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NATUREN I ØSTFOLD ER MANGFOLDIG
Meningen med Natur i Østfold er ikke bare å være et medlemstidsskrift med
foreningsinformasjon.Det er også ihøyeste gradmeningen at dette skal være et forum
hvor medlemmer og andre skal få presentere resultatet av sitt arbeide.
I dettenummer finner vi liksom i de to foregående artikler ombåde ornitologi,botanikk
og entomologi. Dcssuten en presentasjon av et nystartet pattedyratlas. Dcniom husker
arbcidct med innsamling
mcd -glcde burde ha
- av obscrvasioner til fuglcatlasprosiektet
noe å glede seg til her.
Ellers i dette nummer skriver Jan Ingar I Båtvik om den sjeldne planten strandrisp som
ble oppdaget på Hvaler i midten av forrige århundre og som antagelig er i spredning.
Av fuglestoff får vi presentert artikler om både lappiplerke og polarmåke og deres
opptreden i fylket, skrevet henholdsvis av J.Sebastian L. Ludvigsen og Magne
Pettersen.
Thor Jan Olsen fortsetter sin serie ((Nyttom smått» og skriver om spennende insekter,
denne gang om en ny sommerfuglart for Østfold samt om den trekkende vindelsvermeren. Noen nye ord om hjortelusflua er det også blitt.
Geir Hardeng har skrevet om Yngvar Hagen og hans arbeider med tilknytning til
Østfold.
Alt i alt stoff som viser noe av mangfoldet i Østfoldnaturen. Vi håper at du også har en
artikkel eller et småstykke på lur slik at vår viten om fylkets natur kan bli enda større.
Husk : Data og viten som ikke blir publisert er om få år tapt for vitenskapen og for
forvaltningsmyndighetene.

Morten

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVD. ØSTFOLD

Stillhet
Det er på tide med noen ord igjen, og da vil jeg ta utgangspunkt i en noe selsom
opplevelse. Vi var i mai en tur på Bøensetra i Aremark. Det var kveld når vi fikk
innstallert oss, og natten senket seg. Det var vindstille og stjerneklart. Langt oppefra
kom lyden av passerende ender og gjess.
En duggfrisk morgen avløste natten. Orrfuglene spilte i det fjerne og tåkedisen over
vannet lettet til tonene fra de spillende bekkasinene. Jeg brukte ordet "selsom" over,
for det var noe som "manglet". Vi hørte ikke den vanlige bakgrunnsstøyen. Det var
stille !!
Vi omgir oss til daglig med støy, og mange ser ut til å trives med det. De fleste ser ut
til å kunne leve med det og aksepterer alt. Men hva har vi ikke mistet av naturopplevelser ? Vi kan jo knapt finne en plass hvor vi ikke h e r biltrafikken lenger, og flystøy
er aldri langt unna. Jeg ønsker å høre jernspurven og rødvingetrosten synge, ikke
tungtransport eller trapskyting.
De stille stunder er en uoppnåelig drøm for de fleste. Vi hadde vår aha-opplevelsepå
Bøensetra. Stedene kan f i i e s ennå, men de smuldrer raskt bort mellom fmgrene på
oss. Få er vel like avhengige av stilheten som oss fugleinteresserte. De fleste har vel
forsøkt å høre nattsangere ved Augeberghølen og Skinnerfio, og de forstår problemet.
I juni var vi å hørte en åkemkse synge. Til akkompagnement av hnylytt countryrock.
En helt stille natt er åkcmksa godt hørbar på halvannen kilometers hold. Hvilke følger
får støyen for fuglelivet ? ~g-foross ?? Dan B.

Helge Tendal 1927 - 1993
Et trist budskap mette oss da vi begynnelsen av dette åretjikk meldingen om
at Helge Tendal hadde gått bort.
Helge var for flere av oss, den glade og
ekte tur- og møtevenn som ikke hadde
noen uvenner. Det er derfor ekstra beklagelig at sykdommen kom så tidlig til
ham, og at han måtte forlate oss i en
alder av bare 66 år.
Som guttunger var Helge som en far og
onkel for flere av oss. Og som en av de
første medlemmene i NOF avd. Østfold
ble han da også en vi kunne holde oss til
når vi var langt hjemmefra og trengte
ulike former for assistanse. Selv minnes
jeg flere turer til Hornborgasjøen,båtturer på Øra, overnattingsturertil Akerøya
med diverseombygningsarbeiderog som
alleredenevnt,enrekke møter bådemrt
og fjernt i fylket.
Helge var seg selv, og v a f o w d med
det. Han higet aldri etter noe stme, men
koste seg med det som var. Kjøttmeis-

kassene på hytta i Torsnes var for ham
en like stor opplevelse som det er for
mange å se en sjelden trekkfugl på en av
de kjente lokalitetene i utlandet. Dette
burde fler ta lærdom av.
Allerede tidlig fikk Helge tilegne seg
snekkerkunsten. Sammen med sin far
som var modellsnekker, lærte han de
nødvendige grep. Et håndtverk han senere fikk god bruk for også i ornitologisksammenheng.DetværesegpåAkerøya eller på kontoret i Bryggeriveien.
Vi har mye å takke deg for Helge, og det
gjør vondt å vite at du ikke lenger er
blant oss. Selv hadde jeg en hyggelig
prat med deg på slutten av fjoråret, og
minnene fra det og andre sammenkomster vil fortsatt leve videre. Du lærte oss
så mye, Helge.....

Erik Sandersen

LAPPIPLERKE, Anthus cervinus,
-En fåtallig, men regelmessig trekkgjest i Østfold.

Lappiplerke er en temmelig ukjentfugleart for defleste Ostfold-ornitologer.
Noen har kanskje sett arten på hekkep h s i Finnmark, eller som etpip mot
himmelen i Falsterbo. At arten faktisk
forekommer regelmessigpå hmttrekk i
Ostfold er det tilsynelatendefå som er
klar over. Den regnes som meget sjelden i fylket.

Men lite skal til for at enda fler satsere
skal få oppleve denne spennendefuglen!
Noe som på sikt kan føre til at man får
kunnskap om artens virkelige forekomst
i fylket. Selvom den fortsatt er sjelden
om våren, er den de seneste årene påvist
nærmest daglig på enkelte lokaliteter i
august-september.

Utbredelse
Lappiplerke er en nordlig art, som i
Europa kun hekker i Norge, Sverige,
Finland og Russland. Ifølge Hatom
(1971), er arten Palearktisk,og den ruger
i den subarktiske og lavarktiske region
fra N-Fennoskandia gjennom NRussland og Sibir til Beringstredet, og
over i Alaska.
Andre steder i Vest-Europa er arten en
stor sjeldenhet med 38 funn i Nederland
(t.0.m. 1989) og 229 funn på de Britiske
øyer (t.o.m.1990).
I Norge ruger den i Finnniark, der den
skal være temmelig vanlig på egnede
lokaliteter fra kysten og opp til 1000
m.o.h., dessuten i Troms, men temmelig
sparsomt i Nordland. (Haftom 1971).

Lappiplerka er en trekkfugl somankommer hekkeplassene i slutten av Mai og
trekker bort i August. Den overvintrer i
tropisk Afrika og syd-øst Asia, men
også i enkelte land rundt Middelhavet;
Italia og Tyrkia, Nord-Afrika; Marokko
og Egypt, og i Midtøsten. Artener faktisk
den piplerkearten som trekker lengst,
med unntak av den asiatiske tundrapiplerken A. gustavi.
I syd-Sverige forekommer lappiplerken
regelmessig på høsttrekk, men sjeldnere
om våren. Falsterbo har som gjennomsnittlig trekktall i perioden 1973 - 90 34
individer pr. høst (gjennomsnitt for perioden 1986 - 90 35 individer), trekktoppen er klart medio september (gjennomS~ttligdat01973- 90 1519).(Karlsson 1992).
Forekomst i Østfold
AUe funn i fylket fram t.o.m.1991:

1963: 27.08. 1 ind. Akerøya, Hvaler
28.08. 3+ind. Akerøya, Hvaler
1967: 12.09. 1 ind. Akaøya, Hvaler
1969: 04.05. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1971: 06.09. 1 ind. Kjennetjernet,
Onsøy
1973: 08.09. 1 ind. Kjennetjernet,
Onsøy
1977: 22.05. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1981: 05.05. 1 ind. Furuholmen,
Varteig
1983: 29.05. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1985: 17.05. 1 ind. Ørafyllinga,
Fredrikstad
1986: 29.08. 1 ind. Akerøya, Hvaler
30.08. 3+ind. Akaoya, Hvaler
13.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1987: 02.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad/
Borge
03.09. 1 ind. Øra. Fredrikstad/

Borge
04.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad/
Borge
13.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1988: 07.05. 1 ind. Akerøya, Hvaler
06.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
11.09. 2 ind. Akerøya, Hvaler
17.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
19.09. 1 ind. Kurefjorden,
RådelRygge
1989: 21.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
24.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
1990: 10.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
12.09.2 ind. Øra, Fredrikstad
13.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
19.09. 5 ind. Øra, Fredrikstad
20.09.2+ind. Øra, Fredrikstad
21.09. 1 ind. Akerøya, Hvaler
23.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
26.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
1991: 26.08. 1 ind. Øra, Fredrikstad
28.08. 1 ind. Øra, Fredrikstad
29.08.2 ind. Kurefjorden,
Rygge
30.08. 2 ind. Kurefjorden,
Rygge
01.09. 1 ind. Kurefjorden,
Rygge
04.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
07.09.7 ind. Sorgenfrigropa,
Fredrikstad
08.09.6 ind. Sorgenfrigropa,
Fredrikstad
09.09.4 ind. Øra, Fredrikstad
10.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad
12.09.4 ind. Øra, Fredrikstad
13.09.4 ind. Øra, Fredrikstad
14.09.2 ind. Øra, Fredrikstad
15.09. 1 ind. Kurefjorden,
Rygge
27.09. 1 ind. Øra, Fredrikstad

Virveldyrliste for Østfold pr. 1. november 1976 angir arten som: "Observeres
ikkeårlig, sporadisk/tilfeldig.Færre enn
ca. 10 funn kjent".

Diskusjon.
De f m t e funnene i fylket ble gjort på
Akerqa, enlokalitet sompå dennetiden
ble hyppig besøkt av den tids storheter
innen norsk ornitologisk forskning.
Sannsynhgvis hadde de god erfaring
med arten fra tidligere observasjoner.
Nettopp dette med felterfaring og
kunnskap går igjen som en rød tråd
gjennom artens korte historie i Østfold.

