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STØTT OPP OM DIN FORENING
Økonomi er et «kjedelig» tema og penger er det mest udrøye som finnes. Men penger
er nødvendig for å kunne drive en forening og gi ut tidsskrift. 1994 har forhåpentligvis
vært et spesielt år i den betydning at foreningene har hatt svært dårlige inntekter. Dette
har resultert i at du nok en gang «bare» rar et dobbeltnummer av Natur i Østfold. Vi har
derfor forsøkt å gjøre dette nummeret tykkere enn et regulært hefte med økonomien som
begrensende faktor også her.
Hva kan vi så gjøre for å styrke foreningenes økonomi, jo - først og fremst er en avhengig
av at medlemmene betaler kontingenten sin. Kontingentinngangen til NaF avd, Østfold
har vært lav dette året, unormalt lavt. Vi tror ikke at det er så mange som ønsker å forlate
foreningen i løpet av ett år. Benytt derfor postgiroblanketten når den kommer, foreningene har faktisk så dårlig økonomi at det å purre faktisk er en stor utgift.
Vel, vel nok om det, men glem det ikke. Dette nummeret skulle inneholde noe for enhver
håper vi. Nok en gang har redaktøren også fått tid til å presentere en faunistisk artikkel
fra LRSK. Av fuglestoff ellers byr vi på Magne Pettersens beskrivelse av det første
funnet avelvesanger i fYlket. Håkon Kjøniksen forteller om en spesiell opplevelse med
fiskeørn, Dan Bendixen og Jo ranke om en med rugde. J. Sebastian. L. Ludvigsen tar
oss med på en tur til Midtøsten og forteller om opplevelser med fugler i Israel. Jan Ingar
I. Båtvik fortsetter sin serie om sjeldne og utryddede planter i Østfold og Bjørn Petter
LøfalI skriver om sIgellsandbankene i Rakkestad og flora og dyreliv der. Thor Jan Olsen
fortsetter også sin serie om insekter og foran nevnte B. P. Løfall beretter om et Nordisk
øyenstikkerkurs. Ingvar Spikkeland tar oss med på en reise tilbake i tid og sammenlikner kulturlandskapet ved Eidsberg kirke i dag med hvordan det var for 20a år siden.
David Vogt er tilbake og skildrer naturopplevelser i Østfolds største bøkeskog. Vi synes
at stoffet er bra variert og svært interessant. Allikevel ønskervi oss mer fra fler forfattere .
Sitter du og ruger på en artikkel eller et småstykke? Ikke nøl, er du usikker på hvordan
du skal uttrykke deg eller legge opp saken så ta kontakt med redaksjonen. Vi hjelper deg
gjeme. Vi kan også stå for illustrasjoner, bilder, kart og liknende hvis du trenger dette.
Vi kan love at innholdet i tidsskriftet ikke vil bli mindre variert framover: Vi har blitt
lovet artikler om bever, flere sommerfuglarter, truede insekter, botaniske ekskursjoner,
dvergspurv, sotsnipe, knekkand, rosenstær, sømattergal, hauksanger, sjeldne ugler i
Østfold, Østfold ringmerkingsgruppe og en artikkel om fugler og fuglekikking på
Jæren. I tillegg vil de som allerede bidrar med faste spalter fortsette med dette. Her kan
det bli mye godt lesestoffi ! Men det avhenger av at du betaler kontingenten din! II
Morten
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVD. ØSTFOLD

Prosjekter
På anne t sted i dette heftet kan du lese om hvilke prosjekter fugleforeningen vil satse
på i 1995. Vi håper at dere vil fInne noe av interesse her og bli med oss å gjøre en innsats
neste år og forsåvidt årene som kommer. Det skulle i alle fall være noe for enhver smak,
enten du bor ved kysten eller innenfor Østfold-raet.
Spesielt vil vi ta fram Atlas-prosjektet. Forrige gang vi gjennomførte dette i Østfold
gjorde koordinatorene TellefKjellesvig, Arild Bjørnstad, Morten Brandsnes og Richard
Viker en kjempejobb og det må være en tilfredsstillelse for disse å se at prosjektet
endelig er i havn. Men dette begynner å bli en stund siden, nå vil vi ut og se om det har
skjedd forandringer i fuglefaunaen vår. For feltmedarbeiderne forrige gang bød registreringene på mye glede. Det var liksom kjekkt å ha en mening med søndagsturen, hvor
en enn ferdes var det noe som kunne registreres og som ga resultater. Så dette prosjektet
kan vi anbefale på det varmeste, det passer for alle. Ingen har for lite erfaring til å være
med på dette.
Ikke nok med at vi setter igang atlasprosjekt i hekketiden. Norsk Ornitologisk Forening
sentralt har varslet at vi skal sette igang arbeid med et vinteratlas. Dette går ut på å fInne
ut hvilke arter som forekommer i ulike deler av landet vinterstid. Prosjektet begynner
~gentlig neste vinter, men observasjoner fra inneværende vil også bli tatt med. Så - derfor
bruk notatboka flittig også denne vinteren.

Styret
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LEIV GUNNAR BUNES TIL MINNE
Leiv Gunnar Bunes døde 22/8 - 1994
etter en tids sykdom. Leiv ble bare 41 år
gammel.

og redaktørverv for Norsk Ornitologisk
Forening avd. Østfold. Han deltok aktivt
i miljødebatten på 70-tallet, et engasjement han dro med seg inn i politikken der
han representerte Venstre i Onsøy kommunestyre. Hans interesse for fotball
brakte ham rett til topps hos aristokraten
Fredrikstad Fotballklubb. Leiv påtok seg
lederrollen da vanskelighetene nådde fotballklubben.

Det har blitt et stort tomrom etter Leiv. Han var så mye og levde så mye, på så
mange plan. Leiv var fuglemannen og
miljøverneren. Han var politikeren og
samfunnsmennesket. Han var fotballpatrioten som grep roret på FFK-skuta.
Leiv var også den som mange kjente fra
lystige kvelder på Guiness Pub. -Leiv var
tilstede der han var, han var midtpunktet
i så mange miljøer. For Leiv var livet
nettopp det å leve, engasjere og ta del.
Han levde for mennesker og blant mennesker - sterkt og uselvisk.

Oppe i alt dette var Leiv den som stilte
opp når skadde fugler ble brakt inn til
ham. Utallige timer omsorg har brakt
mang en fjærkledd venn på vingene igjen.
- Leiv var sånn, og slik vil vi huske ham.

Leiv og kamerater startet i ungdommen
Kjennetjernet Ornitologiske Stasjon og
var dermed blant de første Østfoldinger
som drev regelmessig ringmerking i
hjemfylket. Senere ble det formannsverv

Roar Eilertsen
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I Østfolds største bøkeskog,
Kajalunden i Rygge
«taket». Blekgrå matte stammer lyser
svakt med et merkelig skinn om- kring
dem. I øst har solen steget høyere. Stammene kaster skrå skygger. De tette bøkekronene skygger effektivt ut alt annet
planteliv på skogbunnen. Selv grana må
melde pass overfor skyggetålende bøk
Blåveis, hvitveis og vårkål klarer seg 1
det solfattige miljøet, da de utnytter tiden mellom snøsmelting og løvsprett.

Tekst og foto David Vogt
Morgenlyset siver ned mellom tette,
tunge bøkekroner, og mørke skygger
viker for lyset. Høye sølvgrå stammer,
det tett frodig løvverk og en åpen skogbunnen danner en merkelig katedralstemning - en sterk følelse av rom. Overgangen mellom vidstrakte jorder omkring og kjerreveien og inn i den skyggefulle bøkeskogen er som natt og dag. I
morgengryet, når natte-duggen svøper
markene og trafikkstøy og traktorer enda
ikke har startet opp, er stillheten slående. Etter hvert som ørene vender seg
til stillheten og den merkelige akustikken
under bøkekronene, oppfatter jeg fuglekvitter oppe i «katedralens» bueganger.

Lenger innover i lunden ligger store og
små rullestener stablet opp som et steingjerde i en perfekt sirkel med en diameter på noen få meter. Mot nord er det
liksom en smal port gjennom muren. En
gang sto det kanskje et lite lysthus her og
dannet slags sentrum i lunden. Her
drakk nok kanskje godseieren på den
store Evje gård i Rygge ettermiddagsteen i den svale lunden. Evje gods er
også opphavet til selve lunden. På de
store godsene ble det anlagt alleer og

Myk vegetasjonsfattig skogbunn med
rødbrun farve er sterk kontrast til det
frodige, friske grønne der oppe under
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begrenser skogtypen seg som regel til
små skogteiger og lunder i kulturlandskapet.

parkanlegg som skulle gi landskapet
større estetiske verdier, samt å fungere til
atspredelse; sterkt inspirert av engelsk
og europeisk hagekultur.

Det er ikke tilfeldigheter som gjør at
edelløvskog ofte trives så nær kulturlandskapet. I tidligere tider, i stein- og
bronsealderen, lenge før vår tidsregning,
var Østfold og Oslofjord-traktene annerledes enn i dag. Storeløvskoger dekket markene, og klimaet var mildere.
Men etter hvert forverret klimaet seg.

I et edelløvskogsreservat somKajalunden
i Rygge kan en se hvordan gamle løvtrær
brytes ned. Trærne råtner først oftest
innenfra. Når treet er sterkt svekket, dør
det. Etter hvert, vil virksomheten til
ulike sopp, vind og snø prege trekronen.
Til slutt er det bare en høy morken stående trestamme tilbake. Dette nyter skogens dyr og fugler godt av. Råtne løvtrær
er også rene spiskammeret for enkelte
fugler. Flere meiser og spettearter er avhengige av døde trær til redeplass og
næringssøk, der hakker de ut insektlarver fra det myke og råtnende treverket.

Bonden begynte å åpne skogene med ild
og øks. De første rug-bråttene var starten på en ny utvikling i landskapshistorien. Dette er også begynnelsen på
historien som gir svar på hvorfor edelløvskogen er så sterkt knyttet til kulturlandskapet. Løvskogen ble bevart og
brukt som tilleggsror til buskap. Grana
ble hugget og holdt utenfor engene og
havnehagene, til fordel for den næringsrikeløvvegetasjonen. Utover i det 17. og
18. århundre hadde bonden totalt forandret landskapet i noen av flatbygdene i
Østfold. Skogene var sterkt beskattet.
Landskapet virket he~et og glissent. I
de åpne og vidstrakte jordbruks områdene i ytre Østfold ønsket folk å bryte
ned litt av det etter hvert mer monotone
landskapet. Det ble anlagt alleer og små
parkanlegg. Etter hvert fikk landskapet
et mer estetisk preg. Denne form for
landskapsarkitektur og landskapskunst
var sterkt inspirert av sydligere slottsog godsparker.

Med tiden vil også andre arter som ugler .
og ekorn ta hullene i bruk. Den store
stubben blir liksom mer og mer «pjuskete» . Til slutt deiser resten av stammen
i bakken med et brak en vindfYlt høstdag.
Da fortsetter andre insekter, sopp, bakterier og smådyr den lange og møysommelige prosessen med spalting av dødt cellevev, som sakte men sikkert går tilbake til
jordsmonnet, der det en gang kom fra.
Når et stort tre dør inne i tett skog, vil
lyset slippe til ned i skogbunnen. Lyset
gjør at nye planter og løvkratt skyter i
været, og de strekker seg raskt opp mot
den åpne plassen høyt over dem. I løpet
aven kort mannsalder er det tomme
rommet erstattet av nyelivskraftige stammer.

I bøkelunden står solen høyt. - Gradvis
går den vegetasjonsfattige skogbunnen
over til kraftigere underskog, og det blir
større avstand mellom hver av bøkene,
for andre løvtrær og bartrær stikker seg
innimellom. Plutselig er jeg ute av skogen. Vidstrakte beitemarker går over i
åker. Lukten av kuer og nyslått eng gir
landskapet en ro. På telefontrådene har
svalene alt begynt å samle seg. Om ikke
lenge vil bladene i bøkelunden visne og
falle til marken. Sammen med generasjoners døende planteavfall vil de danne
den rødbrune og nesten «eksotiske»
skogbunnen i en stille og tett bøkelund.

De treslag som først og fremst går under
betegnelsen edelløvskog er eik, lønn,
lind, hassel, ask, alm og bøk. I tillegg til
kan en også regne svartor som gjeme
finnes i tilknytting til vann og våtmark. Det barske klimaet og den korte vektstsesongen i Norge gjør at gran og furu blir
de dominerende treslag i skogene våre,
bortsett fra i de høyere strøk og i Nord
Norge der fjellbjørk er vanlig. Noen steder i varmekjære lier vestpå med mildere
kystklima, vokser det større bestand med
edelløvskog. Dett er en sjelden og spesiell skogtype i vår del av Europa. I Østfold
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Fie~Wl~~, Limicolafalcinellus. Fola:

Tore Hunn@

Ornitologiske observasjoner i Østfold
-Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK).
1989 (POS). Smålom er en meget
sjelden hekkefugl i Østfold og
bestanden er anslått til 10 - 15 par
(Viker 1990).

Morten G. Viker
Foreliggende rapport inneholder hovedsakelig observasjoner gjort i 1992, men
som vanlig er eldre observasjoner også
innrapportert dette året med . I tillegg er
også ferdigbehandlede saker fra Norsk
sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) med .

SMÅLOMISTORLOM
Gavia stellataJarctica
1992: 10lind. SøndreJeløy,Moss31.0S
(HEL). Disse fuglene var på trekk.
Det er kjent at det går et ganske
omfattende lomtrekk i Oslofjor
den på denne tiden, men 101 ind.
er allikevel et stort tall.

Komiteen har også dette året hatt følgende sammensetning: Rune G. Bosy,
Hvaler, Jan Ingar Iversen Båtvik, Råde,
Magne Pettersen, Fredrikstad og som
sekretær Morten G. Viker, Kråkerøy.