1986. Spesieltfranene, somtotalt hadde
85 ind. i perioden 24.08.- 14.09., med
største dagsantall 35 ind. 31.08.
(H.Heggland/LRSK-Vestfold
pers.medd.).

Som man ser av fordelingen av funn i
Østfoldliggeralle frahøsten innenfor en
begrenset periode i august - september.
Fra slutten av august (ca. 25.) og en
måned framover har arten siden 1987
vært årlig. Men dette gjelder de best
besøkte plassene. Flere steder bør være
særlig aktuelle, f.eks: Krokstadfjoren i
Råde og Nygårdsmoapå Kråkerøy for å
nevne noen.

At antallet funnhar steget så drastisk,fra
O - 1 i året til 15, skyldes neppe økt
observasjonsvirksomhetpå de forskjellige lokalitetene. På Øla som hadde sine
"gullår"i perioden 1983 - 1985 ble det
kun gjort ett funn i denne perioden. Det
er snarere heller økt kunnskap, dessuten
størrefleksibiliteti valgavobservasjonsstedersom gir økning i antall funn. Størstedelenavdemest aktivefuglekikkeme
i fylket læret seg artens lokkelåt på slutten av '80-tallet og plutselig begynte
arten å bli observert. Funnene økte ytterligerenårman dessutenobservertegmdigere på jorder og sletter.

Biotopvalg under trekket
På trekk gjennom Østfold er fuglene
temmelig allsidige hva biotopvalg angår. Dog bør det være sletter, helst med
gress eller åkre. Men de fleste fuglene
som b l i sett på Ørafyllinga bar tilhold
på noen jordområder, ofte tett inntil
søppelfyllingen! Dette er et område som
også tiltrekkerseg myegulerle,Motacilla
flava, heipiplerke, Anthus pratensis, og
andre spurvefugler. En lokalitet der det
vanligvis er bra med erler og piplerker
bør være et spesielt gunstig sted for å
lete etter lappiplerker.

Denne teorien styrkes ytterligere om
man ccr på artens funnmønsterpå andre
siden av Oslofiordcn. i Vestfold. Et fylke
der både aktiheten det faglige kvå
hos fuelekikkeme tradisjonelt har vært
bedre &n i Østfold. I vestfold er arten
reeelmessi~~å høsttrekket ved de fleste
lokaliteter &ed god dekning, b1.a.: nene
ved Tønsberg og Mølen i Brunlanes.
Funnene her er fra perioden
18.08.(1973)-06.1l.(1987).Dogvardet
uvanlig mange observasjoner av arten i

Oppfarsel og utseende
Lappiplerken er en art som man oftest
oppdager på lyden. Skremmer man opp
en fugl, lokker den som oftest flere ganger før den lander igjen. Dersom den
lander i det hele tatt da ......., disse fuglene har nemlig en ubehagelig tendens
til å fly langt vekk og "forsvinne". Dette
gjelder særlig på lokaliteter som jorder
og enger, der fuglenefra før av er særdeles vanskelige å observere siden de som

og

Lagpiplerke, Øra. Foto: PerArne Johnaruen

oftest "kryper" rundt i gresset og har lett
for å stikke seg vekk. De er som regel
mindre sky enn heipiplerke, og flyr sjelden opp før man er på 10 - 15 meters
hold. Dette gjelder enten de gjemmer
seg i tett vegetasjon eller befinner seg på
åpen mark.

Lappiplerker som har blitt sett i Østfold
har ofte vist seg å være svært aggressive
på rasteplassene. Både mot artsfrender,
heipiplerker, erler og de er særlig iherdigeoverforrovfugl.Forfatterenhar flere
ganger lokalisert lappiplerker som har
blitt hørt på.steder med mye fugl i lufta,
som den som har jagevmobbet andre
fugler. Aggressivitet mot andre fugler
nevnes også i Cramp 1988. Man finner
allikevel fuglene i nærheten av heipiplerker og gulerler, selvom de kan holde
seg for seg selv utenfor flokkene.

Da dette ikke er ment som noen feltbestemmelsesartikkel, vil jeg kun kort
nevnenoenkjennetegn.(Engodartikkel

som kan anbefales er Malling Olsen
1990). Det som i 99%av tilfellene om
høstenmuliggjørsikker artsbestemmelse
er låten. Lappiplerkens lokkelåt er faktisk av mange regnet som den mest karakteristiske av alle fuglelyder. Låten er
et tynt, utdradd spiii som ikke er til å ta
feil av, i alle fall ikke hvis man vet
hvordan deøvrigevanligepiplerkeartene
i Norge låter. Denne låten er særlig påfallende når man skremmer opp noen
piplerker, og en av dem plutselig låter
slik. Dog skal man være oppmerksom
på at fuglen hyppig lokker fra bakken,
noe som i enkelte situasjoner kan være
ekstremt frustrerende !

Utseendemessig er den sammenliknet
med heipiplerke en smule større og mer
kontastrik. Voksne fugler er vanligvis
svært så karakteristiske, med sine rødorange brystparti. En drakt som i de
flestefuglebøker defineressomsommerdrakt, men som faktisk er konstant hele
året (Alstrøm & Mild 1989). Allikevel
er svært få av høstfuglene i Østfold i
denne drakten. Sannsynligvis er langt

Heggland takkes så mye for hjelp på
ymse måter med denne artikkelen.

de fleste ungfugler, i en mindre
gjenkjennelig fjærdrakt. Arten er lettest
å forveksle med heipiplerke, spesielt
siden denne oftest sees i umiddelbar
nærhet. Som tidligere nevnt er lappiplerken en mer kontrastrikfugl som mangler heipiplerkens oliven-anstrøk i
drakten. Oversiden er renere brun, og
undersiden er ren beigehvit, medunntak
av strupepartiet som i varierende grad er
beige-orange. Lappiplerken er kraftig
streket, særlig oversiden som brytes av
tobredelyselengdestreker.Overgumpen
er tydelig mørkstreket, mens den hos
heipiplerke enten er diffus eller vanligvis
nærmest ustreket. Hodetegningene er
renere, og fuglen har to spesielt tydelige
store halsside-flekker. Langt mer påfallende enn hos heipiplerke. Noe som
forøvrig også gjelder den øvrige
strekingen av undersiden. Brystet er
massivt flekketmedstore, smaleflekker.
Langs flankene smelter disse nærmest
sammen til to eller flere relativt brede
lengdestriper. Dersom man ser en fugl
fra undersiden, f.eks. sittende på en
ledning, går det ofte an å se en
artskarakteristisk, tydelig svart strek på
de undre haledewjærene.
Takk
Morten Viker, Per Gylseth og Håkon
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dette området er det noen flate sletter
hvor det er sparsomt med vegetasjon.
Her er det ofte myeheipiplerker,gulerler
og linerler, Motacillaalba.Inærheten av
gresskanter, små grøfter og hauger holder gjeme lappiplerkenetil. De kan også
sees sittende på luftledninger her. Mulighetene for å se arten er stor og selv inn
på selve søppelfyllinga, som dette området grenser mot, er fuglene ofte sett.
Husk fuglene lokker både på bakken og
iflukt. Det er derfor lurt åståroligi korte
stunder for å se an fugleaktiviteteniområdet.

Appendix:

En lokalitet for lappiplerkeobservasjoner.
En lokalitet som praktisk talt er sikker i
den rette *p en oden.. seotember,
er Ørafyllinga. Denne plassenskulleogsåegne
see bra for fuelekikkeresomønsker å bli
kjent med Gen. Det er faktisk et lite
område tett inntil selve søppel-fyllinga
som har vist seg å være det beste. Her er
også fuglene til en forandring, vanligvis
ganske enkle å studere.
Helt nøyaktig er dette området beliggende mot Gansrødbukta, på venstre
side med en gang en kommer innenfor
bommeni enden av 0raveienvedFOA.I
Lappiplerke, Øra 09.09.91 Foto: J.S.L. Ludvigsen

Ett annet sted som kan gi resultater er
den store gressletten i enden av Gansrødbukta bak FOA-anlegget. Men se opp
for hestene som beiter her ! De kan være
temmelig aggressive.Videre kan demer
tradisjonelle stedene på fyllinga også
være givende, som "Dammene" 0.1.
Det er selvfølgeligumulig for undertegnede ågarantere at man fårselappiplerke
her, men med en smule tålmodighet
burde den nok etter noen turer være "i
boks".

Pohrmåke, IK, Akeroya 21.10.90. Foto: J.S.L. Ludvigsen

Forekomst av polarmåke,
Larus hyperboreus, i Østfold.
Magne Pettersen
Polarmåken er en utpreget arktisk
art som har forandret sin forekomst i
Østfold det siste tiåret. fra å være en
raritet til å bli en årlig gjest. Denne
artikkelen forteller det vivet om forekomsten av arten i fylket til og med
1991.

Utbredelse og vandringer
Polarmåken forekommer i 3 raser. Av
disse er det nominatrasen L. h. hyperboreus som blir sett langs norskekysten.
Denne rpen hekker fra Mckensieelva i
Kanada, østover til Grønland, Island og
langs kyststrøkene av de nordlige deler
av Russland til TaymyrsjøeniNordsibir.
(Cramp & Simrnons 1983).

Innenfornorsk temtorie hekker arten på
JanMayen, Bjørnøya, SvalbardogFranz
Josefs land, der den hekker i fuglefjell
og på øyer, gjeme sammen med andre
sjøfuglarter (Haftom 1971).
Treklanønsteret hos polarmåken varierer frapopulasjontilpopulasjon. F.eks.
er de fuglene som hekker på Vest-Grønland standfugler, mens bestanden som
hekker på Øst-Grønland trekker nedmot
Island under vinteren.

Populasjonen på Svalbard har, gjennom
ringmerking, vist seg å trekke sørover
gjennom Norskehavet og gjenfunn er
b1.a. blitt gjort på sør-vestlandet. Fugler
som hekker på Novaja Zemlja og den
sibirske fastlandskysten er også trekk-

fugler, men spesielt subadulte fugler
kan overvintre om ikke isforholdene er
for vanskelige (Cramp & Simmons
1983).

Tidspunktet for når polarmåkene ankommer norskekysten avhenger til en
stor del av hvordan været er i de arktiske
områdene. På Svalbard forlater de fleste
fuglene området framidtenav september
til midten av oktober, og vender tilbake
tidligst i februar (Haftorn 1971).

Polarmåken opptrer mer regelmessig
langs norskekysten i vinterhalvåret enn
i sommerhalvåret, og kan spesielt langs
Finnmarkskysten bli svært vanlig. Under ekstreme tilfeller kan arten bli like
vanlig som gråmåke, Larus argentatus,
noe somvartilfelleunderoljekatastrofen
på Varangerhalvøya i 1979 (Bjørn
Franzen i brev). I Vadsø havn er artsfordelingen for stormåkene i februar mars70% gråmåke, 10%svartbak,iurus
murinus, og 20%polarmåke (J.I.I.Båtvik
pers. medd).

Arten er ikke konstatert hekkende i
Norge, selvommistankeforeligger. B1.a.
fikk A. B. Wessel i 1932 overlevert et
eggkull som skulle være fra svartbak,
men hvor piennomsnittsvektog størrelse
var betydzig s t m e enn alt hvghan tidligere hadde registrert hos denne arten.
Størrelsenog vektenpå eggkullet stemte
derimot helt overens med vekt og
størrelse på polarmåkeegg han tidligere
hadde undersøkt på Bjørnøya og
Munnanskkysten. Ogsåved en tidligere
anledning, i 1927, hadde han mottatt et
stormåkekull fra Varangerfjorden som
også lå høyt over svartbakens eggstmelser. (A. B. Wessel 1933).

Forekomst i Østfold
Det første noterte funn av polarmåke i
Østfold er av en fugl som ble skutt og
innsamlet ved Larkollen i Rygge 29.
desember 1875.Collettbeskriver fuglen
som snehvit overalt. med pult nebb og et
svakt gulaktig ~kjæ;o&~nebbro&n.
Dette var med største sannsynlighet en
fugl i 2. vinterdrakt. Collett nevner videre at polarmåker opptrådte årlig langs
Østfoldkystenhver vinter under de gode
sildeåra på slutten av 1800-tallet. Spesielt nevner han vinteren 1890-91,da hundrevis av~olarmåkerblesettvedHvaler.
~ r t e hoidt
n
seg denne vinteren omkring
Hvalerøyene til utgangen av februar.
Polarmåken var velkjent av jegerne i
området som brakte den til torvs i byene,
£eks. innkom det 24. desember 1890
tallrikt med ungfugler til Fredrikstad
(Collen 1921).

Det første nedtegnede funn i dette århundre ble gjort ved Akerøya Ornitologiske Stasjon der en 2K fugl trakk forbi
i nordlig retning 29.04.1967. Året etter,
i 1968 ble en 1K fugl sett samme sted
20.10. Deretter gikk det 11 år før arten
påny ble notert, denne gangen på Øra
ved Fredrikstad der en 1K fugl ble
loggført 10.11.1979.Mangel påfunn fra
første del av 1900-tallet skyldes sikkert
'mangelen på rapporter om arten.

I perioden 1981 - 1991ble det så notert
52 forskjelligeindivider. Dette oppsvinget i observerte polarmåker skyldes to
ting. Det har skjedd en reell økning i
bestanden av polarmåke i de nærmeste
hekkeområdene, og feltornitologienhar
blitt mer intens, medenmer systematisk
gjennomsøking av måkeflokkene i det
henseende å finne sjeldne og awikende
individer.

Polarmåker
Venstre:
1. sommerdrakt (2K), Mars 1988.
Under:
2. vinterdrakt (3K), Februar 1988.
0verst neste side:
Adultfugl i vinterdrakt (4K+),
Februur 1988.
Nederst neste side:
Fugl i utfarget dr& (4K+),
Februar 1988.

..

Alle fotosfra Finnmark.
Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik

Godkjente polarmåkeobservasjoner
i Østfold 1981 - 1991:
1981: 3K ind. ved Teineskjær, Asmalray,

Hvaler 22.03.
1982: 2K ind. ved Jeby Radio, Moss 02.05.

2K ind. mellom Alby og Reier, Jelraya,
Moss 28.05.
1K ind. ØraSllinga, F r e t a d
07. - 09.12.
1983: 2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad

daglig mellom 30.01. og 03.02.
2K ind. Ørafykga, FnA'htad 09.
11.02.
3K ind. rastet på skjæra sm for Akeroya,
Hvaler 06.03.
Ad. ind. trakk smest, forbi s d d e n ,
Akeroya, Hvaler 08.03.
2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad
20.03.
3K ind. rastet sammen med stormåker,
Kongslen fotballbane, Fredrikstad
17.04.
3K ind. rastet på skjæra sor på
Akeroya, Hvaler 22. - 25.04.

-

1984: Tilsammen ble 9 forskjellige indi-

vider notert på Ølafykga, F e t a d
i perioden 15.01.- 02.04. Noen av disse
fuglene ble også sett andre steder i
Fredrikstad distriktet i denne perioden.
7 av fuglene var i f m t e vinterdrakt
(ZK), og de to siste i andre vinterdrakt
(3K).
3K ind. oppholdt seg på Øra, Fredrik
stad i perioden 08.- 17.05.
1K ind. (sannsyneligvis 1K) ble
observert på Jeley, Moss 22.09.
3K ind. Kurefjorden, Rygge 24.10.
1K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad
15.- 16.12.
1985: 2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad

11.04.
1K ind. Ørafykga, Fredrikstad
04.12.
1986: 2K ind. rastet i Vikerhavna,

Hvaler 07 01.
4K+ind. ble sett sammen med grå-

måker på Ørasilinga, Fredrilcstad
23.03.
2K ind. ble sett daglig på
Ebfyllinga, Fredrikstad 21.04.-02.05.
2K ind. trakk smover gjennom
Veslesund, Akeroya, Hvale122.10.
1988: 2K ind. ble sett ved et sildesteng ved

Akeroya, Hvaler 21.03.
3K ind. ble observert ved Storekollen,
Hvaler under en sjefuglteU'mg 04.04.
2K ind. ØraSllinga, Fredrikstad
05.04.
2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad
10.05.
1989: 4K+ind. Ytre Langoya, Kråkeroy

11.02.
2K ind. og 3K ind. Ørafykga,
Fredrikstad 15.02.
2K ind. Akeroya, Hvaler 19.03.
2K ind. Ble sett sammen med
gråmåker ved Sandesund, Sarpsborg
31.03.
2K+ind. Akeroya, Hvaler 08.04.
2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad ved
en anledning i mai.
1990: 2K ind. Moss havn, Moss 20 01.

2K ind. Ørafyliinga, Fredrikstad
03.02.
4Kcind. Ørafykga, Fred~ikstad
04.02.
2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad
14.03. Denne ble funnet skutt noen
dager senere.
2K ind. Skinnerfio, Råde 11.M.
Sammen med Sarpsborgfunnet en av
de få observasjoner som ikke er gjoa
ved kysten.
2K ind. Akeroya, Hvaler 05.05.
4K+ind. Strnten fyr, Onsey 07.10.
1K ind. Struten fyr, Onsøy 10.10.
1K ind. hadde tilhold ved sildesteng
Akereya, Hvaler 20.- 21.10.
1991: 2K ind. Tollbodbrygga/Isegran,

Fredrikstad 28.02. og 03.03.-05.05.
2K ind. Ørafyllinga, Fredrikstad
11.04.

Figur I: Observerte polanniker i Øsifoldp~i19Wtaller.
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Figur 2:Månedbtsfordeling avpohrmiker i 0sifold Figuren viser i hvilken minedfuglen
ble oppdaget, og behandlerfunn i perioden 1967- 1991.
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Observerte polarmåker i Østfold på
1900-tallet
Som det fremgår av figur 1, ser man at
polarmåken er en typisk maritim art.
Bortsett fra to funn er alle observasjoner
gjort ved kysten. Flest funn er gjort på
0rafyllingavedFredrikstad og ved Akerøya. På Ørafylliiga virker det som om
det store antallet furasjerende gråmåke
og svartbak virker tiltrekkende på omstreifende polarmåker. Akerøya ligger
strategisk til for observasjoner av denne
kystbundne arten.

retninger før de forskjellige observasjonene vurdert. Nærmere undersøkelser
på dette felt kan avsløre om det er
tilfeldige observasjoner av vinddrevne
fugler som blir gjort.
En annen grunn til at polannåker oftest
blir sett på ettervinteren - våren kan
selvfølgeligværeat Østfoldornitologene
atter våkner opp fra vinterdvalen og
begynner å trekke ut i felten igjen.

Disse to lokalitetene er dessuten av de
best besøkte i fylket, og det har også blitt
rutine å systematisk undersøke måkeflokkenepå disse stedene.Bortsett fra to
observasjoner fra Struten fyr i Onsøy
foreligger det kun observasjoner av
enkeltindivider spredt langs kysten på
andre lokaliteter.Langs kystenblirarten
oftest sett ved havner, odder og bukter.
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-Når oppdages polarmåker i Østfold ?
De fleste observasjoner av polarmåker
gjort i Østfold er fra oktober og perioden
januar-mai. (Fig.2.) Somtidligerenevnt
trekker arten vekk fra hekkeområdene
fra september og vender tilbake tidligst
i februar. De fuglene som blir sett gjennom oktobemåned bør derfor være fugler på vei til yttergrensene for overvintringsornrådet, d.v.s. England og
Nordsjølandene.
Fugler notert fra januar kan være fugler
på vei tilbake fra disse områdene. Harde
vestlige vinder eller at de følger
fiskebåter kan føre dem inn i Skagerak
og inn mot Østfoldkysten. Hele 75% av
alle fugler observert i fylket har nemlig
oppholdt scg på samme lokalitet kun 1 2dager. Dette bør tyde på at fuglene ikke
overvintrer hos oss, men er på trekk
I materialet er hverken vær eller vind-
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Figur 3: Aldersfordeling avpolar
miker observert i Østfold.
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Natur i endring
Naturen omlaing oss er stadig i endring. Både naturlige og menneskeskapte endringer
skjer kontinuerlig. De naturlige svingninger er naturen tilpasset, men de plutselige
omveltningervi mennesker ofte forårsaker tar tid å reparere om de i det hele tatt lar seg
reparere.
Dessverre er det slik at de fleste forandringer er til ulempe for mangfoldet i naturen.
Alt dyreliv er i bunn og grunn avhengig av plantelivet. Ønsker vi å opprettholde et rikt
dyreliv må vi legge grunniaget for et allsidig planteliv. Vi må tenke vidt når vi skal
forvalte plantelivet. Vi må ikke bare tenke på planter som lever, men også planter som
er i en nedbrytningsfase som torv og død ved. Særlig utsatt er planter som krever kalk
i jorda, fuktmarksarter og arter som står på grensen mellom to økosystemer.
Vårt arbeid i dag er viktig for fremtidige generasjoner. Både det vi registrerer, det vi
skriver, våre egne holdninger og våre daglige valg. Begynner vi å se nærmere på hva
vi som forening får utrettet, kan det synes lite. Likevel tror jeg det er viktig at vi
eksisterer - at planter og vegetasjon har sine forkjempere. I tillegg til frustrasjonerover
tapte arealer får vi gratis mange fme turer med mange gode opplevelser i mange vakre
naturormåder, en natur som blir vakrere jo mer vi arbeider med den.