ISLOM/GULNEBBLOM
Gavia immer/adamsii
1992: l adult ind. Akerøya, Hvaler 2S. OS
(JSL). Det hender at individer av
de store lommene blir observert i
forbindelse med lomtrekket til
denne årstiden. Det foreligger også
funn av disse artene fra vinterhalv

GODKJENTE OBSERVASJONER:
SMÅLOM Gavia stellata
1992: Hekking på en lokalitet i Marker
kommune 08.06. I par fikk fram 2
unger. Dette paret har hekket på
denne lokaliteten hvert år siden

året.
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DVERGDYKKER

(RBO), 1 ind. 08.11 (RBO), 1 ind.
11.11 (RBO), 1 ind. 14.11
(REO,ESH). Somi 1991 har det
blitt observert homdykker i Kure
fjorden nesten hele høsten, men
også vinter og vårfunn har nå kom
met til i større antall.

Tachybaptus ruficollis
1989: 1 ind. Kurefjorden, RådelRygge
12.10 (ESR). Arten hekket senest
i fYlket i 1978 (StrømI985)og
etter dette året foreligger
overvintringsobservasjoner på en
lokalitet fram til 1983 samt i 1991.
Utenom dette foreligger bare
enkeltobservasjoner fra høst, vår
og vinter.

HAVHEST Fulmarus glacialis
1992: 1 ind. Øra, Fredrikstad 01.01
(JSL,LIH). 122 ind. Akerøya, Hva
ler 30.04 (JSL,ALA). 170 ind.
samme sted 07.05 (JSL). Individet
på Øra ble observert overraskende
langt inne i fjorden og tidspunktet
er heller ikke vanlig. Trekkobservasjonene fra Akerøya viser
at havhesten nok opptrer ganske
vanlig og i ganske store antall i vår
del av Oslofjorden i alle fall vår og
høst.

TOPPDYKKER Podiceps cristatus
1992: 1 par bygde reir Isesjø, Skjeberg,
Sarpsborg 07.04. Reiret ble senere
ødelagt av høyvann (KAT). Arten
er veletablert som hekkefugl på
flere lokaliteter i fYlket. Dette er
imidlertid første hekkeforsøk på
denne lokaliteten.

GRÅSTRUPEDYKKER
Podiceps grisegena
1989: 1 ind. Kurefjorden, RådelRygge
10. 12 (ESR).
1992: 1 ind. Akerøya, Hvaler 23.- 25.04
(JSL,GMO,JRA). I ind. samme
sted 02.05 (JSL;ALA). 3 ind.
Skipstadkilen, Hvaler 03.05
(JRA,HMØ). Etter at arten ble
observert ved 6 tilfeller i 1991 er vi
nå tilbake til mer normale tall med
3 observasjoner.

ST ORSKARVPhalacrocorax carbo
1992: 15+ ind. trakk nord Boksjø, Hal
den 28.06 (JBO). 20+ ind. trakk
nord Berby, Halden 31.07 (JBO).
98 ind. Øra, Fredrikstad 11.08
(ESR). 10 ind. Kuskjær, Indre
Iddefjord, Halden 31.08 (JER). I
ind. Isesjø, Skjeberg, Sarpsborg
31.08 (KAT). 90+ ind. Øra, Fred
rikstad 06.09 (ESR). I tillegg til
noen innlandsobservasjoner er det
også dette året observert storskarv
på Øra nesten hele året. Vi vet at
bestandene av «mellomskarv»
P.c.sinensis i Sverige og Danmark
er i kraftig vekst. I Sverige øket
bestanden fra 6750 par i ca. 20
kolonier i 1991 til mer enn 9500
par i nesten 40 kolonier i 1992
(TyrbergI993). I Danmark øket
bestanden fra 18500 par i 1989 til
23000 par i 1990 (Olsen 1992).
Nærmeste hekkekoloni er i
Vanersborgsviken 3 1/2 times bil
tur unna, en skarv skulle derfor
ikke bruke så lang tid på denne
strekningen. Vi er svært interes
sert i å få innrapportert alle fersk
vanns- og brakkvannsfunn av ar
ten i en periode for å se om det er

HORNDYKKER Podiceps auritus
1990: 1 ind. Kurefjorden, RådelRygge
11.04 (ESH). I ind. samme sted
21.08 (ESH). I ind. samme sted
01.09 (ESR).
1992: 3 ind. Øra, Fredrikstad 26.01
(KAT).Eneste innrapporterte ob
servasjon utenom Kurefjorden,
RådelRygge som kan skilte med
denne observasjonsserien: 2ind.
12.01 (RBO), 1 ind. 01.03 (REO),
1 ind. 08.03 (RBO), 2 ind. 11.03
(RBO), 2ind. 19.03 (REO), 1 ind.
03 .09 (RBO), 1 ind. 21.09 (REO),
1 ind. 22.09 (RBO), 1 ind. 27.09
(RBO), 1 ind. 04.10 (øLA), 2 ind.
14. 10 (REO),2 ind. 19.10 (RBO),
2 ind. 24.10 (RE O), 2 ind. 27.10
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denne rasen som er under etable
ring .

rapport (Viker 1992b) da med da
toene23.03 og 11.04. En må vel gå
ut fra at fuglen hadde tilhold her i
hele perioden fra 23 .03 til 13 .04.

GRÅHEGRE Ardea cinerea
1990: 150+ ind. Øra, Fredrikstad 21.1 O
(ESR). 104 ind. Kurefjorden, Rådel
Rygge 17.11 (ESR).
1991 : 97 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
26. 10 (ESR).
1992: 13 5+ind. Kurefjorden, Råde 04.10
(øLA). Gråhegre ble først påvist
som hekkefugl i fylket i 1964, ved
Isesjø i Skjeberg. Den kjente hek
kebestanden talte i 1989 ca. 40 par
(Viker 1990). De store antall fugler som observeres i oktober november indikerer at enten er hek
kebestanden i fylket større eller så
trekker og overvintrer fugler fra
andre steder langs kysten av øst
fold .

SANGSVANE Cygnus cygnus
1991:476 ind. Hæravassdraget, Trøg
stad 01.04 (ESR).
1992: 909 ind. Hæravassdraget, Trøg
stad 28.03 (ESH). l revirhevdende
par GjøIsjøen, Marker 05.05
(MGV,EOL). Hekking: l parfikk
fram 4 unger på den samme loka
liteten i Halden kommune som
1991 . Primo juli forsvant både de voksne
og ungene fra lokaliteten (KAT).
l par fikk fram 2 unger på en
lokalitet i Marker kommune (ISP) .
Sangsvane hekket for første gang i
Østfold i 1988 nettopp på lokalite
ten i Halden kommune, lokalite
ten er en liten innsjø. Den nye
lokaliteten i Marker er imidlertid
en myr. Sangsvanen har de senere
tiår spredt seg sørover i Skandina
via, fra å hekke kun i nord hekker
den nå flere steder helt sørtil Skåne.
Denne utviklingen har skutt fart
spesielt etter 1970 (SOF 1990).
Antagelig har arten innvandret som
hekkefugl fra bestandene i
naboliinene i Sverige.

STORK Ciconia ciconia
1991 : lind. Storenga, Øra, Borge, Fred
rikstad medio mai (JRA). Arten
observeres ikke årlig i fylket. Nær
meste hekkeplasser ligger på Nord
- Jylland i Danmark, bestanden
her er imidlertid i kraftig tilbake
gang. Dette funnet var det 63 . i
rekken i Norge etter 1920 (Bosy
& Clarke 1993).
KNOPPSVANE Cygnus olor
1990: 220 ind. Kurefjorden, RådelRygge
31.05 (ESR). 386ind. samme sted
21.08 (ESR).
1991: 438 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
05 .09 (ESH).
1992: 470+ ind. Kurefjorden, Råde/
Rygge 08.10 (ESH). Det ser ut til
at Kurefjorden nå har fylkets stør
ste mytebestand avarten. Tidligere lå hovedvekten av mytefuglene
på Øra ved Fredrikstad, men ingen
større tall har blitt innrapportert
derfra de siste årene.

SÆDGAs Anser fabalis
1992: lind. Kallaksjøen, Trøgstad 28 .03
(ESR). 4 ind. samme sted 15.04
(MPE,JSL,MGV). 3 ind. Kure
fjorden, RådeIRygge27.09 (RBO).
De seneste årene har innsjøene i
Trøgstad kommune kunnet vise
fram arten, men den er fremdeles
sjelden i fylket. Det ser ut til at
trekket fra områdene i nord går på
begge sider av Østfold. Noen trek
ker gjennom Sverige til Danmark,
Tyskland og Nederland mens an
dretrekker langs vestlandet og over
til Nord - Jylland (Follestad 1994).

DVERGSVANE Cygnus columbianus
1991: lind. Kallaksjøen, Trøgstad 01.04
og 13 .04 (ESH) Denne observa
sjonen ble også publisert i forrige

KORTNEBBGAS
Anser brachyrhynchus
1992: 2 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
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Sangsvane, Cygnuscygnus, med 4 pull. på hekke/oka/iteten i Halden kommune i 1992.
Foto: Knut A. Trondsen @

GRÅGÅS Anser anser
1989: l par med 4 pull. Kurefjorden,
RådelRygge 24.05 (ESH).
1990: 12 ad. med 6 pull. og 3 pull. Øra,
Fredrikstad 12.05 (ESH).
1992: I Kurefjorden, RådeIR.ygge hek
ket 2 par og fikk fram hhv. 6 og l
unge.(RBO). På Øra, Fredrikstad
hekket minst 5 parog28.05 ble det
observert Sl ad . og 17 pull.(ESH).
105 ind. Kurefjorden, RådelRygge
09.08 (RBO), 73 ind. samme sted
10.08 (ESH).102 ind. samme sted
14.08 (RBO). 148ind.sammested
15.08 (RB0).117ind. samme sted
18.08(RBO). 106ind.sammested
19.08 (RBO). 88 ind. Øra, Fred
rikstad I I. 09 (ESH). Hekkebestan
den øker stadig og LRSK har fått
innrapportert noen eldre hekke
funn . Vi tror imidlertid at flere
hekkefunn ennå ikke er meldt inn.
I tillegg til at hekkebestanden sta
dig øker så øker også antallet fu
gler observert på høsten spesielt i
Kurefjorden og på øra.

10.05 (RBO). 33 ind. samme sted
0l.l0 (ESH). l ind. samme sted
03 .10 (HEL). 11 ind. samme sted
04.10 (HEL). l ind. samme sted
07.1 O (RBO). 3 ind. Øra, Fredrik
stad 08.10 (JSL). Også dette året
er det bare rapportert inn I vårobservasjon mens høst observa
sjonene er fler. Fremdeles er arten
sjelden på denne siden av Oslo
fjorden mens observasjoner av trek
kende fugler er vanligere på vestsi
den av fjorden i mai og i septem
ber/oktober.

TUNDRAGÅS Anser albifrons
1992: lind. 2KKurefjorden, RådeIR.ygge
02.06 og 06.06 (RBO,RGB,ROL,
MPE,SIV). lind. Brekkemoa, Rakkestad 20.12 (POS). Fuglen
som ble sett både 02 og 06.06 er
ganske sikkert den samme fuglen .
Rakkestadfunnet er gjort midtvin
ters og det er spesielt selv om arten
har overvintret i fylket før.

Il

Grågås, Anser anser, Oslo 29.05.93. Foto: J. S. L. Ludvigsen

KANADAGÅS Branta canadensis
1989: 2 ad. med 4 pull. Øra, Fredrikstad
2705 (ESH).
1990: 4 ad . med 3 pull. Øra, Fredrikstad
08.05 (ESH). III ind. Kurefjorden,
RådelR.ygge21.08 (ESH). 138 ind.
samme sted 18.09 (ESH).
1991: 2 ad. med 3 pull. Øra, Fredrikstad
12.05 (ESH). 150 ind. Krogstad
fjorden, Råde 05.09 (ESH).
1992: 2 ad. med 3 pull Øra, Fredrikstad
18.05 (ESH). 6 ad. med 22 juv.
Dillingøy, Vansjø, Moss 10.06
(LFL). 65 ind. Hæravassdraget,
Trøgstad 28 .03 (ESH). 152 ind.
Krogstadfjorden, Råde Ol .09
(ESH). Dette er innrapporterte
hekkefunn, utvilsomt finnes det
mange fler noe som bl. a. høst
tallene avarten skulle tilsi .

@

1991: l ind. Store Revlingen, Rygge
30.05 (LFL).
1992: lind. Kurefjorden, Rygge 06.06
(MPE, SIV, RGB, ROL) . 2 ind.
samme sted 08.06 (RBO,RFR).
Disse observasjonene føyer seg
pent inn i rekken av fugler obser
vert på våren. Funnet fra 1990 er
imidlertid gjort meget tidlig. Hvit
kinngåsa er i ekspansjon i
Oslofjordområdet, elter at arten
først ble funnet hekkende i ytre
deler av Bunnefjorden i 1979 har
hekkefunn blitt gjort i Telemark i
1986. Fugler mec 'lekkeadferd har
også blitt observert både i Vestfold
og Østfold. Den norske bestanden
var på minst 36 pari 1993 (Bengtson, Bergan & Andersen 1994).
På den svenske vastkusten gjorde
et par hekkeforsøk i Goteborgs
skjærgård i 1992 (Tyrberg 1993)
og Danmark fikk sitt andre hekke
funn , på Sjælland også i 1992
(Lindballe et.al 1994). Vil hvitkinngåsa hekke i Østfold snart?