Jan Ingar

Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold : 5

STRANDRISP. Limonium humile.
-En utsatt, sjelden, mei lett kjennelig mudderplante.

Strandrisp er en sjeldenplante i Norge.
Dens utbredelse strekker seg fra svenskegrensen og langs kysten til Lillesand Arten er knyttet til Vest-Europa.
I Nord-Amerika opptrer imidlertid
minst 3 nrerstående arter som en ikke
er sikker på er godt adskilt fra vår
(Hultin & Fries 1986).

Slekta Limonium er en stor slekt på
verdensbasis. Dahigren (1975) antyder
omkring 300 arter, alle knyttet til sjøstrender, saltvannspanner i innlandet eller stepper. Typisk for slekta er de tallrike blomstene i kvast og at pollenbærerne er sammenvokst halvt opp på
kronbladet.
I Nord-Europa opptrer to arter av slekta,
strandrisp og marrisp L. vulgare. Den
sistnevnte kjennes fra den første ved at
bladspissen er utdratt i en spiss, og at
blomsterstandener mye tettere. Marrisp
er ikke kjent i Norge, men går i Sverige
opp til Bohusliin (Fnes 1971).
Vår strandrisu kan ikke forveksles med
noen annen vekst i vår flora så fremt den
blomstrer. Dentwiske blomsterstanden
er ikke til å ta fiii av (se foto). Bladene
derimot 1ignermyepåstrandstjerneAster
tripolium, men har annen nervatur. Er
man i tvil om hva man har foran seg, vil
det som oftest finnes tørre standere av
strandrisp etter fjorårets blomstring.

I

Blomstringen skjer i slutten av juli til
langt ut i august, men blomsterstanden
blir altså stående tørr og full av frø til
langt ut på neste år.

ØKOLOGI
Planta er knyttet til strandområder med
leire på beskyitede steder. Den tåler liten
forandring overfor grunnvannstand, og
den må ha sluttet vegetasjon omkring
seg. Bakevjer hvor sjøen står lite på, og
hvor den ikke utsettes for sterk konkurranse fra annen vegetasjon, er gunstige
lokaliteter.
Skal man finne strandrisp må man gå
ytterst i slike strandenger, gjeme der
strandenga slutter fordi sjøen blir for
voldsom. I et ofte smalt belte her ute
trives strandrisp.

OPPDAGET I ØSTFOLD MIDT PA
1800-TALLET.
I Østfold, som ellers innen utbredelsesområdet, er strandrisp en sjelden art.
Den blir først omtalt fra "Guttormsvig"
på Vesterøy i Hvaler etter funn av F. C.
Schubelerframidtpå 1800-tallet(Collett
1868, Blytt & Blytt 1874). Funnet er
kanskje gjort så tidlig som på slutten av
1830-tallet da Schubeler gjorde flere
gode funn på Hvaler (blant annet stivt
havfrugras Najas marinafra Arekilen).
Senere er den ikke gjenfunnet her på
tross av iherdig leting (Båtvik 1992).
Det kan likevel hende at den fortsatt
finnespå Guttormsvaueni en eller annen
liten vik.

,%randrisp Limonium humik fotografert nord i Rambergbukta hvor det engang fantes hundrevis av
eksemplarer. Etter plirying og drenasje ble bestanden pd fd dr r e h e r r til kun 3 individer !I Foto:
Forfatteren

her (Båtvik 1992). Dette funnet er omtalt i "Moss avis" (19.06.1992) som en
av de riktig sjeldne artene i Råde. Det
var forøvrig vanskelig å få korrekturleserne til å skrive "strandrisp" og
ikke "strandrips" som kanskje synes
"riktigere" sett med korrekturqne.

På Vesterøy er den senere funnet i

Utgårdskilen, oppda et av Tore Berg og
Kåre A. Lyei 1990. et etter var jeg der
sammen med begge f m e m e og konstaterte en fortsatt fin bestand. Bladene hos
populasjonen er forøvrig merkelig tilspisset slik at de minner svært om den
tidligere omtalte marrisp (Båtvik 1992).
Det er imidlertid bare bladene som minner om denne.

fr

Så dukket arten opp på Jeløya ved Moss.
Ame Løvig, egentlig revisor, men ivrig
amatmbotaniker kunne fortelle at arten
fantes både sør og nord i Rambergbukta.
Han har registrert den her fra omkring
1985 på begge lokaliteter. Sør i bukta
finnes i dag ingen strandrisp, og vi må
antaat dener utgått (Fosby 1989).Ingen
synlige inngrep er foretatt som skulle
kunne ødelegge forekomsten,men altså
- borte er den (1988).

Fra før århundreskiftet omtales arten i
Blytts flora fra "Fredrikstad" i tillegg til
Hvaler (Blytt & Blytt 1874). Det har
ikke lyktes meg å finne flere opplysninger om denne angivelsen. Noe herbariebelegg har jeg heller ikke funnet.
Det neste vi finner om strandrisp i Østfold er et funn fra Sillebauen i Rygge av
Ole Solberg fra 1957, altså omkring
hundre år senere. Herbariebelegget
finnes på Botanisk Museum på Tøyen
og representerer det eldste belegg de har
av arten fra fylket. Jeg undersøkte stedet
myei 1988,menfaGintet sporavarten.
På Sillebauen ligger i dag et kaianlegg.
Arten har trolig gått ut som en følge av
denne virksomheten.

I nord finnes den fortsatt. Bestanden har
variert fra flere hundre tuer i 1989 over
en 30-40meter lang strekningtil bare tre
eksemplarer i 1991. Årsaken til tilbakegangen er at grunneier har satt i gang et
omfattendejordbruksprosjekt hvor store
deler av den mest verdifulle strandenga
ble drenert og pløyd senhnsten 1989
(Båtvik 1992).

I 1967 omtales arten fra et nytt sted i
fyiket. i en disposisjonsplan over Aven
i Råde omtales arten som aktuell N 0 på
øya (Sorte 1967). Det er uklart omarten
noen gang ble funnet på Aven eller om
omtalenskyldesat stedet syntesvelegnet
for arten. Intet belegg er i alle fall funnet.

ER ARTEN I SPREDNING ?
I 1991ble strandrispoppdaget på tre nye
lokaliteter i fylket, på Eldøya og Store
Revlingen i Rygge og på Skjæløy i
Onsøy. Lokaliteten i Onsøy er særdeles
stor og verdifull, og representerer idag
trolig den største forekomsten av arten i
fylket med over 1000 eksemplarer
(AndersLundberg&Knut Rydgrenpers.
medd.)

Senere ble den funnet på Saltnesholmen
av Finn Wischmann og Jon Kaasa i
1975. Flere har senere vært og sett på
lokaliteten. Frodigheten varierer fra år
til år. I 1992 var det et godt år for arten
på stedet da det fantes over 70 individer

I 1992 ble arten oppdaget på ytterligere
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en lokalitet, nemlig Vrangben i Råde.
Herfantes 13eksemplarer(Båtvik 1992).

Ti sammen er altså arten omtalt fra 12
lokaliteter i Østfold, men hvor angivelsen fra Åven i Råde og "ved Fredrikstad"er uklare. I dag kjenner vi arten fra
7 lokaliteter (Båtvik 1992).

Vi må fortsatt anse strandrisp som en
sjelden art, men de mange nye funn som
er gjort kan tyde på at den er i spredning.
Det samme inntrykk foreligger i Akershus (Odd Stabbetorp pers. medd.).

TRUSLER

Det er imidlertid all grunn til å være
oppmerksompå arten.Om denhar spredt
seg til nye områder, er den på sterkretur
andre steder. Arten trives som nevnt
ytterst på leirete strandenger hvor sjøen
kan gi mye sjøsprøyt. Det finnes nok en
del slike områder langs kysten av fylket
vårt, men nettopp disse områdene er
også attraktive for landbruket.

Strandsonen blir også mer og mer tatt i
bruksom dumpingsplassfor masser med
tanke på kaianlegg, parkeringsplasser
og industri. Det som skjedde ute i Sillebauenmedkaianlegget og oppdyrkingen
nord i Rambergbukta er skremmende
eksempler på at det ennå er lenge igjen
til vi får en forvaltning av våre sjeldenheter som vi kanvære stolteav. 1Svenge
har de for eksempel for lenge siden
fredet arten på flere av sine lokaliteter i
Bohusl& (Fnes 1971).
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Harald Frantzen er ikke i blandt oss lenger
Så har vi deg ikke lenger hos oss,
Harald Den 30. mars 1993 ble svk.
dommen for sterk. Fire års kamp mot
benmargskreften måtte du til slutt gi
opp. W f i k k et håp da du var gjennom
en benmargstransplantasjon i Sverige
i september 1991. Din svoger, Arve
Dyresen, var drivkraften bak en omfattende innsamlingsaksjon for å hjelpe
tilekonomisk Okonomien ble etterstort
engasjement endelig dekket av det
offentlige. Vivar mange som hadde tro
på at dette skulle gå bra, ikke minst deg
selv. Det siste halve året av din levetid
ble det imidlertid mer og merkkrtat du
ikke ville blifrisk.

Du ble bare 40 år gammel. Men du satte
spor etter deg, spor som vil bli husket av
mange mennesker, mennesker fra vidt
forskjelligemiljøer.Duvar levende opptatt av ditt yrke, du var musiker, du hadde en sentral plass innenfor Adventistsamfunnet, du var naturkjenner og du
var familiemann.
Av utdannelse var Harald fysioterapeut.
I de 14 årene han fikkvirkei Fredrikstad
fikk han en stor kontaktflate. Med sitt
engasjement og behagelige omgangsform oppnådde han stor respekt og tillit.
Mange kan fortelle at Harald var til stor
hjelp og oppmuntring gjennom sitt yrke.
Haraldvardyktigpåmangefelt.merede
som 12-årig spilte han orgel, og som
13-14 år hadde han faste oppgaver som
organist i Trondheim Adventkirke hvor
han dengang bodde. Helt til det siste
hadde mange stor gledeav hans evnerpå
orgel og flygel.

Harald hadde en levende tro på sin
Frelser. Dette ga seg urnykk i et omfattende engasjemenetinnenAdventkirken.
Han var engasjertsom leder i speider- og
tenåringsarbeid og han var smdagsskolelærer. De siste årene var han
sekretær for Adventkirken, en stilling
han hadde like til sin bortgang.

Det er vel Haralds omfattende interesse
for skaperverket hvor vi kjenner han
best. Harald så Skaperens omsorg og
kjærlighet i blomster, i små insekter, i
fjærdraktenhosen fugl. Hanvarmedlem
av de fleste naturforeninger i fylket, og
han deltok på mange arrangementer.
Etterhvert skaffet han seg en allsidig
kunnskap innenfor disse fagfelt, en
allsidighet det er få forunt å beherske.
Sammen har vi hatt mange minner
omkring insektsfella i sene nattetimer,
ofte med lue og skjerf og kalde fuigre.
Andregangerhar viværtpåhiri godværet
med insekthåven på jakt etter sornmer-

fugler. Etterhvert fikk du laget en
betydeliginsektsamung, en samlingsom
det arbeides med å få registrert på vårt
nyopprettede dataregister for insektfunn
i fylket.

Vår siste botanikktur sammen var i forbindelse med orkidedagene ute i Asker
høsten 1992. Listen over påmeldte talfe
bare to fra Østfold, det var Harald
Frantzen og meg (Båtvik). Kan også
huske turer ut til ringmerkestasjonen på
Akereiya hvor det var fugl som sto i
fokus.

På sine mange turer i skog og mark
hadde han alltid med seg fotoapparat. I
foreningssammenheng kunne vi flere
ganger nyte godt av hans tålmodighet
for å få motivet akkurat slik han vilie.
Hanholdt flereforedragombådeplanter,
fugl og insekter.

Det var imidlertid ikke alltid lett å få han
til å ta fram bilder fra sitt rikholdige
arkiv. Harald var beskjeden slik på tross
av at mye av det han hadde å vise fram
virkelig var en nytelse. Hans beskjedenhet er årsak til at det ofte tok litt tid for
ukjente fm de forsto hvilken kapasitet
denne mannen egentlig hadde.

De som sto han nær kan fortelle at det
uten tvil var familien som sto han aller
nærmest. Familiens beste var styrende i
myeavdetHaraldgjorde.Det varumulig
å ikke bli imponert over den nærhet og
varme som var åpenbar mellom Harald
og sønnen Roy som ofte fulgte med på
tur. Hans kone, Wenche, og hans tre

barn, Carina,Roy og Heidi har ikke bare
mistet en kjær ektemann og far, men
også sin beste venn og kamerat.
Harald lærte oss mye de siste årene av
sitt liv. Han lærte oss å leve med de
plager som kommer, han lærte oss å ta
vare på oyeblikket, han lærte oss å glede
seg stortover små ting, beundre naturens
små praktverk og å ikke bruke tid og
krefter på å irriteres over bagateller.
Harald var et forbilde på åbruke talenter
og evner mens muligheten er der.

Da han skjønte at tiden var knapp, dro
han sammen med sønn og far til Israel
hvor en gammel dremgikki oppfyllelse.
Her fikk han selv oppleve de historiske
steder som Bibelen forteller om. Få uker
etter hjemkomst døde han.

Den 5. april 1993fant begravelsen sted.
Adventkirken i Fredrikstad var fylt til
sistesitteplass.Det ble enverdig avskjed
med Harald og alt han sto for. Harald har
ikke levd forgjeves.

Hans bror sa så treffende om han at «her
på første benk står det på et skilt at
plassene er reservert familien -Harald
reserverte seg ikke for noen». På et bånd
på båren sto det: «Du hjalp andre, deg
selv kunne ingen hjelpe». Til ettertanke
er også kona Wenches ord til Harald:
«Takk for alt kjære mann, himmelen er
neste mål». Vi lyser fred over Haralds
minne.

J. Ingar I. Båtvik
Thor Jan Olsen

YRENDE
AKTIVITET
m

FOREMNG

Insektforeningens medlemmer kan kjennes igjen ved at de alltid har lyst til å ta en
ncennere titt på sine omgivelser. Med nesa nedi kratt og lyng vekker de litt
oppmerksomhet hosforbigasserende, og kan vare utsattforplatte morsomheterfra
"de uvitende ".

Da er det godt å være utstyrt med den hellige overbevisning om at det vi driver med
er spennende, interessant og viktig for vitenskapen. For vi er fortsatt pionerer, selv om
det har eksistert en del entomologer de siste to hundre årene. Vi oppdager stadig "nytt
land". -Nye arter for landet, nye områder, ny kunnskap om levebetingelser, ny
økologisk kunnskap kan man takke landets få insektsamlere for.
Det er kanskje ikke så rart at det i disse tider stadig dukker opp nye insektinteresserte
mennesker i Østfold. Forståelsenfor insektenesbetydning i naturen er voksende, til og
med fra Miljaverndepartementethar det nå kommet signaler om at virvelløse dyr skal
taes med i vurderingen når vern er på tale. Det haster derfor med å finne ut mer om
hvilke arter som finnes her, og hvor utbredt den enkelte art er. Ved siste opptellingfant
man at det er ca. 15.000registrerte insektarter i Norge, mens man regner med at omtrent
8.000 arter til hittil er uoppdaget !!Mange ser dette som en utfordring og ser mrmere
på en gruppe insekter.
Det er litt urettferdig å trekke fram enkeltgnip~ereller enkeltpersoner for å vise
aktiviteten i fylket. D; aller fleste er meget aktive, har jeg inntrykk av, og på flere felt
! For visst er det fortsatt slikat de fleste starter OPP
- med sommerfueler eller biller - det
er mange store, flotte arter som er fine å begynne med. Men mangfoldet oppdager vi
først når vigraver oss ned i demindre, mer uanselige gruppene. Det Iqyr avuoppdagede
veps og fluer her i landet ! Du kan være med på å finne ut litt om hva som finnes, det
er nærmest bare å velge fritt ! Går du inn for det, kan du nesten være sikret å gjøre
spennende oppdagelser.
L -

Jeg vet at aktiviteten blant medlemmene har vært stor -jeg venter spent på rapporter
om resultatene ! Dessverre blir vi litt mye einstøinger som graver i hver vår tue, det er
ikke så mye sosialt i slik livsførsel. Men i vintersesongen samles vi innendørs og
misunner hverandre de gode funnene over en kopp te mens vi mimrer om godbiten som
forsvant og drømmer sammen om neste års opplevelser på nyoppdagede lokaliteter.

Thor Jan

NYTT OM SMATT

svermeren Agrius convolvulus nordover fra middelhavsområdet. Den var
ikke alene - det må ha vært enorme
mengder, rapporter fra hele Nord-Europa tyder på det. Til oss kom den i
slutten av august. Den første vi fanget er
merket 1. september 1992,men da hadde
vi i flere dager h m uforklarlige dunk
mot stuevinduene om kveldene. De gikk
ikke i lysfelle, men f b y et par raske
runder rundt lampa fm de dro videre.
Dette kunne jo ikke fortsette, så når vi
først hadde skjmt hva dette var, stillte vi
oss opp med håv og fikk nappet til oss
fire eksemplarer i løpet av den påfølgende uka. Den siste var det forresten
katten som fanget, men jeg fikk lov å ha
den i min kasse... Vindelsvermeren er
vanligvis en sjelden gjest her i Norge,
men en gang i mellom kommer den i
store flokker, sliksomhøsten 1992.Men
da er den også nesten ustoppelig - den
ble til og med funnet på Island !

Thor Jan Olsen
Aktiviteten blant Østfolds entomologer
er stadig økende, og resultatene lar ikke
vente på seg ! I tillegg til våre egne, har
vi også besøk fra nabofylkene, som stadig finner godbiter. Blant annet ryktes
det at noen har funnet "Rødt ordensbånd" (ett nattfly) i fylket, et dyr somvar
til å bli betraktet som utdsdd i
-på nippet
.Norge.. .....
En presentasjon av de enkeltes funn er
under utarbeidelse, såvidt jeg vet - vi er
spentepå hva de kan fortelleom Østfolds
sommerfugler, øyenstikkere og gresshopper ! Det er spesielt på disse gruppene det er kommet mange nye krefter
inn, nye aktive samlere som har gjort en
kjempeinnsats de siste årene for å utvide
kjennskapentil Østfolds insekter. Såvidt
vi vet er også en større undersøkelse av
snylteveps i gang, og da vil vi få utvidet
norsk artsantall betydelig !
En del spennendehar dukket opp i familiens håver også, selv om årets fangst
ikke var blant de mest omfangsrike....

22. Det dukker stadig opp nye insektarter her i Østfold, også blant de bedre
undersøkte grupper. Det gjelder bare å
f m e områder der ikkesåmange samlere

21. Høsten 1992 vandret Vindel
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harværtfør! SomforeksempelAker0ya,
som er mest kjent som fugleny, har
overraskelser på lager: En sommerfugl
fra familien Drepanidae; Cilix glaucata
som nok var liten og beskjeden (den

satte seg helt i utkanten av lyskretsen fra
kvikksolvlampa) var en stor og gledelig
oppdagelse.Dener tidligere bare funnet
pået par steder,og detteer første Østfoldfunn, som dateres 6. juni 1992.