HVITKINNGÅS Branta leucopsis
1982: lind. Kurefjorden, Rygge 12.04
(RBO).
1990: lind. Kurefjorden, RådelRygge
10.02 (ESH).
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Del er ikke bare i Europa at mandarinand, Aix galericulata, blir holdt
Her en hann i Agadir, Marokko, 07.01.93. Foto: J. S. L. Ludvigsen @
RINGGAs Branta bernicla
1991 : l Ad . ind. Tistas utløp, Halden
22.07 (JBO) .
1992 : 4 ind . øra, Fredrikstad 10.06
(GMO) .
Branta b. bernicIa
1991: lind. Fjøsken, Søndre Asmaløy,
Hvaler 24.01 (ESH).
1992: l Ad.ind . Akerøya, Hvaler 26.05
(JSL). l ind. Søndre Jeløy, Moss
29.05 (HEL). lind. Kurefjorden,
Rygge 27.06* (JSL, LIH) . l Ad .
ind . Akerøya, Hvaler26.09 (AOS).
De to første fuglene ble ikke
underartsbestemt, men mest trolig
dreier det seg nok om fugler av den
østlige typen bernicla da disse er
oftest forekommende hos oss.

MANDARINAND Aix galericulata
1992: l Ad. hann Vamma, Askim i april
(BAB). Arten forekommer spredt i
sørlige deler av det gamle Sovjetu
nionen og i de nordøstlige deler av
Kina og Japan. Arten ble innført til
England pa begynnelsen av 1700tallet og hekker nå på mange ste
der her og bestanden talte i 1988
over 7000 fugler ( del Hoyo 1992).
I Norge er det registrert hekke
forsøk ved Røros i 1970 og 1971
og et par fikk fram 5 unger i Sta
vanger i 1992, men hele kullet
forsvant etter hvert Utenom Eng
land har mandarinanda vært hold
som parkfugl mange steder og in
dividene som fra tid til annen opp
trer hos oss er mest sannsynlig
fugler rømt fra fangenskap
(Gjershaug et.al. 1994b, Bevanger
& Ree 1994).

GRA VAND Tadorna tadorna
1989: 113 ind. Kurefjorden, RådelRygge
08.04 (ESH) .
1990: lind. Kurefjorden, Rygge 10.02
(ESH). Arten er tallrikest på våren
og 113 ind . er et svært høyt tall.
Funn av arten før 15.02 er uvanlig .

BRUNNAKKE Anas penelope
1992: l hunn Tollbodbrygga, Fredrik
stad 29.12 (MPE) . Arten trekker
13

vanligvis bort i løpet av september
- oktober og overvintrer på konti
nentet eller i Storbritannia.
Midtvinterobservasjoner er altså
ikke vanlige hos oss selv om det
også i 1991 ble sett en fugl, en
hann i Kråkerøyholmene 28 .01
(Viker 1992b).

1992: l par øra, Fredrikstad 04.0S (ESH).
l par Akerøya, Hvaler 24 - 2S .0S
(JSL, JRA,HMØ). 1 par Øra, Fred
rikstad28.0S(JRG, TRU,PGY) . I
hann Kallaksjøen, Trøgstad 29.0S
(EGJ). 1 hann og 2 hunner Kure
fjorden, Råde!Rygge 07.06 (RBO).
Ennå er det ikke gjort hekkefunn
avarten i Østfold, sannsynligvis
fordi det er vanskelig å oppdage
hunnen rugende eller sammen med
ungekull. Det er gjort svært mange
observasjoner avarten i Norge,
men fra Atlasperioden er det kun
meldt om konstatert hekking i 8
ruter her tillands (Gjershaug et.al.
1994a).

SNADDERAND Anas strepera
1989 : 1par Kurefjorden, Råde/Rygge
07.06 (ESH). I par Øra, Fredrik
stad 14. og 21.0S (ESH).
1990: I par Øra, Fredrikstad 17. og 19.05
(ESH) . I hann og 2 hunner samme
sted 21.05 (ESH).
1992: I par Kurefjorden, Rygge 11.04
(RBO) . 1 par Øra, Fredrikstad
26.04 (ESH). 1 par Akerøya, Hva
ler 02 .05 (JSL,ALA) l par Øra,
Fredrikstad 17.05 (ESH) . Det
tredje hekkefunnet avarten i øst
fold ble gjort på Øra i 1989 (Viker
1992a). Mange observasjoner av
voksne fugler på våren tyder på at
arten hekker hyppigere hos oss enn
hva vi kjenner til.

SKJEAND Anas clypeata
1992: 10 ind . Kurefjorden, Råde!Rygge
02.06 (RBO). Det observeres sjel
den så mange individer av denne
arten sammen i fYlket.

TAFFELAND Aythya ferina
1989 : 1 hann Gjølsjø, Marker 010S
(ESH)
1990 : 10 ind. GjøIsjøen, Marker 13 .04
(ESH).
199 1: 2 hanner Brekkemoa, Rakkestad
27.10 (POS). 8 hanner Kielland
svik, Moss 04 - OS .12 (LFL) .
1992: 2 hanner og 2 hunner Øra, Fredrik
stad 18 .01 (JSL). 3 ind . samme
sted 26.01 (KAT) . 3 hanner
Gj øIsjøen, Marker OS .OS
(MGV,EOL). Flereind. iLedengs
tjern, Marker ijuni (GGR) . 1 hann
Kurefjorden, Rygge 0410 (øLA)
Det er ikke meldt inn noe hekkefunn avarten siden 1979. Men
taffeland observeres fremdeles på
egnede hekkelokaliteter slik at det
er mulig at arten fremdeles repro
duserer i Østfold. I Atlasprosjekt
perioden ble arten kun funnet hek
kende på 3 lokaliteter: GjøIsjøen,
Hellesjøvann i Akershus og Djup
vikvatnet i Møre og Romsdal
(Stø rkersen 1994). En kan derfor
fastslå at taffel anda er en av Nor
ges sjeldneste hekkefugler.

STOKKAND Anas platyrhynchos
199 1: 800 ind. Kurefjorden, RådelRygge
05 .09 (ESH) . Det er ikke vanlig å
observere såpass store flokker, men
nettopp Kurefjorden kan av og til
ha slike tall på høsten.

STJERTAND Anas acuta
1992 : 31 ind. Kurefjorden, Råde!Rygge
21.09 (RBO) . 22 ind . samme sted
23 .09 (RBO). Dette er svært høye
tall for Østfold.

KNEKKAND Anas quqerquedula
1989: l hann Kallaksjøen, Trøgstad
OI.OS (ESH). I par Kurefjorden,
Råde! Rygge 04 .0S (ESH) . 2 han
ner og l hunn Øra, Fredrikstad
07 .0S (ESH). 1 hann samme sted
10.0S (ESH). 1 hann samme sted
19.0S(ESH).
199 1: I hann Kjennetjernet, Onsøy, Fred
rikstad 07.05 (ESH) . 1 par samme
sted 09 .0S (ESH).
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Taffeland, Slimbridge i England Foto: Pål Bugge

@

ÆRFUGL Somateria mollissima
1991: 111 O ind. Søndre Asmaløy, Hva
ler 22.03 (ESR). lS00 ind. samme
sted 2S.03 (ESR). 910+ ind.
samme sted 14.09 (ESH).
1992: 9 ind. Isesjø, Skjeberg, Sarpsborg
03.0S (KAT). Tallene fra 1991 er
tatt med for å illustrere at ærfugl
bestanden har øket langs kysten.
Funnet fra 1992 er fra ferskvann
og også ganske langt fra kysten.

17.11 (ESH).
1991: l hann Rød, Femsjø, Halden 19.04
(AAN). l hann Rjønelva, Halden
04.0S (AAN).
1992: 3 hunnfargede ind. Røsægmoa,
Rakkestad 14-1S.11 (pOS,BPL).
2 hunnfargede ind. samme sted
29.11 (POS). Arten sees årlig om
vinteren i fylket, legg merke til
fuglen fra Rjønelva. Den er obser
vert så sent på våren som 4. mai.

HA VELLE Clangula hyemalis
1992: l hann Sorgenfrigropa, Fredrik
stad i august (GMO). Ferskvanns
observasjoner er ikke vanlige i øst
fold.

SILAND Mergus serrator
1989: 122ind. Kurefjorden, RådelRygge
26.04 (ESR). 140+ ind. samme
sted 310S (ESR). 100+ ind.
samme sted 28.08 (ESR).
1990: 109 ind. Kurefjorden, RådelRygge
07.0S(ESH).12Sind. samme sted
12.0S (ESH).
1991: 13 7 ind. Kurefjorden, RådelRygge
14.04 (ESR). Nasjonalt sett er ikke
disse tallene spesielt høye, men i
Østfold-målestokk er det anseelige
antall.

SVARTAND Melanitta nigra
1992: 2 hunner og l hann Isesjø, Skje
berg, Sarpsborg 03.0S (KAT).
Ferskvannsobservasjoner avarten
er ikke vanlige i Østfold.
LAPPFISKAND Mergus albellus
1990: l hann Kurefjorden, RådelRygge
IS

19.04 og ble siden sett til et stykke
ut i september. IK fugl( er) ble sett
først 09.08, da sammen med en
hann, og senere enkeltindivider
fram til 28.09 som er siste innrap
porterte dato. Dette hekkefunnet er
det tredje i fYlket og alle har blitt
gjort på samme lokalitet: Øra, Fred
rikstad. Det er umulig å si om
observasjonene av IK fugl( er) er
resultat av omlagt kull eller om det
dreier seg om fugl som har kom
met trekkende fra andre lokalite
ter.

VEPSEVÅK Pemis apivorus
1990: Sind. Torgvannsbu, Marker 19.08
(ISP).
1991: 2 revirhevdende ind. Botn, Marker
14.07 (ISP). l ind. Reier, Jeløy,
Moss 13 .09 (DBE).
1992: lind. Akerøya, Hvaler 2S.0S
(JSL,JRA). 2 ind. Kurefjorden,
Rygge 23 .06 (ESR).l ind. Kambo,
Moss 2S.06 (RBO). l revirhevd
ende ind. Kurefjorden, Rygge
OS.07 (JSL,HHE). l ind. Store
Kværnøy, Vansjø, Moss lS .07
(ARR). lind. Gjøisjøen, Marker
02.08 (JRG,SHA). l ind. Kambo,
Moss 03 .08 (RBO). lind.
Bliksøya, Vansjø, Våler 06.08
(LFL,DBE,JOR). l ind. Strøms
foss, Aremark 09.08 (MPE,ROL,
SIV). lind. Kurefjorden, Råde/
Rygge 22.09 (RBO). l ind. samme
sted 27.09 (RBO). Arten fører et
noe tilbaketrukket liv i skog og
kulturlandskap, i AtIasperioden ble
arten kun konstatert å hekke i 36
ruter, hvorav 4 i Østfold (Gjershaug
et. al. 1994a). Antagelig er arten
ikke så uvanlig i fYlket , men vi har
ennå ikke noe godt bestand stall.

FJELL VÅK Buteo lagopus
1991: 2 ind. IK og 1K+ Søndre Søster,
Onsøy, Fredrikstad 27.12 (ALA).
lind. Refne, Halden 27.12 (JBO).
Vinterobservasjoner avarten er
ikke vanlige i fYlket.
KONGEØRN Aquila chrysaetos
1983 : l juv. ind. Haraldstad, Rakkestad
vinteren 1983 (BPL).
1992: 2 ind. 2K og 2K+ Enningdalen,
Halden 16.02 (TAA,MPE,SIV,
JSL,LIH). l juv. ind. Ytre Lang
øya, Kråkerøy, Fredrikstad 30.10
(MGV,EOL). Østfold har trolig en
liten vinterbestand knyttet til skogs
trakter øst i fYlket. Observasjoner
gjennom mange år skullevise dette.
Arten blir ellers sjelden sett i fYI
ket.

HAVØRN Haliaetus albicilla
1992: lind. 3K+ Klabogen, Iddefjord,
Halden 14,02 (MPE,SIV). På den
svenske vastkusten overvintrer det
en god del havørn, kanskje på
grunn av at man legger ut mat til
disse. I vårt fYlke er arten imidler
tid meget sjelden at det hadde vært
en ide å begynne med vinterforing
her også.

TÅRNFALK Falco tinnunculus
1989: l par hekket Øra, Fredrikstad 14.06
(ESR).
1991 : I ad. hann Huser, Asmaløy, Hva
ler 20.-3l.12 (HKO,AMK)
1992: l ad. hann Huser, Asmaløy, Hva
ler OS .Ol (MGV). Arten erfremde
les en sjelden hekkefugl i fYlket
(Viker 1990) og overvintringer er
heller ikke vanlig. Legg merke til
at den voksne hannen som ble ob
servert i desember 1991 antagelig
er den samme som ble observert i
januar 1992.

SIVHAUK Circus aeruginosus
1989: l hunn Kurefjorden, RådelRygge
04.0S (ESH)
1992: l 2K hann Kurefjorden, Rygge
1O.0S (RBO). l juv. ind. Berg,
Råde26.07(RBO,RFR).11Kind.
Kurefjorden, Rygge 20.08 (RFR).
Hekking: l par bygde reir og hun
nen la S egg 16.0S (ASF,PAJ),
hekkingen ble dog mislykket. Pa
ret var tilstede på lokaliteten fra
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vikbukta, Jeløy, Moss04.06(HEL,
KAT,JOR,DBE). l hann spilte
Kurefjorden, Rygge 18.08 (RFR).
Minimum 19 - 21 spillende hanner
ble innrapportert i Norge i 1992
(Gustad 1993).

LERKEFALK Falco subbuteo
1991: I ad. Huser, Berg, Halden 05.08
(JER,OHS).
1992: 2 ad. hekket på en lokalitet i Marker kommune 19.07 (MPE,SIV).
Dette er det tredje hekkefunnet i
fylket. Det andre er også fra denne
lokaliteten, i 1990. Det ble gjort 8
hekkefunn avarten i Norge i 1992
(Gustad 1993).

VANNRIKSE Rallus aquaticus
1989: I syngende hann øra, Fredrikstad
21 og 23.05 (ESR).
1990: l syngende hann Kjølberg bro,
Onsøy, Fredrikstad 06.06 (ESH).
1991: I ind. Øra, Fredrikstad 28.03
(ESR). lind. Arekilen, Hvaler
15 .06(MPE)
1992: 2 ind. Arekilen, Hvaler 14.11
(MGV). 1 ind. Rokkevannet, Hal
den 15.11 (KAT). 2 ind. Arekilen,
Hvaler 27.12 (PRV, T AA,MGV).
Øraobservasjonene fra 1989 og
1991 er tillegg til allerede publi
sertedatoer(Viker 1991, 1992aog
1992b). Legg merke til at det ikke
er innrapportert syngende vannrik
ser fra hekketiden i 1992, kun
vinterobservasjoner.

VANDREFALK Falco peregrinus
1992: l hann Moss havn, Moss 07.01
(RBO). lind. Reierbukta, Jeløy,
Moss 08.02 (LDA,LBE). 1 ad.
hann Kurefjorden, RådelRygge
06.04 (RFR). l IK hann samme
sted 19.08 (RBO,RFR). 11Khann
Øra, Fredrikstad 12.09 (JSL). l
1Khunn samme sted 15.11 (ESR).
6 observasjoner er mindre enn fore
gående år som hadde 9, men antal
let må allikevel sies å være bra da
arten bare for 10 år siden var en
stor sjeldenhet i fylket . Januarfunn
er også svært uvanlig.

MYRRIKSE Porzana porzana
1989: l syngende hann Auberghølen,
Råde 23 .05 (ESH). l syngende
hann samme sted 13 .06 (ESH).
1992: l syngende hann Thorsø, Borge,
Fredrikstad 10.-11.06 (JRG). l
syngende hann Skinnerflo nord,
Råde 24.06 (ADY). Det ble ikke
innrapportert myrrikser hverken i
1990 eller 1991 i fylket. Kun 2
hekkefunn er gjort i Norge i dette
århundre, i 1954 og 1960 (Steel &
Bengtson 1994) og i Atlasperioden
ble den registrert som sannsynlig
hekkende i bare 21 ruter hvorav
ingen i Østfold (Gjershaug et al
1994a).

JERPE Bonasa bonasia
1992: lind. Rambergåsen, Jeløy, Moss
07.04 (ARR). Arten er ikke rap
portert fra Jeløy siden 1978 (The
lin 1984).
LIRYPE Lagopus lagopus
1977: lind. Haugstenhøgda, Rakkestad
i oktober 1977 eller 1978 (KNl).
Denne arten som tilhører Norges
fjellfauna blir sjelden observert så
langt sør på Østlandet.
RAPPHØNE Perdix perdix
1992: l ind. Os alle, Halden 19.01
(Llli,JSL).l ind. Kurefjorden,
Rygge 22.09 (RBO). I begge disse
tilfellene handler det ganske sik
kert om utsatte fugler.

ÅKERRIKSE Crex crex
1989: l spillende hann Grav, Os, Rakke
stad 09.09 (POS). Åkerrise har
etterhvert blitt en meget sjelden art
i Østfold. Den er antagelig for
svunnet som hekkefugl (Viker
1990) og observeres ikke årlig.

VAKTEL Coturnix coturnix
1991 : l hann spilte Førrisdal, Rakkestad
fra medio juni til primo juli (LTS).
1992: l hann spilte Auberghølen, Råde
02.06 (RFR). l hann spilte Fugle
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SIVHØNE Gallinula chloropus
1992: Helling i Reierdammen, Jeløy,
Moss 2 ad. med 3 pull. 20.-27.06
(LFL,ARH). Arten har antagelig
gått tilbake som hekkefugl i fYlket
noe kun ett innrapportert hekke
funn skulle vitne om.

TUNDRALO Pluvialis squatarola
1992: Akerøya, Hvaler: 2 ind. 18.-19.05
(JSL) . lind. 24.05 (JSL,HMØ,
JRA). lind. 27.05 (JSL) . Kure
fjorden, Rygge: lind. 12.-17.04
(RFR). 1 ind. 2K 12.-17.05 (RBO).
2 ad . hanner 21 .05 (RBO,ESH) 3
ind. 23.05 (RBO). l hunn 25.05
(RBO). lind. 04.06 (ESH). l hunn
08.06 (RBO). Arten er ikke vanlig
på vårtrekk i Østfold, den blir ob
servert årlig, men sjelden ved så
mange anledninger som i 1992.

TRANE Grus grus
1985 : l par hekket på en lokalitet i Rak
kestad kommune, 2 ad. og l ikke
flyvedyktig juv. i juli (BAB).
1990: l par hekket på en lokalitet i Rak
kestad kommune, l ad. og 2 pull
primo august (KNI).
1991: l par hekket på en lokalitet i Rak
kestad kommune, l ad. og l pull
10.07 (KBR). Trane er en meget
sjelden hekkefugl i fYlket, hekke
bestanden er anslått til 6 - 8 par
(Viker 1990). Ingen av de oven
nevnte hellingene er fra samme
lokalitet noe som burde bety at
arten hekker regelmessig i kom
munen, og ikke sporadisk (Viker
1990).

VIPE Vanellus vanellus
1991 : 200 ind. Kurefjorden, RådelRygge
05.09 (ESH)
1992 : 325 ind. Kurefjorden, Råde!Rygge
20.08 (ESH). Det er ikke vanlig å
observere så store ansamlinger av
arten i Østfold.
POLARSNIPE Calidris canutus
1989: 13 ind. Øra, Fredrikstad 23 .05
(ESH)
1992:4 ind. Akerøya, Hvaler 01.05
(JSL,ALA). Vårobservasjoner av
arten er ikke vanlig.

TJELD Haematopus ostralegus
1992: 2 ind. ørje, Marker sommeren
1992 (GGR). Innlandsfunn avarten er
ikke vanlig, og spesielt ikke så
langt innenlands som på ørje.

SANDLØPER Calidris alba
1989: lind. Vikerkilen, Asmaløy, Hva
ler 28.09 (ESH).
1992: 3 ind . Akerøya, Hvaler 19.05 (JSL).
Arten er sjelden i Østfold og vår
observasjoner er slett ikke vanlig.

DVERGLO Charadrius dubius
1990: l par varslet Stikksås, Rakkestad
23 .06 (MPE,TAA). l par varslet
Hystad, Borge, Fredrikstad 24.06
(MPE) . 1-2 par varslet Vister,
Tune, Sarpsborg 07.07
(MPE,TAA). 2-3 par varslet
Stikkagropene, Tune, Sarpsborg
07.07 (MPE,TAA)
1991: Helling, ad. med 4 pult.
Lecagropa, Borge, Fredrikstad
15.06 (JKS,ALA)
1992 : 2 ind. Søndre Boksjø, Halden 15.05
(JBO). lind. Høvleritomta, Hal
den 16.05 (JER). l par med 3 pull.
Øra, Fredrikstad 20.06 (JSL) . Ar
ten foretrekker fremdeles men
neske skapte lokaliteter, kun fu
glene fra S.Boksjø er observert ved
en innsjøstrand.

DVERGSNIPE Calidris rninuta
1992: 2 ind. Øra, Fredrikstad 09.06
(GMO). Arten er ikke vanlig på
vårtrekk, normalt går dette trekket
lenger øst (Sæther 1994).
MYRSNIPE Calidris alpina
1989: 110 ind. Vikerkilen, Asmaløy,
Hvaler 08.09 (ESH).
1990: 110 ind. Kurefjorden, RådelRygge
24.09(ESH)
1992: 500+ ind. Kurefjorden, Rygge
29.08 (JSL,SEN,JKS). Tall på over
100 individer blir nå sjelden rap
portert fra fYlket.
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Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus, Utsira 06.10.93. Foto: 1. S. L. Ludvigsen @

(BPL). 1 ind. Brekkemoa, Rakke
stad 06.10 (BPL,OAH). 3 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 10.10
(BPL). 5 ind. samme sted 11.10
(BPL). 1 ind. Skattebøl, Rakke
stad 11.10 (BPL). 3 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 17.10
(BPL). 6 ind. samme sted 18.10
(BPL,POS). 2 ind. samme sted
24.10 (POS). Arten ansees som
sjelden på vårtrekk i Norge (Lar
sen 1994). Observasjonene i Rak
kestad gjøres i hovedsak på lokali
teter i tilknytning til Glomma. Antagelig går det et ikke ubetydelig
trekk avarten gjennom fYlket spe
sielt om høsten og da trolig langs
vassdrag som f eks. Glomma.
Arten er vanskelig å oppdage om
den ikke blir skremt opp, dette er
nok årsaken til at få individer blir
oppdaget.

FJELLMYRLØPER
Limicola faleinellus
1989: l ind. Øra, Fredrikstad 23.05
(ESR). Arten er sjelden i Østfold,
spesielt om våren. Artens vårtrekk
går antagelig rett til hekkeplas
sene og arten observeres sjelden i
Norge på vårtrekk (Bangjord
1994).
BRUSHANE Philomachus pugnax
1990: 100 ind. Øra, Fredrikstad 30.08
(JSL). Høye tall avarten rapporte
res sjelden fra fYlket.
KVARTBEKKASIN
Lymnocryptes minimus
1987: 1 ind. Kurefjorden, Rygge 26.04
(RBO).
1991: 1 ind. Øra, Fredrikstad 28.04
(ESR).
1992: 1 ind. funnet død i skinnegang
Kambo stasjon, Moss 04.02
(RBO). 1 ind. Borgen, Førrisdal,
Rakkestad 03.- 04.10 (BBO). 1
ind. Røsægmoa, Rakkestad 04.10

SVARTHALESPOVE Limosa limosa
1989: lind. Kurefjorden, Rygge 04.05
(ESH). 2 ind. samme sted 07.06
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HETTEMÅKE Larus ridibundus
1990: S+ ind. Krogstadfjorden,
Råde 01.01 (ESR).
1992: SO ind. overvintret vinteren
1991/92 Sjøbadet, Moss (REO). l
ind. Ad. Øra, Fredrikstad 18.01
(JSL). 2S ind. Sjøbadet, Moss 26/
12 (LFL). 3S ind. S. Jeløy, Moss
fram til nyttår (REO). Arten over
vintrer årlig i fYlket, den blirimidlertid rapportert fra de samme
lok alitetene hver vinter, vi vil
gjeme få rapporter om arten overvintrer andre steder.

(ESR).
1990: lind. Krogstadfjorden, Råde IS. 04
(ESR). I ind. Øra, Fredrikstad
19.0S(ESH).
1992: lind. Kurefjorden, Rygge 17.31.08 (RFR,RBO,JSL). lind.
samme sted 13.09 (JSL,SEN,
ALA,ESK). Arten er en sjelden
hekkefugl i Norge. Det er ikke
godt å si om fuglene som sees i
Østfold i trekktidene tilhører den
kontinentale rasen limosa eller den
islandske islandiea.

R0DSTILK Tringa totanus
1989: lind. Vikerkilen, Hvaler 22.01
(ESR). Overvintring avarten er
ikke vanlig .i Østfold og kan speku
lere i om det er den islandske rasen
robusta som av og til observeres
hos oss i vinterhalvåret.

SILDEMÅKE Larus fuseus
1990: l ind. Stokken, Hvaler 21.02
(ESR).
1992: l ind. Rakkestad, Rakkestad 03. OS
(ESR). 90-funnet er gjort svært
tidlig og 92-observasjonen er fra
indre strøk hvor denne utpregede
kystarten er uvanlig.

STEINVENDER Arenaria interpres
1989: l ind. Øra, Fredrikstad 2S.0S
(ESR).
1992:2 ind. Øra, Fredrikstad 23.0S
(ESH). Arten observeres sjelden
så langt inne i skjærgården.

POLARMÅKE Larus hyperboreus
1990: lind. 2K Øra, Fredrikstad 14.03*
(RFR,TAA).
1991: lind. 2K Øra, Fredrikstad 01.04
(ESR). lind. 2K+ samme sted
28.04 (ESR).
1992: lind. 2K Øra, Fredrikstad 2S.01,
02.02,08.02,14.02.2 ind. samme
sted lS.02. l ind. samme sted
16.02,19.02,22.02.2 ind. samme
stedOS.03. lind. samme sted 07.03
(JSL,MPE,JKS,JRA) Polarmåke
observeres hver vinter i Øra
området, når det gjelder observa
sjonene fra 1992 så dreier det seg
høyst trolig om 2 individer som var
tilstede i perioden januar - mars.
Det ene individet var trolig tilstede
i perioden 2S .Ol - 07.03. Det andre
individet i perioden lS.02 - OS.03.
En artikkel om polarmåkas fore
komst i Østfold er publisert i natur
i Østfold (Pettersen 1993).

FJELLJO Stercorarius longicaudus
1991: l ind. IK Struten, Onsøy 07.10
(MGV). Arten observeres nesten
årlig langs kysten, men den sees
aldri i større antall og årstotalen
for fYlket er meget liten.
STORJO Stercorarius skua
1991:1 ind. Eldøygrunn, Rygge 27.08
(LFL). Arten observeres nå mer
sjelden enn for få år siden. For
1992 er ennå ingen observasjoner
innrapportert.
DVERG MÅKE Larus minutus
1992: l ind. IK Isesjø, Skjeberg, Sarps
borg 29.- 31.08 (KAT). Arten er
sjelden i Østfold, men observeres
nesten årlig. Dverg måka hekker i
Norge kun på Jæren og i Atlas
perioden ble hekking kun påvist i 3
atlasruter(Gjershaug et. a!. 1994a).

ROVTERNE Sterna caspia
1992: 2 ind. Øra, Fredrikstad 19.06
(ESR). Arten er sjelden i fYlket.
Fra Norge foreligger det kun ett
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set i isen på Isesjø, Skjeberg, Sarps
borg primo mars (MGV). Høsten
1990 var det mye alkekonge i Os
lofjorden (Viker 1992a) og det er
ikke uvanlig at enkelte individer
blir storm drevet til innlandet.
Denne fuglen har nok lidd denne
skjebnen høsten 1990.
LUNDE Fratereula arctiea
1988: 2 ind. Mjørud, Rakkestad 30.09
(AGA). Denne arten rapporteres
sjelden som stormdrevet til inn
landet. Fra Østfold kjenner vi bare
ett tilfelle av dette fra tidligere. I
midten av august 1894 ble ett indi
vid fanget på en myr i Rømskog
(Collett 1921).

reirfunn, dette er nettopp fra Øra
og er såpass gammelt som fra 1969
(Haftom 1971).