23. Vi kunne kanskje nevne en flue
også? Fluer flest lever en nokså anonym
tilværelse, de blir stort sett ansett som en
homogen masse. Men enkelte skiller
segut- blomsteffluenekanha flnefarger,
andre skinner imetalliskblått eller g m t .
Men enkelte gir et mer usympatisk fnrsteintrykk, og lever opp til det. Lusfluene, familie Hippoboscidae har en
rekkesæregnenorskearter. Utbredelsen
for de fleste er lite kjent, for de flyr
sielden
eller aldri, dessuten lever de det
"
meste av livet som snyltere på større dyr.
Da jeg fant Hjortelusflua Lipoptena
cervi i 1990, var den ikke tidligere

publisert fra Norge. Men sener har det
vist seg at den er relativt vanlig i
elgområderiØstfold. Hjortelusflualever
som blodsuger på elg og andre hjortedyr, og føder utvokste larver som straks

forpupper seg. Når de klekkes, flyr de
opp i et tre for å vente på en vert. Når
denne er funnet, og maten sikret, mister
den vingene - og den forlater ikke
vertsdyret så lenge den lever.
Illus@asjonene er fra Chinery, M. 1988.
insekter.

Fonatterens adresse:
Lundghlsvei 39
1710 SARPSBORG

Yngvar Hagen 1909-1993 til minne,
og hans tilknytning til Østfold.

Yngvar Hagen a%& 22. mars 1993, 83
1/2 år gammel. - Hagen ble fedt i
Fredrikstad 24.9.1909, der han vokste
opp på Gressvik. Han tok hovedfag i
zoologii 1936meden hovedoppgavepd
ryper i Setesdalsheiene.

statens jaktkonsulent og vitenskapelig
leder for Statens Viltundersekelser
(Voiiebekk I Ås) i perioden 1955-77.
Dagen etter Hagens bisettelse, lyttet jeg
til hubroens dype ho-ho-låter ved en
hekkeplass i 0stfold. Mine tanker gikk
unektelig til Hagen og hans beskrivelser
av hubro i "Rovfuglene og viltpleien"
(1952) og mine egne unggutt-drømmer
om å få h e hubro i Halden-traktene.

Hagen var vitenskapelig assistent ved
Universitetets zoologiske laboratorium i Oslo (nå Biologisk inst.,
zoologisk avd.) i årene 1937-42. Han
har også vært ansatt ved. Det Kgl.
Norske Videnskabers Selskab i
Trondheim. I 1952 ble han dr.philos
(fuglelivet på Tristan da Cuhna, en
ensom øy i Sørishavet, Norske vidensk
ad. i Oslo, nr. 20,248 s.).

For en fugleinteressert er Yngvar Hagens navn først og fremst knyttet til
standardverket "Rovfuglene og viltpleien" (Gyldendal,Oslo, 1952,603s.),
en klassiker i norsk og i nordiskrovfuglforskning. - Som unggutt så meg "nødt

I årene 1952-55 var han konservator
ved Zoologisk museum i Oslo. Han var
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til" å tyv-låne nettopp "Rovfuglene og
viltpleien" fralesesalenpåHalden folkebiblioteki helgene, siden boken ikke var
til ordinært utlån. Etter at en fuglevenn
tilfeldig lykkes i å få kjøpt boka, hendte
det nok at til og med realskolen ble
forsømt en dag, for i "sykesengen"
hjemme å få en dag i fredmed boka. Den
ble nemlig bare trykket i 1800 eksemplarer og var nærmest umulig å oppdrive
på antikvariater, hvilket jeg fikk erfare i
studietideni Oslo. Først i 1989, da Per J.
Tømmeraas tok initiativ til å få boka
trykket opp påny, som jubileumsutgave
til Hagens 80 årsdag, ble jeg den lykkelige eier av et eksemplar, etter en del år
med en fotokopi. - "Rovfuglene og viltpleien" er "blitt en av de største klassikerne innen norsk zoologsik litteratur.
Selv 37 år etter utgivelsen, er dette fortsatt denmest omfattende og betydningsfuUerovfuglrnonografieniNorden"(forord ved Per Tømmeraas til 2.utgaven i
1989).
Hagens forord til "Rovfuglene og viltpleien", er datert Jeløya, Moss i september 1951. Senere var det i Son- og Åstraktene Hagen tilbrakte mye av sitt liv
tilknyttet bosted, hytte og arbeid, men
sine eldre dager levet han igjen på JelØya.
Hagens tilknytning til Østfold var betydelig, idet hans morfar var den kjente
ornitologen fra Gressvik, Johan Andreas Thome (1849 -1912, jf., "Norsk
OrnitologsikHistone" 1982:85utgittav
NOF, Østfold-Ornitologen 1977 nr.34:6 og Natur i Østfold 1983:25). - I
forordet til "Rovfuglene og viltpleien"
skriver han b1.a.: Det er for meg en
særlig glede også å nevne den norske
ornitolog, min bestefar, fabrikkbestyrer
Joh. A. Thome (død 1912). De samlede
opptegnelserfra hans lange forskerliv er
stilt til min disposisjon av hans sønn,
forstkandidat W. Thome". En del data

fra J.A.Thomes omfattende notater er
benyttet i "Rovfuglene og viltpleien" og
i "Totalgewichts - studien bei norwegishen Vogelarten" (Archiv f u r
Naturgeschichte 1942,11:133-173).

Hagen har ved en rekke anledninger
velvillig lånt ut kopier av Thomes notater (jf. f.eks. Østfold-Natur nr.18:78).
Takket være Hagens eget kopisett av
Thomes meget omfattende orginalnotater fra perioden 1865-1910, er det
nå mulig i regi av miljøvernavdelingen,
fylkesmannen i Østolfd, å få skrevet en
del av materialet inn på data. Thomes
orginal-notater oppbevares for mrig på
Fugleavd. ved ZoologiskmuseumiOslo.
Hagen utarbeidet selv et utdrag fra
Thomes notater om fuglelivet på
Akerøya, Hvaler (1923-54,7s).
Han bidro også til at Statens Viltundersøkelser / Zoologsik museum i
Oslo, i forbindelse med et kjøp av Akerøya i 1955, sikret seg rett til å kunne
bruke øya i viltforskningsøyemed og å
kunne disponere rom i det eneste huset
på på øya. Det er denneretten som sikrer
Akerøya Ornitologsike Stasjons plass i
huset den dag i dag.
Hagen publiserte observasjonerfra Jeby

I Moss, Rygge, Fredrikstad, Onsøy og
Aremark (Fauna 4:18-30, 6:91+153158, 10:14-18, 22:119 og Sterna
7:44).0gså i andre sammenhenger inngår spredte Østfold-data, f.eks. om
hornugle fra Jeløya og Hobøl
(Meddelelser f r a Statens Viltundersekelser 2. serie, nr.23) og
selvsagt i "Rovfuglene og viltpleien".
Byttedyr-rester fra fiskeørn i Vansjøområdet innsamlet av Hagen vesentlig
på 1950 - tallet, er senere bearbeidet
og publisert av Roy-Nordbakke (Halden) i Faunanovegica (serie C, Cinclus 1983,6:39-42)

Det finnes et manus fra Hagens hånd,
"Dyrelivet omkring Alby" (Jebya), trolig skrevet og1959 (24 s.). I 1984
skrev han også notatet: "Fugleobservasjoner fra Jeley i årene 1928 til
1953".Spredtedata fraovernevnteh e s
i Østfold-Natur nr.22 + 32.

Lennart Fløseth (Moss) besøkte Hagen
på Refsnes på Jeløya i, forbindelse med
æresmedlemskapet i 1988 i Norsk
OrnitologsikForening(Natur i Østfold
7: 80).

på oss når vi hadde spørsmål" (minneord ved MOOF i Moss Avis 29.3.1993).
@t mer generelt minneord om Hagen
f m e s i Fauna 1993,46:118-120.)

Geir Hardeng

Hagen stilte også velvillig opp på et par
matekvelder i Moss og Omegn Fugleforening (MOOF) på sin eldre dager.
"Han var en kiide til kunnskap for oss
andre, og var aldri uvillig til å bruke tid

Yngvar Hagen er den eneste norske ornitolog som er blitt avbiidetpå et frimerke. 20-pence-merket
erfra q a Tristan da Cunha (116 km"i det smlige Atlunterhav), der Hagen deltokpå en norsk
ekspedisjon i 1937-38, viser Hagen (til k r e ) og J. C. Dunne som ringmerker en "molly'! Hagen
tok doktorgraden på en avhandling om Tristan da Cunha.
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Yngvar Hage
Publikasjoner og skrifter 1935-83.
Geir Hardeng

Oversikten erredigert etter en liste mottattfraHagen,forårene 1935-76.Listen
er supplert 1977-83 bLa. utfra Hagen
(1969 c) og Petter Kleppas bibliograji
1976: Norsk Ornitologisk Bibliografi
1924-1973 (Universitetsbiblioteket,
Oslo).
Hagen, Y. 1935: Omithologiske iakttagelser i
Bygland, Setesdal 1932-34. NorskOrn.
Tidsskr. N: nr. 14-15: 71-111.
Hagen, Y. 1936: Ringmerking av Ijpei Rau
land og Tinn.Nytt Magasin f. Natur
vid.75: 243-288.
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Skrifter
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Hagen, Y. 1942c: Totalgewichts-Studienbei
nonvegischen Vogelarten. Archiv fiir
Natnrgeschiehte ll(1-2). 173 s.
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Hagen, Y. 1944b: Uberwintemde Stare in
Nonvegen. - Orn. Monatsbericht,nr.34.
Hagen, Y. 1944c: Toppanda (Nvroca
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tnren 68(11): 346-350.
Hagen, Y. 1947: Spiller dvergfalken i en
kelte tilfeller en rolle som beskytter av
gråtrostkolonieri ijellet? - V&
Figelvirld 6: 137-141.
Hagen, Y. 1948a: invasion des Tannenhahers (Nucifraea c. caryocatactes) in
Sud-Nonvegen Herbst 1943. Die
Vogelwarte, hft.1.
Hagen, Y. 194%: Fra norske undersøkelser
over uglenes og rovfuglenes ernæring. Sveriges Natur, irbok 1948: 73-107.
Hagen, Y. 1949: Iakttagelseroverslaguglcn
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Hagen & Barth, E.K. 1950: Iakttagelser over
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Hagen, Y. 1950a: Gnagerår og gråsidcmus.
Fauna 3.
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B*,
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Hagen, Y. 1953b: Deperidiskesvingninger
i individtallethoc enkelte pattedyr og
fuglearter på den nordlige halvkule. (Pr#veforelesning, selvvalgt emne til
den fdosofiskedoktorgrad, 15.desember
1952.) Fauna 6(3).
Også i: Viltet (Jegerforbundenes
viltundersakelser). Oslo 1953: 20-43.
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Atlas-prosjekt for pattedyr
Geir Hardeng
I regi av Norsk Zoologisk Forening er
detpåbegynt et arbeid medet nasjonalt
atlas-prosjekt for pattedyrenes utbredelse i Norge (Fauna nr. 1, 1993, r39). Opplegget kan sammenliknes med
Atlas-prosjektetforfuglersom ergiennomfert (Ostfold-Natur nr.20).
Landet, og dermed Østfold, er delt inn i
10 x 10 lan - nitenett, etter UTM-nitenettet som er påtrykket vanlige
topografiske kart i målestokk 1:50.000
(M 711-serien, Statens kartverk). Selv
om kartene også har et finere rutenett i 1
x 1 km, fremtrer 10 x 10 lan - rutene
tydelig, da disse har ennoe tykkerestrek
og nr. som alltid ender på null. På
kartskissen over Østfold er nitenettet
inntegnet. Landområderog øyer i Østfold
dekkes av 59 ruter, der hver nite er gitt
en kode, f.eks. E4. (Se figur 1.)