MAKRELLTERNE Stema hirundo
1991: 2ind. Krogstadfjorden,Råde 14.04
(ESR).
1992: lind. 2K øra, Fredrikstad 20.06
(JSL,MPE). Observasjonen fra 91
er gjort svært tidlig og observasjo
nen fra 92 er aven ett år gammel
fugl . Så unge fugler observeres
svært sjelden hos oss da ungfu
glene gjeme blir igjen i
overvintringsområdet til de blir
kjønnsmodne.
DVERGTERNE Stema albifrons
1992: 2 Ad . ind. Kurefjorden, Rygge
08.06 (RBO). l Ad . ind. samme
sted 12.06 (RBO). l Ad. ind.
samme sted 23 .07 (SEN,CIA) . l
Ad . og2juv. ind. samme sted 09.19.08 (RBO,JEI). 2 Ad . og 2juv.
ind. samme sted 20.08 (ESH).
Disse observasjonene kommer i
tilIeggtil et reirfunn på annen loka
litet ikke langt unna. Reirfunnet
er over sendt NSKF, men noe svar
foreligger ennå ikke. Observasjo
nene tyder allikevel på en vellyk
ket hekking.

RINGDUE Columba palumbus
1992: 95 ind. Melløs, Moss 17.12 (RBO).
Endel ringduer overvintrer hos oss
i milde vintre, men dette antallet er
uvanlig vinterstid.
TURTELDUE Streptopelia turtur
1976: 5 ind. Ingerholmen, Hvaler 05.06
(MBR). Dette er en gammel obser
vasjon som dukket opp i LRSKpapirer fra de aller første åra. Ar
ten er sjelden i Østfold og 5 indivi
der på samme tid er oppsiktsvek
kende.

SVARTTERNE Chlidonias niger
1989 : l Ad . ind. Øra, Fredrikstad 25 .05
(ESH). lind. IKStalsberget, Jeløy,
Moss 29. 06 (DBE). Arten hekker
nærmest i Sverige og Danmark,
men er allikevel sjelden hos oss.

HUBRO Bubo bubo
1991 : 2 hanner ropte i Marker kommune
12.03(ISP) Vi minner om at arten
fremdeles står på LRSK -lista. Vi
overlot til de ansvarlige for hubroprosjektet å vurdere slike observa
sjoner så lenge dette pågikk, men
nå da dette er avsluttet er det igjen
på tide å sende inn disse
observasjonene.

LOMVI Uria aalge
1991 : Ved innsamling av døde alkefugl
på stranda på Akerøya, Hvaler
02.03 (MPE) ble det funnet kad .
av både rasen U. a.aalge som hek
ker i Nord-Norge og av rasen
U.a.albions som hekker i Storbri
tannia og sørover til Portugal samt
på Helgoland. (Haftom 1971).

HAUKUGLE Sumia ulula
1991: l ind.Rød, Kråkerøy09.02(ESR).
lind. Vansjø, Moss20.10 (RSØ).
1992: lind. 11 km øst for Moss, Våler
08.11 (HML). Etter den store inva
sjonen for 10 år siden blir det hvert
år bare innrapportert få observa
sjoner avarten.

ALKEKONGE Alle alle
1991: l ind. ble funnet dødt og fastfros
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ISFUGL Alcedo atthis
1992: l ind. Heie, Torsnes, Fredrikstad
26.08 (TNG). lind. Schieselva,
Degernes, Rakkestad oktober - no
vember (MAA). lind. BråtenGrav, Os, Rakkestad 1l.10 (BPL).
l hunn Isegran, Fredrikstad 26.31.12 (HJS). Isfugl er en sjelden
hekkefugl i Norge og flest obser
vasjoner blir da også gjort hos oss
høst og vinter. En artikkel om ar
tens forekomst er publisert i natur
i Østfold (Eriksen 1987).

park, Råde l l. 04 (ESH). lind.
sang Hevingen, Skjeberg, Sarps
borg 04 .0S (KAT). l ind. med mat
for unge Gansrød, Øra, Fredrik
stad 09.0S (JSL,ESÆ, TGI). lind.
sang Hankø, Onsøy 12.0S (MGV).
l ind. sang Ameberghølen, Råde
12.06 (MPE,SIV,JSL,LIH). lind.
sang Skråtorp, Råde 12.06
(JSL,MPE). l ind. san~ Munken,
Torsnes, Fredrikstad varen -92
(MPE,SIV). Arten er nok fremde
les underrapportert og svært få
konkrete hekkefunn blir gjort. Tre
lerka i Østfold rar ganske sikkert
fram 2 kull i løpet aven sesong, det
forklarer hvorfor arten registreres
syngende fra slutten av mars og
helt fram til begynnelsen av juni.

GRÅ SPETT Picus canus
1972: lind. Sølvskutt, Degernes, Rak
kestad vinter -72· (KRO). Arten
er meget sjelden i Østfold. Vi vil
gjeme få iruisendt flere slike gamle
observasjoner.

HEIPIPLERKE Anthus pratensis
1989: lind. Vikerkilen, Asmaløy, Hva
ler OS.Ol (ESR).
1990: lind. Vikerkilen, Asmaløy, Hva
ler 06.01 (ESR).
1991: lind. Kurefjorden, Rygge 0l.01
(ESH). 2 ind. Vikerkilen, Asmaløy,
Hvaler 27.12 (ESR). Arten over
vintrer ikke uvanlig langs kysten i
milde vintre, men vi kunne ønske
oss observasjoner fra flere lokali
teter.

HVITRYGGSPETT
Dendrocopos leucotos
1971: l ind. Ruud Lille, Rakkestad sett
2 ganger i perioden 1971 - 197 S
(TIIE).
1983 : I hann Frøne Gård, Rakkestad
medio mai (PTA). Arten er sjelden
i fYlket og bare ett hekkefunn fore
ligger, fra 197 S.
TRELERKE Lullula arborea
1989: l ind. sang Øra, Fredrikstad 23 .04
(ESH). l ind. sang samme sted
2l.0S (ESH).
1990: I ind. sang Rødsveien, Kråkerøy,
Fredrikstad 17.03 (ESH). lind.
sang øra, Fredrikstad 20.03 (ESH).
1991:2ind. Akerøya, Hvaler 23. -24.03
(MPE,SEN,RFR,GMO). lind.
sang øra, Fredrikstad 24.03 (ESH).
4+ ind. samme sted 28.03 (ESH).
l ind. sang samme sted 07.04
(NaF).
1992: l ind. sang Hevingen, Skjeberg,
Sarpsborg 19.03 (KAT). 2 ind.
sang Rørfjell, OnsøylRåde 29.03
(ADY). l ind. sang Hevingen,
Skjeberg, Sarpsborg 07.04 (KAT).
3 ind. (2 sang) Storskausberg,
Asmaløy, Hvaler 07.04 (MGV,
EOL). I ind. sang Råde Idretts-

LAPPIPLERKE Anthus cervinus
1992: l ind. Akerøya, Hvaler2S.0S (JSL).
lind. ØrafYllinga, Fredrikstad
10.09(JSL,ALA). 2ind. Storenga,
Øra, Fredrikstad 10. 09 (IRA) . l
ind. ØrafYIlinga, Fredrikstad 1l.09
(JSL). 4 observasjoner på ett år av
denne arten er sikkert for lite. To
talt er det nå registrert Sl observa
sjoner av denne oversette arten i
Østfold og bare 7 av disse er fra
våren. Se også artikkel om artens
forekomst i fYlket publisert i Natur
i Østfold (Ludvigsen 1993).
LINERLE Motacilla alba
Svartryggerle Motacilla a. yarellii
1992: l hann Akerøya, Hvaler 07.0S
(JSL,LIH). lind. Landfasten,
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Asmaløy, Hvaler 28.05 (MGV).
Denne underarten av linerla er ikke
årlig i Østfold.

SHA,RBO,øLA) l ind. sang Are
kilen, Hvaler 28.05 (JSL,ALA,
JRA,HMØ). 3 ind. sang Søndre
Asmaløy (Skipstad gård, Håbu og
Huser) 28.05 (MGV). l ind. sang
Søndre Jeløy, Moss 30.05 (RBO) .
l ind. sang Råbekken, Fredrikstad
01.06 (ADY) . I ind. sang Solli,
Tune, Sarpsborg 04.06 (KAT) . 3
ind. sang Alby, Jeløy" Moss 04.06
(KAT). l ind. sang Arefjorden,
Rygge (RBO). 14 ind. sang i Råde
og Rygge (hvorav 5 i nærheten av
Rygge stasjon) 07.06 (KAT). l
ind. sang Skipstad, Asmaløy, Hva
ler 07.06 (MGV). I ind. sang mel
lom Rygge st. og Rygge krk., Rygge
08 .06 (ADY). 3 ind. sang mellom
Rygge st. og Kurefjorden, Rygge
08.og 14.06 (ADY). Minimum 24
syngende hanner ble rapportert i
1992. Arten er nok allikevel under
rapportert, i 1994 er det tenkt gjen
nomført et nattsangerprosjekt i
fylket. Dette vil nok gi mer kor
rekte tall for artens opptreden hos
oss.

JERNSPURV Prunella modularis
1992: lind. Vikerhavn, Asmaløy, Hva
ler 04.12 (JSL,JKS,CJA). Det er
svært sjelden vi får innrapportert
vinterfunn av denne arten som vi
vet kan gjøre overvintringsforsøk.
RØDSTRUPE Erithacus rubecula
1992: lind. Skipstadkilen, Asmaløy,
Hvaler 18 .01 (MPE,ROL,RGB). l
ind. Akerøya, Hvaler Ol. 02
(MPE,MGV,JSL,SEN). lind.
Grimsrød, Jeløy, Moss 16.02
(LFL). lind. Arekilen, Hvaler
27.12 (MGV,PRV,TAA) . Arten
ser ut til å overvintre årlig i fylket.
NATTERGAL Luscinia luscinia
1989: l ind . sang Øra, Fredrikstad 21 .05
og 23 .05 (ESH) . l ind . sang
Auberghølen, Råde 23.05 (ESR) .
1990: l ind. sang Øra, Fredrikstad 17.05
og 09.06 (ESH) . l ind. sang
Kjennetjernet, Onsøy, Fredrikstad
27.05 (ESR) . l ind . sang
Auberghølen, Råde 27.05 (ESH) .
l ind. sang Ledengstjern, Marker
juni og juli (ISP) .
1991: l ind. sang Ledengstjern, Marker
juni og juli (ISP).
1992 : l ind. sang Skipstadkilen,
Asmaløy, Hvaler 20.05 (JSL) . l
ind . sang Reierbukta, Jeløy, Moss
22.05 (LFL) . l ind . sang Unne
berg, Halden 22.05 (VHL). lind.
sang Kurefjord en RådelRygge
23.05 og 2 ind . samme sted 31.05
(RBO). 2 ind . sang Kirkegrenda,
Rygge 23.05 (RBO). l ind . sang
Berg, Halden 23 . - 29.05 (JER) . l
ind . sang Søndre Spjærøy, Hvaler
25 .05 (JSL,JRA). lind . sang Aker
øya, Hvaler 26.05, fuglen ble også
ringmerket (JSL) . 3 ind. sang
Rygge kirke, Rygge 27.05
(ØLA,KAT) . l ind . sang Auberghølen, Råde 23 .05,27.05 , 01.06,
04.06,10.06. og 11.06 (ESH,JRG,

SVARTRØDSTJERT
Phoenicurus ochruros
1992: l ind . Reier, Jeløy, Moss 29.10
(DBE). Kun en innrapportert ob
servasjon er svært lite for denne
arten som i 1989 hekket for første
gang i fylket (Viker 1990, 1992b).
RINGTROST Turdus torquatus
1990: l ind. som ble fanget og ring
merket på Akerøya, Hvaler 29.04
var partielt albino (JSL).
GRÅ TROST Turdus pilaris
1991:2100 ind . Kurefjorden, Råde/
Rygge 26. 10 (ESR). Høsten 1991
var et godt år for denne arten og
store konsentrasjoner ble obser
vert flere steder (Viker 1992b).
RØDVINGETROST Turdus iliacus
1992: 1 ind. Søndre Jeløy, Moss 10.12
(RBO) . Det er ikke vanlig at denne
arten overvintrer i Østfold.
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Partiell albino ringtrost Turdus torquata på AJærøya 29. 04. 90. Foto: J S. L. Ludvigsen @
fuglen ble også ved tre anlednin
ger sett med mat for unge (MPE,
SIV,ROL). 1 ind. sang Rokke
vannet, Halden 28. og 30.0S
(KAT). 1 ind. sang Søndre Jeløy,
Moss 06.06 (RBO). 1 ind. sang
Kurefjorden, Rygge 04.06 (RBO).
1 ind. sang samme sted 12.06
(RBO). 1 ind. sang Skinnerflo N .
Råde 08., 12. og 1406 (ADY).
Med Kjennetjernetfunnet kom
1991 tallet totalt opp i 9 syngende
hanner. I 1992 ble det totalt regis
trert 8 syngende fugler. Den posi
tive trenden for arten fortsetter altså.

GRESSHOPPESANGER
Locustella naevia
1989: 1 ind. sang Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 23 .0S og03 .06 (ESH).
1992: 1 ind. sang Skårakilen Nord,
Onsøy, Fredrikstad 30.0S (ESH).
Det kommer fremdeles inn rappor
ter om fuglen fra 1989, den er før
publisert som IS .-21.06 (Viker
1991) og et tillegg for 27. -28.0S
(Viker 1992a). Med årets tillegg
kan en vel gå ut fra at fuglen sang
her i nesten en måned fra 23 .0S til
21.06. Arten er fremdeles sjelden i
fylket noe kun en innrapportert fugl
i 1992 vitner om.

MYRSANGERAcrocephalus palustris
1989: 3 ind. sang Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 03 .06 (ESH). 1 ind.
sang Kurefjorden, Råde/Rygge
0706 (ESH). 3 ind. sang
Auberghølen, Råde 13 .06 (ESH).
3 ind. sang Skinnerflo, OnsøylRåde
13 .06(ESH).
1990: S ind. sang Seutelva (på streknin
gen Skinnerflo - Seut), Fredrikstad

SIVSANGER
Acrocephalus schoenobaenus
1991: 1 ind. sang Kjennetjern/ Onsøy,
Fredrikstad 01.07 (ØLA).
1992: Max. 3 ind . sang Skårakilen,
Onsøy, Fredrikstad i perioden
10.0S.-11 .06 (Mange obs). 1 ind.
sang Kjennetjern, Onsøy, Fredrik
stad i perioden 23 .0S .-0406 og
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18 .0S(ESH).
199 1: 2 ind. sang Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 24.0S (ESH). 2 ind.
sang Indre Skjebergkilen, Skje
berg, Sarpsborg 07.06 (MPE,
RGB) . l ind. sang Hunnebekken,
Borge, Fredrikstad 2406 (MPE).
1992:2 ind. sang Skårakilen 23.0S
(ESH). l ind. sang samme sted
27.0S (KAT,ØLA) 6 ind. sang
langs Seutelven (hele elva), Fred
rikstad 30.0S (ESH). l ind. sang
Kjennetjern, Ons~, Fredrikstad
27.0S (KAT,ØLA). 2 ind. sang
Skårasletta, Onsøy, Fredrikstad
01.06 (ADY). 3 ind. sang samme
sted 08. og 14.06 (ADY). lind.
sang Kjølbergkrysset, Onsøy,
Fredrikstad 01.06 (ADY). lind.
sang kryss RV 116/117, Onsøy,
Fredrikstad 08.06 (ADY). lind.
sang mellom Torp og Kjennetjern,
Onsøy Fredrikstad 08.06 (ADY).
l ind. sang Huseby, Onsøy, Fred
rikstad 12.06 (ADY). S ind: sang
Råde og Rygge 07.06 (KAT). 2
ind sang SkinnerfloN. , Råde 11.06
(JRG,SHA). l ind. sang samme
sted 08 . og 12.06 (ADY). lind.
sang Auberghølen, Råde 11 .06
(JRG,SHA). 2 ind. sang samme
sted 14.06 (ADY). l ind. sang
Arneberghølen, Råde 02. og06.06
(MPE,SIV,JSL,RBO). l ind. sang
Viersholm, Råde 31 .0S . og 08 .06
(RBO,ADY). 3 ind. sang mellom
Karlshus og Tomb, Råde 08.06
(ADY). I ind. sang RV 116 ved
avkjøring Oven, Råde 08 .06
(ADY). l ind. sang Hunnebekken,
Borge, Fredrikstad 10.06 (MPE).
l ind. sang Vesten, Borge, Fred
rikstad 11.06 (MPE,SIV). 2 ind.
sang Moum.N. Borge, Fredrikstad
12.06 (MPE,SIV,JSL). 2ind. sang
Yven, Tune, Sarpsborg 11.06
(MPE,SIV). l ind. sang Visterflo,
Tune, Sarpsborg 12.06
(MPE,SIV). l ind. sang Isesjø,
Skjeberg, Sarpsborg OS .06(KAT).
l ind. sang Jelsnes, ø.Tune, Sarps
borg 13 .06 (KAT). I ind. sang

Trekanten, Asmaløy, Hvaler 19.06
(MPE,SIV,JSL). l ind. sang Hu
ser, Asmaløy, Hvaler 07.06
(MGV). l ind. sang Kurefjorden,
Rygge 07. og 12.06 (RBO). lind,
ringmerket samme sted 20.06
(RBO). 2 ind. sang SJeløy, Moss
06.06 (RBO). l ind. sang Kambo,
Moss 09.06 (RBO). l ind. sang
Valle, Rolvsøy, Fredrikstad 10.06
(ADY). Totaltallet for 1991 har nå
kommet opp i SO syngende fugler.
Tallet for 1992 er minst 38 syn
gende fugler. Vi tror allikevel at
arten er underrapportert, men hå
per at nattsangerprosjektet nevnt
under nattergal vil bedre rapporte
ringen.

RØRSANGER
Acrocephalus scirpaceus
1992: SO+ ind. Seutelven, Fredrikstad
30.0S (ESH). Hele elven fra
Skinnerflo til Seut ble talt. Vi set
ter stor pris på slike kvantitative
opptellinger og vil gjeme ha flere
slike fra hele fYlket.
TROSTESANGER
Acrocephalus arundinaceus
1988: l hann sang Kureskjær, Kure
fjorden, Rygge primo mai
(DBE, VSA) . Dette er det tredje
funnet avarten i Østfold og det 26.
i Norge. Arten hekker nærmest i
Sverige og Danmark Det første
funnet i Østfold ble gjort på Øra i
1984 (Ludvigsen 1987). og det
andre funnet på Akerøya i 1988
(Viker 1991).
HAUKSANGER Sylvia nisoria
1992: lind. ringmerket Akerøya2S .0S*
(JSL). 1 ind. ringmerket samme
sted28.0S* (JSL, JRA,HMØ). Fra
tidligere foreligger det flest funn
avarten fra høsten. Hekking er påvist i fYlket ved to anledninger i
1980 (Andersen 1980) og i 1986
(Viker 1988).
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Hauksanger, Sylvia nisoria, ringmerket på Akerøya 28.05.92. Foto: J S. L. Ludvigsen
MUNK Sylvia atricapilla
1992 l hann Gyteskjær, Kråkerøy, Fred
rikstad 23 .1 2 (RJV,MGV). Arten
ser ut til å gjøre overvintrings
forsøk hvert år, men vi vet ikke om
dette er vellykket.

@

VARSLER Lanius excubitor
1992: lind. Sørlifeltet, Halden 09.01
(JBO). l ind. l ind. Rokke, Halden
02.02 (JER). lind. Buerbekken,
Skjeberg, Sarpsborg 05.02 (KAT).
lind. Kurefjorden, Rygge 20.12
(RBO). Arten overvintrer regel
messig i fYlket, men vi vil gjeme
ha inn enda flere observasjoner fra
flere lokaliteter.

SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
1991: 10+ ind. Øra, Fredrikstad 01.01. 24.03 (ALA,JSL,MPE,JKS m.fl.).
3+ ind. Arekilen, Hvaler 05 .01
(T AA,MPE,JSL,JKS). lind.
Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad
17.04 (ALA). 17+ ind. Øra, Fred
rikstad 10.11. - 25.12
(ALA,SEN,JSL,KAT). 2 ind. Are
kilen, Hvaler 28.12 (RGB,JSL,
MPE). Årets mange observasjo
ner regnes totalt som 5 funn, det
ble i 1991 gjort minst 38 funn av
arten mot ca. 60 funn før dette
(BosyogClarke 1993). De3 første
funnene avarten i Østfold og Norge
ble alle gjort i Arekilen i 1980,
1981 og 1982 (Viker 1983).

N0TTEKRÅKE
Nucifraga caryocatactes
1989: 3 ind. Sølvstuefoss, Tune, Sarps
borg 10.12 (ESH).
1991: l ind. Ramberg, Jeløy, Moss02.09
(HEL). lind. Reierskogen, Jeløy,
Moss 17.09 (ARH,LDA). lind.
Søndre Asmaløy, Hvaler 27.09
(GMO,CJA,JKS). lind. Høyda,
Moss 11.10 (LFL). l ind. Rød
sparken, Halden 19.10 (JER).
1992: lind. Ørejordet, Moss 11.09
(ARR). lind. Torderød, Jeløy,
Moss 05.10 (AHA). l ind. samme
sted 25.12 (ARR). Arten er helt
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Voksen skjeggmeishann, Panurns biarmicus, Øra 17.11.91. Foto: Knut A. Trondsen
sikker underrapportert, og alle ob
servasjonene er fra høsten. Tidli
gere observasjoner har gitt mis
tanke om hekking i fylket, ved
Stikkaåsen i Tune, men dette er
ennå ikke verifisert (Viker 1990).

@

STÆR Sturnus vulgaris
1990: l ind. Fredrikstad sentrum, Fred
rikstad 05 .01 (ESR).
1991:4 ind. Nabbetorp, Fredrikstad
29.01 (MPE).
1992 :25 ind. Øra, Fredrikstad 12.01
(KAT). Stæren kan overvintre når
temperatur og snødekke ikke blir
for ekstremt. Vi rar imidlertid inn
observasjoner kun fra Fredrikstaddistriktet - arten forsøker vel å over
vintre andre steder også?

KORNKRÅKE Corvus frugilegus
1989: l ind. Øra, Fredrikstad 08 .05
(ESR).
1990: 3 ind. Øra, Fredrikstad 04.11
(ESR).
1991: l ind. øra, Fredrikstad 01.04
(ESR). l ind. samme sted 07.04
(ESH). 2 ind. Kjennetjern, Onsøy,
Fredrikstad 29.04 (ESH). lind.
Øra, Fredrikstad 02.05 (ESR).
1992: lind. Kurefjorden, Rygge 04.04
(RBO). 2 ind. samme sted 05 .04
(RBO). l ind. samme sted 07.04
(RBO). l ind. samme sted 08.04
(RBO). l ind. Øra, Fredrikstad
13 .05 (ESH). Som nøttekråke er
også denne arten ganske sikkert
underrapportert.

ROSENSTÆR Sturnus roseus
1991: l ind. IK Øra, Fredrikstad 21.08
(JSL,SEN,GMO). Dette var 50.
funn i Norge av denne arten som
nærmest hekker i Sø-Europa (Bosy
og Clarke 1993). Funnet er bare
det andre i Østfold, det første ble
gjort av J.A.Thome på Gressvik i
Onsøy 12. - 19.06 1898. Dette var
da det tredje funnet iNorge.(Collett
1921)

27

Akerøya, Hvaler 27.05 (JSL). 2
hanner sang Solli, Tune, Sarps
borg 01.06 (KAT). l hann sang
samme sted 04.06 (KAT). lind.
Hærsetersjøen, Trøgstad 14.06
(ESH). l hann sang Grønsund,
Eidsberg 16.06 (POS). l ind. ring
merket Kurefjorden, Rygge 20.08
(RFR). Arten er en for holdsvis ny
art i fYlket, innvandring og fore
komst fram t.o.m 1991 er behand
let i Natur i Østfold tidligere
(Aarvak 1992).

BOKFINK Fringilla coelebs
1991: I hunn og l hann Huser, Asmaløy,
Hvaler 21.-26.01 (AMK).
1992: l hunn og l hann Jeløy, Moss
19.01 (HEL). Arten forsøker å over
vintre i kyststrøk, den oppdages da
oftest når den oppsøker forings
plasser.
STILLITS Carduelis carduelis
1992: 2 ind. trolig l par Gamlebyen, Fred
rikstad 04.05 (ADY). Dette er
eneste innrapporterte observasjon
fra hekkeperioden. De senere årene
publiserte vi alle funn avarten og
fikk på den måten konstatert at
arten ikke er uvanlig hos oss vin
terstid. Det første hekkefunnet av
arten i Norge ble faktisk gjort i
Østfold i 1953, i Øyenkileni Onsøy.
Senere har det blitt gjort noen få
hekkefunn (Viker 1990).

KONGLEBIT Pinicola enucleator
1991 : 5 hanner og 3 hunner Torsnes,
Borge, Fredrikstad 07.10 (JRA).
Arten er sjelden i fYlket i alle fall i
ytre strøk, fra indre strøk blir den
heller ikke ofte rapportert, men
dette kan skyldes det lave tallet
aktive fuglefolk her.

GRÅSISIK Carduelis flammea
Carduelis f. caba ret
1992: lind. ØrafYllinga, Fredrikstad
15 .02 (JSL,JRA). Dette er eneste
observasjon innrapportert dette
året, antagelig er underarten ikke
uvanlig hos oss, både på den sven
ske vastkusten i Danmark og på
Sørlandet hekker den vanlig
(Grimsby og Røer 1992).

KJERNEBITER
Coccothraustes coccothraustes
1990: lind. Stenraden, Degernes, Rak
kestad 18.03 (KHA). Arten er
uvanlig i fYlket og det blir sjelden
rapportert inn mange observasjo
ner i løpet av et år. Som oftest er det
observasjoner fra foringsplasser i
vinterhalvåret som blir meldt. En
kommune som Rygge f.eks . burde
ha flere hekkende par avarten når
en tenker på utbredelsen av bøke
skog.

FURUKORSNEBB
Loxia pytyopsittacus
1986: 4 reirfunn ble gjort ved Brisdal,
Rådalshytta, Rakkestad i perioden
30.03 - 10.04* (JST). Arten hek
ker nok ikke uvanlig hos oss, men
konkrete hekkefunn blir sjelden
gjort.

HORTULAN Emberiza hortulana
1992: lind. Akerøya, Hvaler 10.05
(GMO). Arten observeres hvert år
i små antall på trekk gj ennom fYI
ket.