A til H angir rutene fra vest mot øst, og
1til 10er fra sør mot nord,se kartskissen.
I tillegg inngår noen "rene" sjø-ruter,
der bare obs. av sjøpattedyr (sel,hval) er
aktuelt.
Observasjoner for 1993-97 skal inn i
atlaset, foruten eldre observasjoner og
funn tilbake til og med 1980(upubliserte
eller publiserte funn). Kodesystemet for
registreringene er angitt i tabell 1. Bare
sikkert artsbestemtefunnskalmed; hvilket er særligviktig for småpattedyr (smågnagere, spissmus, flaggermus). Registreringer som "mus", "spissmus" eller
"flaggermus" er dermed uten interesse.
Småpattedyr som finnes &de eller som
kranier/ kjever ioppgulpeboilerfraugler
0.a. kan sendes undertegnede for artsbestemmelse. For småpattedyr som fin-

Fig. l
G

H
1o

9

nes døde, holder det å motta hodet, som
om ønskelig først kan konserveres en tid
på rødsprit e.1.Det minnes omviltlovens
bestemmelser forjaktbare arter, idet alle
andre arter er fredet.
Morten Viker (boks 1520, 1677 Kråkerøy, tlf. 69 34 21 32) og undertegnede
motar gjeme registrerte funn. Dermed
kan også Østfold-funnene samles, fomten at materialet selvfølgelig vil inngå i
det nasjonale prosjektet i regi av Norsk
Zoologisk Forening.

A

B

C

Tabell I .
.4 Al

A2
A3
A4
A5
A6

l'ivisl forekonist

Dersom en del personer fatter interesse
for prosjektet, kan vi kanskje etter hvert
få en nokså ajour oversikt over i hvilke
ruter i fylket artene er utbredt. ProF

G

Figur I : RuteinndelingenavØ~oIdsombenyttes
i Atlasprosjektet.

Pattedyr-A(l:is: Ko<lei-t i b i - ulikc oI)scrvas~joiicr

Funn av spor eller sponegn (inl;l~si\~e
ge\,irci) uteiiom arteiis (lokale) yngletid
Funnet død utenom m e n s yngletid (inklusi\,e beinrester i gulpebolle fra stasjonar fugl), eller funn ai
lenge dodt iiidividn;ada\,er i ynglerida
HØn utenom anens yngletid
Sett utenom anens yndetid
H@ni artens yngle<d r o n u i d e som ikke er egnet ynglehabitat
Sett i anens ynglerid i område som ikke er egnet ynglehabitat

B - Mulig yngleforekomst
B7
B8
BY
B 10
B 11

Beinrester funnet i fersk gulpebolle fra hekkende fugler i paitedyrets yngletid
Funn av ferskt spor eller sponegn i anens yngletid
Funnet dod (fersk) i artens yngletid i egnet ynglehabitat
HØn i anens yngletid i egnet ynglehabitai
Sett i anens yngletid i egnet ynglehabitat

C - Sannsynlig yngleforekomst
C12
C13
C14
C15

Tilstedevzrelse (fast) av flere voksne individer i yngletida
Observert paring eller kuniseatferd
Lakterende eller drektig hunn obserrren (delder ikke smågnagere og spissmus, s e D19)
Observert voksent individ som bærer niat under forhold som tyder på at det befinner seg små unger i
nærheten
C16 Engstelig eller truende atferd som gjordet sannsynlis at der helinner seg små unger i inarheten
C17 Observert besak p2 antatt yiiglelokalitet
C18 Funn ai. brukt hi eller bol med antatt yngling fra saiinie scsong

D - Konstatert yngleforekomst
D19
D20
D21
D12

Lakterende eller drektig hunn observen idelder bare s~iiåsnagereog spissnitis, se C14)
Observasjonlfunn av liten unge
Observasjon ai. kalving. kasting eller anncii ncdkom~i
Funn a\, hi eller bol. herunder somnierkoloni av flag,oeri~ius.riied sii13 unger

-sjektet vil derimot ikke gi noe bilde av
hvor hyppig de enkelte artene opptrer i
de respektive ruter.
Fra og med 1993 er altså alle pattedyrobservasjoner, sikre sportegn, funn av
døde dyr, lovlig skutte eller felle-drepte
dyr osv av interesse.

Påviste pattedyr i fylket.
I Østfold-Natur nr. 4 (s.55-56, 1978) er
det forsøkt angitt pattedyrartenes status
i fylket, sjøpattedyr unntatt.

Landpattedyr:
Piggsvin
Dvergspissmus
Vanlig spissmus
Vannspissmus
Vannfiaggermus
Skjeggflaggermus
Skirnmelflaggermus
Nordflaggermus
Dvergflaggermus
Langøleflaggermus
(Flaggermus: Natur i Østfold 10:93 og
11:33.)
Sølhare
Hare
Ekorn
Bever
Skoglemen (Natur i Østfold 8:75)
Klatremus
Vånd (jordrotte, vannrotte)
Markmus
Liten skoggmus
Rotte (brunrotte)
Husmus
Gaupe
Fjellrev I blårev (rømt)
Rev
Ulv
Bjørn
Jerv
Røyskatt
Snømus

(Også underarten sørlig snømus er kjent
fra fylket. Denne blir ikke hvit vinterstid.)
Mink
Ilder
Mår
Grevling
Oter
Dåhjort (innfnrt)
Hjort
Rådyr
Elg

Sjepattedyr (Oslofjorden):
Hvalross (Fauna 21:7. Ikke Østfold)
Grønlandssel (Natur i Østfold 6:58)
Havert (Natur i Østfold 3:64,8:45)
Steinkobbe (Natur i Østfold 3:62,8:45)
Nise(Østfo1d)
Spekkhogger (Natur i Østfold 8:45)
Kvitnos (Østfold)
Kvitskjeving (Oslofjorden)
Tumler (Oslofjorden)
Hvithval (Østfold)
Nebbhval (Oslofjorden)
Delfin (Oslofjorden)
Vågehval (Østfold)
Finnhval (Østfold)
Knølhval (Østfold)
Spermasetthval (Bohusl&)
Hval (jf. Natur i Østfold 4:22)

Arter som ikke med sikkerhet
er påvist i Østfold:
Storflaggermus:Usikker fraFredrikstad;
er kjent fra Dalsland (Natur i Østfold
10:96).
E i til nå ikke sikkert påvist i Norge, fm
angivelig i 1993.
Lemen: Jf. Natur i Østfold 8:81

Arter som kan ventes H bli palvist i
Østfold:
Villsvin: Kjent fra vest for V i i
Vamiland (jf Natur i Østfold 1:60, SOU
1980, nr.1 l ) Ikke helt uventet er arten i
1993blinpåvist i N. Bohuslanvednoen
anledninger. Det er uvisst om disse kan
tilbakeføres til forvillete / r m t e individer i Sverige. For k g f m e s en blandingsform med tamsvin i et innhegnet
område i Trøgstad.
Mårhund: Er usikkert angitt i Østfold
(meddelelser), er påvist i Norge, og ialle
"landskap" i Sverigeinkl. Dalsland, dels
rømte individer (Viltnytt 1988 nr.2:30,
MiljoAktuellt 1989 nr.3:24, Sveriges
Natur 1989 nr.5:13).
Mullvarp: Ukjent i Norge, men er i
Svergie funnet i gulpeboiier fra hubro
"langt opp" mot norskegrensen (Bjørn
Bro, "Prosjekt Berguv Sydvast", meddelt 1977).
Brandtflaggermus: Kjent fra Norge og
Vamiland, meget lik skjeggfiaggermus
(jf Fauna 41:91).
Stor skogmus: Påvist like ved norskegrensen i Dalsland, tallrike funni Norge
for øv~ig.Arten er vanligvis utbredt i
mer høyereliggende og nordligere
trakter. Et individ ble fanget ved Sandå
i Våler (Østfold) 10.4.1993 ("Viltet i
Våler", 1993,s.42, v/OlaM. Wergeland
Krog). Imidlertid oppgis ingen mål etc,
slik at arten foreløpig ikke bm ansees
som verifiserti Østfold.
Gråsidemus: Kjent fra Varaldskogenhelt
sør i ~ e d r n a r/i ~ o n ~ s v i n ~ e r - i a k t e n e
(Canadian Journal of Zoologv 1988.66:

Fjellrotte: Ensørligunderart, stimmingi,
kan tenkes å finnes i SØ-Norge, men er
vanskelig å skille fra markmus (kinntennene er viktige karakterer).
Bjmkmus: Kjent fra Hurdal, Hamar og
troligpåNesodden(Fauna 37:89,38:29,
40:163).
Kanutmerketgodt også f m e s i Østfold.
Dvergmus: Ca 8 funn i Dalsland etter
1984;ikke kjent i Norge (Natur på Dal
1990, nr.2: 2-5).
Hasselmus: Påvist i Dalsland 1977 +
1980. Ikke kjent i Norge (Natur på Dal
1981, nr.l:8-9)
Smågnagere (Natur i Østfold 8:80):
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REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR AKERØYA
ORNITOLOGISKE STASJON 7 MARS 1993.
1. Morten Viker ble valgt til møteleder
og Dan Bendixen til referent.
2. Sebastian Ludvigsen fortalte om
sesongene -91 og -92 på Akerøya.
Aktiviteten har nok vært litt ujevn, men
i perioder har dekningenvært god, særlig
på våren. Av interessanteobservasjoner
kan nevnes 3 gråstrupedykkere og 2
homdykkere på våren -9 1. Videre 131
havhest og 13 havsule, 61 grågås og 5
kanadagås. Flere prtakkrfugler, b1.a.
en ad. hann. Av rovfugler var det 2
vepsevåk og et uvanlig intenst musvåktrekkimars.Det ble ogsåsett avosett,
svartstrupe, hortulan og gråsisik
(cabaret).
1-92sesongenvar aktivitetennoemindre.
70 dager. Det ble satt en ny dagsrekord
for havhest med 122 individer. Andre
interessante obser: Et godt lomtrekk i
mai, sømattergal, snadderand og 3
hauksangere.
3. Ringmerkingen i 1991 og 1992 ga
endel resultater. Det blemerket ca. 2000
fugler i -91, b1.a. en boltit. Det var lave
antall av insektetere.i -92 ble det merket
1742 fugler, b1.a. sømattergal, rosenfinker og onfugl. Det ble svært lave tall
på Svaahvit fluesnapper og rødvingetrost. Det ble tilbakerapportert flere
interessantegjenfunnb1.a. på buskskvett,
gransanger og heipiplerke.

Det ble registrert enkelteproblemer med
overgang til nye ringbetegnelser. Det
ble også gjort klart at Akerøyaringerkun
skal brukes på Akerøya, og dette må
ordnes opp i nå som det skal startes en
ringmerkingsgruppe.
4. Regnskapet var ikke klart og vil bli
revidert og lagt fram senere.

5. Avgifter:
Helgetur: 40.- kroner
Sesongavgift: 200.- kroner
Båttur:10.- kroner
6. Valg av nytt styre:
Leder: Magne Pettersen
Sekretær: Sebastian Ludvigsen
Fhgmerkingssjef: Christer Jakobsen

Husstyrerepresentant: Morten Viker
Kasserer: Tomas AArvak

7. Planer for 1993-sesongen.
Her ble det nevnt endel vedlikehold som
må gjøres, b1.a. sette inn en ny ovn, kle
om en vegg, feie pipa, reparere båten.
AOS har også 50 nettstenger som ligger
lagret og som bør hentes fm de blir
borte.
Av andre aktiviteter ble det foreslått å'
samle M ved og når sommeren nærmer

seg å gå over øya og taksere hekkefuglene. Dette i tillegg til ringmerking
selvfølgelig.

D~,,
referent

NOF INDRE BSTFOLD LOKALLAG
- ARSBERETNING 1992
Også i 1992 ble de fleste aidiviteter i
lokallaget utfmt i samarbeid med naturvernforbundetslokallag inordre Østfold.
Vi var representert på 3 stands, nemlig
på Hagedagen, en lørdag i gågata, og på
det årlige amerikanske marked, alle i
Askim. Som tidligere solgte vi artikler
fra NOF, suredte informasjon, og vervet
medlemmer. På det am. markedet hadde
vietautomatisklysbildeshowmedfuglelyder.
Kort etter årsskiftet 91/92 ble et fuglekurs gjennomført, i regi av Aftenskolen
i Askim. På et tilsvarende kurs denne
høsten meldte det seg desverre for få
mennesker, slik at dette ble avlyst. Vi
prøver igjen våren 93.
I november ble det arrangert et åpent
møtesammenmedNNV.Det bleskrevet
en felles annonse og en forhåndsomtale
til begge lokalavisene, men likevelmøtte
kun 5-6 NNV og NOF medlemmer opp,
utenomstyret. Dette var svært skuffende
når en tenker på hva foredragsholder og
annonser kostet.

Blandt andreaktiviteteri 1992børnevnes
at vi var representert på et ringmerkingskurs på Tomb jordbniksskole. Det
ble også i 1992 jobbet videre med
innsamling av lokalnavn på fugler, dette
arbeidet vil fortsette også i 1993. Etter
forespørsel fra Askimbyen skole har vi
lånt dem en lysbildeserie, samt solgt
endel NOF-artikler til dem.
Vi har utarbeidet en foreløpig rapport
med data fra en del år med registreringer
og kasseresultater på Tomerud i Askim.
Videre har vi oversatt en stor, nederlandsk artikkel om kjønnsbestemmelse
av fangne fugler ved hjelp av cloacakjennetegn.

-Forurensning etter tømmerfløting i
Glomma. Saken er fortsatt ikke ferdig.
Myndighetenevet rett og slett ikke hvem
som skal stå for oppryddingen !!
Regnskapet for 1992 viser et lite
underskudd på kr. 280.-. Bankinnskudd
er 2320.-. Utgiftene i 1992 har b1.a.
bestått av innkjøp av lysbildeserier, til
bruk f.eks. i kurssammmenheng.
Inntektene besto for det meste av den
årlige støtten fra Eidsberg kommune, og
ved fortjeneste av salg av NOFartikler.

Lokallaget var også i 1992 koordinator
for vinterfugltellingene i Østfold. I
forbindelse med et NOF-prosjekt har vi
tidlig på sommeren vært på utkikk etter
fiskeørn i vårt dislrikt. Spesielt tegn som
tydet på hekking var interessante for
prosjektet.
At registreringer, også av vanlige fugler,
er nyttige, har vi fått erfare i 1992. Selv
om det har tatt tid før vi fikk se resultater
av våre egne registreringer, opplevde vi
at en del våtmarksområder i vårt distrikt
ble fredet ved lov !

Planer for 1993: Det finnes en reell
mulighet for at vi får satt sammen et
arbeidsstyre eller gruppe like etter
årsskiftet. Vi regner med å satse på
følgende aktiviteter i 1993: Fuglekurs,Samarbeid med NNV b1.a om
Prestegårdsdammen,stands,åpnemøter,
vinterfugltellinger, kasseprosjektet på
Tomerud, turer, prosjekter (fiskeørn),
medlemsverving.

Også i 1992 hadde vi samarbeid med
naturvernforbundet i en del saker. To
saker som har betydning for fuglelivet
var:
-E 18saken, fordi veisjefens traseforslag
går gjennom det flotteFjellaområdet,det
største av sitt slag i fylket vårt.
-Prestegårdsdammen,Spydeberg.NNV
og lokallaget arbeider for å rehabilitere
denne dammen, slik at den blir attraktiv
igjen for fugler, dyr og planter.

Robert Houtrnan

STIFTELSESMØTE FOR ØSTFOLD RINGMERKINGSGRUPPE 7. MARS 1993.
1. Jan Ingar Iversen Båtvik ble valgt til
møteleder og Dan Bendixen til referent.

skulle bestå av 3 personer.
Styrelederen skal fordele ringer, samle
inp årsoppgjør og sende informasjonen
2. Et orienteringsskciv ble delt ut. Det
videre til ringmerkingssentralen. En
var klart at rin~erki~~~ssentralenønsketperson skal stå for bestilling av nett,
en
litteratur og annet ringmerkingsutstyr.
-ringmerkingsgruppe i Østfold.
En person skal være ansvarlig for
økonomien.
Møtelederen gikk raskt igjennom
resultatene fra eksamen på B-lisens
Styringsgruppenvil bestå av:
kurset. Det varmteleders oppfatning at
B-lisens ville bli gitt til deltakere som
inngår i gruppen som stiftes her.
Jan Ingar Iversen Båtvik (leder).
Rune
Botnemyr (nett, litteratur osv.)
3. Det ble bestemt at styringsgruppen
42

Asgeir Larsen (Økonorniansvarlig)
Styringsgruppenvil bli valgt for 2 år ad
gangen.
4. Retningslinjene tar sikte på å gjøre alt
arbeid lett oversiktlig, slik at ringer vil
være tilgjengelig hele tiden, alle
merketall sendes ringleder innen
tidsfristen, og så videre. For å oppnå
størst mulig effektivitet bør kun nødvendig arbeidgjøres ;det skal dog gjøres
umiddelbart.

Lennart Fbseth så faren i en fremtidig
oppdeling avfugleinteressene,og mente
det ville være mskelig at deltakerne i
ringmerkingsgruppa bør være
medlemmer i Norsk Ornitologisk
Forening avd. Østfold.
5. Det vil være en kontingent på 50.kroner for medlemmer i NOF avd.

Østfold, og 100.- kroner for ikkemedlemmer.
6. Morten Viker foreslo at det skulle
satses på særskilte arter for eksempel
trelerke.

Møteleder mente at merking kunne
utføres av gmpperforå ivareta de sosiale
sidene vcd dette arbeidet.
Spørsmålet om å legge ringmerkingsgruppen inn under fylkesforeningen tas
opp senere.
7. Etter møtet viste SebastianLudvigsen
mange flotte fuglebilder fra en tur til
Marokko.

Dan Bendixen
referent
Toppand, tegning T. Aarvak

ADRESSER OG KONTAKTPERSONER:
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Østfold
Postboks 983,1517 Moss
Postgiro: O814 3472990
Fomiann: Dan Bendixen
Postboks 985, 1517 Moss
Biblioteket:
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
163 1 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter 0.1. bes sendt
til denne adressen
Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad Lokallag
Postboks 1505, Glombo
1677 Kråkemy
Norsk Ornitologisk Forening
Moss Lokallag
Postboks 1136, Jeby
1501 Moss
Norsk Ornitologisk Forening
Indre Østfold Lokallag
c10 Robert Houunan
Baglerfaret 7, 1800 Askim
Tel: 69 883743
Den lokale rapport og
sjeldenhetskomiteen
LRSK - Østfold
c/o Morten Viker
Postboks 1520, Glombo
1677 Kråkerøy
Tel: Priv: 69 342132
Jobb: 69 163473
Akemya 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 Nåde
Tel: 69 280171

Fuglevakta i Østfold
Tel: 69 27 1770
Rappoitsenen «Østfold Natur»
R e d a b r : Geir Hardeng
Fuglevik platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 69 342443
Postgiro: O807 3583218
Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg
1501 Moss
Postgiro: 0823 0995142
Leder: Jan Inear Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69 280171
Østfold Entomologiske
Forening
Postboks 1062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 39
1710 Sarpsborg
Tel: 69 129091

NATURFONDET I ØSTFOLD
Naturfondet i Østfold gir støtte tilundersøkelser
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 rapportsenen
Østfold - Natur.
For mrmere informasjon kontakt Geir Hardeng, adresse under.:

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

SØKNADSFRIST ER 1. MARS.