ROSENFINK Carpodacus erythrinus
1989: 4 hanner og l hunn Hærsetersjøen,
Trøgstad 03 .06 (ESH).
1990: lind. Hærsetersjøen, Trøgstad
17.06 (ESH).
1991: l ind. sang Enhuus, Kråkerøy,
Fredrikstad 26.05 (IJA).
1992: l ind. sang Lysakermoa, Eidsberg
27.05 (POS). lind. ringrnerket,

SIVSPURV Emberiza schoeniclus
1991: l ind. Øra, Fredrikstad 01.01
(MPE). l ind. samme sted 12.01

(TRS)
1992:2 hanner Øra, Fredrikstad 25 .12
(ALA). Arten forsøker seg på over
vintring hvert år, men observasjoner meldes nesten bare inn
fra øra.
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Korsnebbhekkinger blir svært sjelden
rapportertjrajylket. Bildene viserforukorsnebb, Loxia pytyopsittacusoggrankorsnebb, Loxia curvirostra. Den sistnevnte sees på bildet nederst til høyre.
De øvrige bildene viser førstnevnte art.
Foto: Johnny Steen @
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Rettelser:

Natur i Østfold 1992 (2): 65 - 77 rettes
følgende : Lirype I hann øst for Solbrekke, Rakkestad 23 .02.91, her er dato
og årstall feil. Riktig er 16.12.90. Kjernebiter Torderød, Moss 04.01.91, her er
årstallet feil skal være 1992. Dessuten er
svarthaIsdykkerbildet på s. 65 ikke tatt
av P.O.Suther men derimot av Morten
øystese.

Det er ikke til å unngå at det sniker seg
inn noen feil i rapportene av diverse
grunner. Dette er selvsagt beklagelig. I
Ornitologiske observasj oner i Østfold.
Natur i Østfold 1992 (I) : 15 -27 skal
følgende rettes : Hærfugl lind .
Gudimfeltet 02.10.90 skal være Gimlefeltet. Lavskrike 2 ind. Spydevold Gård,
Rakkestad 26.11 .90 skal være Sarpsborg kommune, ikke Rakkestad.

Vi setter stor pris på at folk oppdager og
gjør oss oppmerksomme på eventuelle
feil også i framtiden.

I Ornitologiske observasjoner i Østfold.

STØ I I Norsk Fuglevernsfond
Fondet har som formål å
skaffemidler til fuglevern i vid
forstand .
Vi ber naturinteresserte om
hjelp!
Bangironr. 6404.09.53556
Postgironr. 5 54 72 03
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I hvor hekJær rødstrupen, Erithacus rubecula? AkerØ)tl 07.04.90. Foto: J. S. L

fuM;,;;;;~@@c

ATLASPROSJEKT FOR ØSTFOLD
Lennart Fløseth

eventuelle reirfunn fra «svarte skauen».

Ikke før har Norsk Ornitologisk Forening avsluttet bokverket «Norsk Fugleatlas» så trår vi østfoldinger til med en
ajourføring og videreføring av dette spennende prosjektet.

Alle observasjoner og funn skal
nedtegnes på egne skjemaer med hekkekode. Skjemaer vil bli sendt ut senere.
Du står fritt i å velge hvilken av de 64
10XlO km rutene du vil undersøke nærmere, se kart neste side. Undertegnede
forbeholder seg allikevel retten til å styre
noe av rutevalgene. Det er liten vits at 30
fuglekikkere konsentrere seg om rute A6
(Moss) hvis ingen velger Fl (Enningdal). I et slikt tilfelle vil jeg anbefale at de
yngste og de eldste medlemmene, som
kanskje er lite mobile, dekker rute A6, så
får heller de som har bil reise til Enningdalen.

Dette er et prosjekt som alle våre medlemmer, og andre fugleinteresserte, kan
være med på. Det kreves ikke noen bred
artskunnskap eller 20 års «fartstid» for å
kunne delta. Alle kan registrere hekkende fugler, enten det er gråspurv med
tiggende unger på et tun, en stokkandmor med dununger i en park eller det er
en nervøs og varslende bokfink i sommerskogen.

Før noen legger i vei, er det derfor viktig
at ønsker om rutevalg blir innrapportert
til meg senest 1. Februar.

I et slikt prosjekt kan alle aldersgrupper
delta, uansett om man er mobil eller ikke,
funksjonsfrisk eller funksjonshemmet.
Hekkeopplysninger om fugler fra egen
hage og parker er like verdifulle som

Styret håper derfor at Atlasprosjektet kan
engasjere flest mulig av våre medlem-
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Atlas-prosjektet i Østfold 1995
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HEKKEKQDER:
A I: Ingen indikasjon på hekking
82-83 : Muug hekking
Rutene cf 10 x 10 km.

C4-CIO; Sannsynlig hekking
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mer. Foreløpig er det tenkt åla prosjektet
gå over en 5-års periode slik at vi får
dekket det meste av fYlket. Noen vil helst
operere på egen hånd, mens andre foretrekker større eller mindre grupper. For
sistnevnte kategori vil styret koordinere
og arrangere flere atlasturer i 1995. Disse
turene vil først og fremst bli lagt til de
deler av fYlket som blir dårligst dekket
etter at rutene er fordelt.

gi opplysninger om disse, men poenget
er at alle interesserte skal få adoptere ei
rute som de kan følge opp spesielt.
Husk rutevalg senest 1. februar. Umiddelbart etterpå vil styret sende ut kart,
skjemaer, informasjon ogturprogramfor
prosjektet.
Prosjektlederens adresse:
Lennart Fløseth
Balaklava 15B
1513 Moss
Tel: 69270200

Nå må ingen misforstå og tro at, har man
valgt ei rute, så har man bare å holde seg
til denne. Du må gjeme besøke alle 64 og

FELTSESONGEN 1995
Lennart Fløseth

Prosjektansvarlig:
Dan Bendixen
Tronvikalleen 3D
1500 Moss.

Alle fugle og naturinteresserte kan glede
seg til feltsesongen 1995. Denne sesongen vil kunne gi oss i styret svar på om
medlemmene våre virkelig er interessert
i å ta i et tak for foreningen, fellesskapet
og fuglefaunaen ved å engasjere seg i en
ellerflere prosjekter. Norsk Ornitologisk
Forening avd. Østfold, vil forsøke å gjennomføre følgende prosjekter i 1995:

<<Lerkefalk og vepsevåk i Østfold»
Hovedmål: Kartlegge utbredelse og ungeproduksjon for to sårbare/truede arter.
Delmål: Finne ut om det er spesielle
forstyrrelser fra mennesker som har negativ innvirkning for artene. Al<tivisere
medlemmene.
Prosjektansvarlig:
Dan Bendixen.

<<Fiskeørn iVansjø»
Hovedmål: Kartlegge fiskeørnbestanden
i Vansjø og i to referanseområder som
Haldenvassdraget og Indre Østfold.
Delmål: Undersøke bestandsutviklingen
siden siste telling. Al<tivisere medlemmene.

<<Åtlasprosjekt for Østfold»
Hovedmål: Forsøke å skaffe tilveie en
totaloversikt overfYlkets hekkefugJfauna.
Delmål: Å få en oversikt over
artsdiversitet og hekketetthet i visse
områder, samt å aktivisere våre medlemmer og publikum med noe meningsfYlt.

Prosjektansvarlig:
Øyvind Lågbu,
Hjalmar Bjørgesvei 101
1600 Fredrikstad.

Prosjektansvarlig:
Lennart Fløseth,
Balaklava 15B
1513 Moss

<<Naturmiljøer og fugleliv i Østfold»
Hovedmål: Informasjons- og opplysningsarbeid på skoler i Østfold om fYlkets naturmiljøer og fuglefauna.
Delmål: Stimulere ungdom til naturbasert
friluftsliv og øke deres naturbevissthet.

«Nattsangere i Østfold»
Hovedmål: Å skaffe tilveie en bestandsog utbredelsesoversikt for nattsangere i
fYlket.
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Bli med å registrere fiskeørn, Pandion haliaetus, i Vansjø. Rakkestad, 12.04.93.
Foto: J. S. L. Ludvigsen @

«Store hulerugere i Vansjø og
Mossedistriktet»
Hovedmål: Kartlegge bestanden og utbredelsen av større hulerugere som kattugle, perleugle, spurveugle, kaie, skogdue og kvinand i denne regionen av fYlket.
Delmål: Drive holdningsskapende arbeid blant skogeiere. Aktivisere medlemmene.

Delmål: Innsamling av eldre data for å
kunne si noe om artenes innvandring
eller tilbakegang. Aktivisere medlemmene.
Prosjektansvarlig:
Arve Dyresen,
Smedbakken,
1621 Gressvik

Prosjektansvarlig:
Jo Ranke,
Jac. Sømmesgate 6C, 1511 Moss.
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Syngende elvesanger. Tegning: Sidsel Iversby @

Elvesanger, Locustella fluviatilis,
ny art for Østfold.
Magne Pettersen

men med opptil 3 minutters intervaller.
Lydene i trilla var rytmiske myke tse-tsetse, mye likt et gammelt damplokomotiv
langt vekk, og mer oppstykket og mindre
monoton enn hos Gresshoppesanger
(Locustella naevia).

Klokken 22.20 den 4.juni 1992 ble det
oppdaget en syngende elvesanger
(Locustella fluviatilis) i Hunnebekken,
200 metersør forOpphus gård i Borge,
Fredrikstad kommune. Dette er den
første observasjonen av denne arten i
fylket.

En rekke personer ble kontaktet over
telefon, og nærmere midnatt kunne også
Morten Viker, RoarOlsen, Rune G. Bosy
og Geir Mobakken fastslå at fYlkets første Elvesanger var et faktum.

Fuglen ble oppdaget på sin karakteristiske lyd, ikke ulik innledningen til en
syngende Gulspurv (Emberiza citrinella),
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fra hekkeområdene i Sibir,først og fremst
i sept-begynnelsen av okt. I de senere åra
er arten blitt hørt syngende i Finland om
våren. Kanskje dette blir den neste arten
som vil ekspandere fra øst? Stripesangerens sang er en mellomting mellom Elvesangerens og Gresshoppesangerens, og
arten foretrekker tett kratt langs skogbryn eller pilekratt på fuktige enger. (K.M.
Olsen 1989).

Fuglen ble hørt og sett daglig på samme
lokalitet fram til 20.6 klokken 23.30, da
Sebastian Ludvigsen hørte fuglen for
siste gang. Elvesangeren var mest aktiv
fra kvelden til sen morgen, men fuglen
ble også notert midt på dagen ved et par
anledninger, men sangen var da langt fra
så intens som under nattetid.

Lokalitet
Elvesangeren holdt til ved Hunnebekken
igjennom hele perioden innenfor en strekning av 50 meter. Langs bekken sto
halvhøy Svartor (Alnus glutinosa), og
fuglen eksponerte seg ofte fint fra toppen
av disse, syngende. Kom vi for nærme
den syngende fuglen, slapp den seg ned
i orekrattet, men fortsatte ofte å sangen
med det samme. I umiddelbar nærhet av
fuglens favorittplass fantes ei lita eng
med høyt gress, nesle og tistel.

Utbredelse
Elvesangeren hekker fra den Vest-sibirske slette, øst for Uralfjella, og utbredelsesområdet strekker seg ut vestover mellom 60 N, til de Baltiske stater, og 45 N,
nord for det Kaspiske hav og Svartehavet
til Schleswig-Holstein og Bayern. Elvesangeren forsøkte å ekspandere vestover
i begynnelsen av dette århundre, men
arten trakk seg dengang tilbake til sitt
egentlige utbredelsesområde.(Cramp,S
1992).

Sang
Sangen til elvesangeren blir i litteraturen
ofte sammenlignet med lyden fra en symaskin, eller fra et gammelt damplokomotiv, og lyden er ikke ulik en spillende Grønn løvgresshoppe (Tettigonia
viridissima). En forveksling mellom
denne og Elvesanger skal kunne utelukkes idet førstnevnte ikke begynner å
spille før godt ut i juli. Sangen til de to
andre Locustella-artene man kan høre i
Norge, Gresshoppesanger og den langt
sjeldnere Sumpsangeren (L.luscinoides),
har også en sang som ligner på .et surrende insekt, men disse artene har et klart
hurtigere tempo på sangen enn Elvesangeren. Gresshoppesangeren' s sang er
mer metallisk sammensatt av to toner
med rundt 25 slag i sekundet. Sumpsangeres sang er enda hurtigere og dypere enn Gresshoppesangerensmed rundt
45 slag i sekundet. Gresshoppesangeren
foretrekker å synge i sumpaktig biotop
med pilekratt og takrør. Sumpsangeren
høres nesten utelukkende fra takrørskogene.

Rundt 1920 begynte så arten igjen å
ekspandere vestover, og i 1925 lå grensa
for dens vestlige utbredelse i Polen, og i
1954 syd for Rugen. I Nordvest-Tyskland har arten blitt stadig hyppigere siden midten av 1960-tallet, og hekker nå
vest til Lubeck (puhstein). Rundt østersjøen ble Elvesangere stadig hørt lengre
og lengre nordover fra begynnelsen av
20-åra, og arten nådde sin nåværende
nordgrense på 1950-tallet. I Danmark
ble det første funnet avarten gjort i
sept.1883, ved Stevns klint sør for København, da et ind. ble funnet etter å ha
fløyet mot fYret. Fra midten av 60-tallet
ble arten observert mer regelbundet, og
elvesangeren har vært årlig siden 1976.
Til og med 1989 foreligger det 100 funn
avarten i Danmark. (K.M. Olsen 1989).
I Finland er arten blitt notert med mellom
40-75 syngende hanner årlig fra midten
av 80-tallet. (Solonen 1985). Det første
funnet i Sverige ble gjort i Vestmannland i 1937, og arten har blitt notert årlig
siden 1950. Til og med 1992 foreligger
det ca. 2150 funn. Pr. 1992 er det blitt
gjort 3 funn i Bohuslen, 3 i Dalsland og

Stripesangeren (L.lanceolata) hører også
til i den samme familiegruppa. Denne
arten er en tilfeldig gjest i Vest-Europa
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blitt oppdaget ved Evenstad i Hedmark
14.07-1941. Dette ind.oppbevares idag
på zool. mus. i Bergen. Den andre fuglen
i landet ble notert ved Longyearbyen,
Svalbard 06.09-1968, som et resultat av
såkalt omvendt trekk. Fra 1973 skulle
man begynne å merke at ekspansjonen til
arten hadde nådd sålangt vest som Norge.
I perioden 1973-89 har 19 ind.blitt notert, samtlige syngende hanner eller
ringmerkede fugler.

7 i Viirmland. Elvesangeren har også ved
to anledninger blitt påtruffet hekkende i
Sverige, ved Paviken på Gotland i 1987
og ved Strandstuguviken i Sormland
1988. De aller fleste observasjoner gjort
i Norden er av syngende hanner. (Bentz
og Wirdheim 1993).
Forekomst i Norge
I begynnelsen av 1970-tallet merket
man at ekspansjonen hadde nådd Norge.
Før dette hadde landets første Elvesanger

Oversikt over de norske funn av
Elvesangere frem t.o.m. 1989
Ol. lind. 14.07.-1941 Evenstad, Hedmark (Ree. V 1980)

Il. lind. 29.06.-1984 Vestby, Trysil,
Hedmark (Bentz P-G 1986)

02. lind. 06.09.-1968 Longyearbyen,
Svalbard (Norderhaug 1970)

12. lind. 06.-17.06.-1986 Børsesjø,
Skien, Telemark (Bentz P-G 1988)

03. hann. 02.06.-1973 Store Færder,
Tjøme, Vestfold (Michaisen 1974)

13. hann. 22.06.-1986 Elverhøy, Skoppum, Borre, Vestfold (Bentz P-G 1988)

04. hann. 16.-30.06.-1974 Runde,
Hærøy, Møre og Romsdal (Ree V. 1976)

14. hann. 27.06.-1986 Totenvika, østre
Toten, Oppland (BentzP-Gog Clarke A
W 1990)

OS. hann. 10.06.-1979 Storåker, Myr,
Mandal, Vest-Agder (Ree V. 1980)

IS. hann. 18.-24.06.-1987 Hakadal, Nittedal, Akershus (Clarke A W. 1991)

06. lind. 27.06.-1979 Dimnasund, Ulstein, Møre og Romsdal (Ree V. 1980)
07. lind. 14.-20.06.-1980 Nordlia, Østre Toten, Oppland (Michaelsen 1. 1985)

16. lind. 07.-09.06.-1988 Nitelva, Kjeller, Skedsmo, Akershus (Bentz P-G og
Clarke A W. 1990)

08. lind. 02.-06.06.-1981 østre Skogsfjord, Mandal, Vest-Agder (Michaelsen
1. 1985)

17. hann. 11.-ca.26.06.-1988 Gule, Bud,
Fræna, Møre og Romsdal (Clark A W.
1991)

09. lind. 09.06.-1981 Pollevannet, ÅS,
Akershus (Michaelsen J.l98S)

18. lind. 13.06.-1988 Jomfruland, Kragerø, Telemark (Bentz P-G og Clarke
AW 1990)

10. lind. 18.-19.06.-1982 Ytre Arna,
Bergen, Hordaland (Gjerdshaug 1. O.
1985)

19. hann. 27.0S.-1989 Borrevannet,
Borre, Vestfold (Clarke AW 1992)
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FISKEØRNREIRET SOM FALT NED
andre siden av dalen hvor reirtreet skulle
være. Det var ikke tvil om at jeg nærmet
meg stedet for plutselig lettet en fiskeørn
samtidig som den sendte ut to varselskrik. Den ble hengende i luften over
meg.

Tekst og foto Håkon Kjøniksen ©
Når fiskeørnreir aven eller annen
grunn faller ned i løpet av hekkesesongen ender det som regel med katastrofe for ungene. I dette tilfellet
gikk det allikevel bra, sannsynlig fordi
ungene var såpass store da ulykken
inntraff.

Det var uten tvil reiret jeg fant, under en
furu lå det en stor kvisthaug som noen
dager før hadde vært et reir med to unger
i toppen av treet . Varselskrikene til fiskeørnen når jeg kom fortalte vel også at
ungene var i live. Jeg begynte derfor å
lete, og mindre enn tyve meter unna på en
liten fjellknaus lå to kraftige fiskeørnunger og trykket. De lå i mosen vel kamuflert i sine fine farger. Det så ut til at
ungene hadde klart fallet bra. Det var
ikke brudd eller andre skader å finne på
dem selv etter den brutale nedturen de
hadde opplevd.

Vi hadde fulgt fiskeørnparet i Onsøyskogene på avstand helt fra de startet
hekkingen dette året. Paret hadde benyttet det samme reiret flere år på rad. Etter
hvert så to unger dagens lys og fiskeørnparet jobbet iherdig med å skaffe mat til
dem fra Skinnerflo.
Etter en hard uværsnatt tok jeg igjen
turen ut til vårt utkikkspunkt og til min
forskrekkelse oppdaget jeg at reiret og en
storgrenfrareirfurua var borte. Fiskeørnparet var heller ikke å se så jeg peilet ut
furua i terrenget og gikk over til den

Jeg dro hjem og kontaktet noen venner
jeg pleier å observere fugler sammen
40

Restene avfiskeørnreiret etler at det hadde falt ned, ungene kan skimtes i bakgrunnen.
Slik lå ungene når vi kom til lokaliteten de første gangene.
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Her har ungene blitt litt større og mer vant til oss, men de er fortsatt litt usikre.
med. Vi ble enige om at vi ikke skulle
flytte ungene, men se om de ville klare
seg der de var så lenge foreldrene ga dem
mat og beskyttelse for rovdyr.
Vi var ofte ute og så hvordan det gikk
med dem og våre bekymringer ble borte
da det viste seg at dette gikk fint.
I slutten av juli var begge ungene på
vingene og så ut til å være i fin form. Det
hele endte derfor godt på tross av uhellet.
Vi så fiskeørnparet på samme plass neste
. år også, men reiret ble ikke bygget opp
igjen dessverre.

Her har ungene blitt så store at de har
begynt å prøve vingene.
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Rugde angriper flaggermus?
høyre og til vår store overraskelse gjorde
den et hurtig utfall, en halv roll og et stup
i retning av flaggermusa. Denne ungikk
såvidt rugdas lange nebb.

Dan Bendixen og Jo Ranke
De aller fleste av oss har en eller annen
gang møtt rugda, denne litt mystiske
skogsfugl en, som lever sitt liv godt skjult
for mennesker. Ofte er det bare i et kort
glimt mot nattehimlen vi er i kontakt
med den. Denne revirflukten kan rugda
holde på med helt til høsten nærmer seg
for alvor.

Det kan ikke være tvil om at det var et
forsøk på å fange flaggermusa, men at
flaggermus skulle være en del av rugdas
diett var nytt for oss. Ifølge litteraturen
(Haftom 1971) er kosten meitemark,
endel insekter og edderkopper, tusenbein, mindre bløtdyr etc. I tillegg noe frø
og gress. Hayman, Marchant og Prater
(1986) beskriver i boka «Shorebirds»
hvordan rugda leter etter føde på bakken,
men det nevnes også at den kan fange
flyvende insekter. Vi har derimot ikke
funnet noe i litteraturen om at den kan ha
flaggermus på menyen. Kansje tok rugda
feil i farten, men angrepet virket svært så
overbevisende, og det var virkelig nære
på !!

Når vi forlater april måned og naturen
slår om til vår, har rugda patruljert sitt
skogsrevir i lang tid allerede. Ofte kan
det virke litt kaotisk, da flere hanner kan
passere over samme sted, men i forskjellige retninger. Lenge før sola går ned kan
den være i full gang med revirflukten.
24/4 1994 var vi på vei tilbake fra en tur
til Mosseelva. Selv om det var en usedvanlig mild vår lå det fremdeles enkelte
snøkladder og isvuller i skogen, og enkelte skogsvei partier var svært gjørmete.
Sola var i ferd med å gå ned og rugda
hadde vært i aktivitet en stund med sin
pistring og flagrende flukt. Når vi forlot
skogen og kom ut i åpnere jordbrukslandskap så vi en flaggermus fly over jordene. En liten kortøret en så det ut til å
være. En rugde kom pistrende inn fra

Litteratur:
Haftom, S. 1971. Norges Fugler.
Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T.
1986. Shorebirds. Anidentification
guide to the waders of the world.
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ØSTFOLD
BOTANISKE FORENING

Vi må mer i felt
Det er vel knapt noe fYlke her i landet som har så gode registreringer som Østfold med
tanke på karplantenes utbredelse og forekomst . Det skal være vanskelig å finne et
tilsvarende areal med så mange registrerte karplantersom hos oss også. Per mai 1994
er det registrert 1527 karplanter i fYlket. Enkelte er tatt med sammen med et spørsmålstegn da deres forekomst innenfor fYlkesgrensene kan være usikker. Her er alt regnet med
fra tilfeldig innkomne ballastplanter til hagerømlinger som er registrert og belagt ved
et eller annet museum. Det er imidlertid ikke regnet med småarter av svever og
løvetenner. Krysninger og varieteter kan flere steder i fYlket utgjøre betydelige populasjoner i fYlket. Disse er heller ikke regnet med i dette tallet.
Fylket kan synes gjennomsøkt av botanikere, og sjansene små for å finne noe oppsiktsvekkende. Likevel er det i ny tid funnet flere riktig spennende ting hos oss. Nye
lokaliteter er kjent for vårmarihånd, engstorkenebb, bråtestorkenebb, bittergrønn og
skogbingel i tillegg til vesentlige nyoppdagelser som trådbregne i Rakkestad og
kjempehøymol på Hvaler. Misteltein har også flere forekomster på Hvaler om de
riktignok opprinnelig er innplantet.
En av årsakene til disse nyoppdagelser er at i den senere tid har vi hatt mange botanisk
interesserte ute i marka. Flere av oss er «plaget» av at vi sitter så alt for mye inne med
våre registreringer, søk i litteratur og krysslister, mens det er jo ute livet er levende! Det
er så innlysende, men likevel verdt å minne hvemadre på: Skal vi finne mer nytt må vi
ut.
J. Ingar I. Båtvik,
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Sjeldne og utrydde de karplanter i Østfold: 6

KLØVERERT, Tetragonolobus maritimus
- Eksempel på en svært kort opptreden i vår flora
på grunn av mangelfUll skjøtsel
sida av Saltnesholmen, 3 meter fra vannkanten nedenfor telegrafstolpe, nedenfor
hvit hytte ved siden av et grått umalt
skjul, rett innenfor sandstranda, på
strandengfragment.» Halvorsen angir
forøvrig at han ikke fant kløverert ved
sitt besøk her 3. juli 1978.

J. Ingar I. Båtvik,
Fuglefolk kan plutselig og ofte uventet
gjøre en oppdagelse aven sjeldenhet.
Observasjonen kan vare bare noen korte
øyeblikk idet fuglen raskt tar seg utenfor
rekkevidde. Botanikere har oftest en annen opplevelse av sine oppdagelser da
plantene som kjent står mer i ro. Å ta vare
på en botanisk forekomst burde således
være en langt enklere oppgave enn å
ivareta områder hvor sjeldne fugleobservasjoner kan gjøres. Skal man beskrive oppdagelsen og skjebnen til
kløverert i Norge, minner dette mye om
en slik fugleobservasjon.

Aret etter oppdagelsen var jeg på stedet
uten å finne spor av kløverert. Jeg fant
imidlertid mange båter langs strandenga
som lå med kjølen i været. Nå var jeg
ikke sikker på hvilken kvadratmeter den
fantes på dajeg ikke så den i 1975. Ved
flere besøk sommeren 1976 uten funn av
kløverert, ble jeg urolig for at disse båtene kunne ha forårsaket dens utgang.
Jeg tok kontakt med Botanisk museum
for å få en mer presis beskrivelse av
voksestedet. I 1977 var jeg der igjen,
men intet funn ble gjort på den nærmere
angitte voksesplass. Forøvrig ser jeg til
min forskrekkelse at samme båt har ligget over sesongen 1976 uten å komme på
vannet. Konklusjonen blir altså at kløverert ble oppdaget i Norge i 1975. Vinteren
1975/76 ble en båt lagt til vinterlagring
akkurat på dette stedet. Den ble ikke
fjernet før sent i 1977 med den følge at
kløverert ikke klarte seg (Hardeng 1978,
Halvorsen 1980a, Hardeng i Bugge et al.
1983, Høiland 1985, Økland & Økland
1988, Iversen 1990, Lye 1990, 1991,
Båtvik 1992). Historien er således et
sørgelig eksempel på mangelfull forvaltning.

Norges eneste fun n, i Råde
Den 25 . juni 1975 var Merete Haug ute
på plantesamietur for å lage herbarium
til biologiundervisningen i den videregående skolen. Hun gikk ute på Saltholmen i Råde. Trolig uten å vite det, fant
hun det som skulle vise seg å bli landets
eneste kjente tue av kløverert. Hun brøt
even grein som hun fortsatt har i sitt
private herbarium. Eksemplaret, som
hadde fine blomster, ble forevist Botanisk museum i Oslo hvor det ble fotografert .
Oppdagelsen skapte stor begeistring i
fagmiljøet, og den 20. august samme år
var konservator Jon Kaasa og stipendiat
Finn Wischmann på Saltholmen for å se
på lokaliteten. De fant den i relativt tett
vegetasjon i strandenga med bra frøsetning. En greinbit med frukt og frø ble
belagt ved museet etter dette besøket.
Halvorsen
(1980b:33)
siterer
Wischmanns egen beskrivelse av lokaliteten slik: «Eksemplaret fantes på sør-

T ruet i Norden
Kløverert er blitt en mer og mer uvanlig
art i hele Norden. Dens nærmeste voksesteder ligger i Skåne og sørøst i Sverige
Hultim 1971:292). Her har den vært for45

Kløverert med typiske blomster og kantete belger fotografert på Øland i 1979 av
forfatteren.
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holdsvis vanlig, f eks. på Øland, men
den antas å være i tilbakegang. Arten
trives på baserik mark og fremmes av
beiting. Opphør av beite er således en
mulig forklaring på artens tilbakegang
mangesteder(Stemer 1986:259). I Skåne
i dag regnes den bare fra 8 lokaliteter
(Weimarck & Weimarck 1985:414). I
Danmark regnes den som sjelden overalt, med unntak av Bornholm hvor det
finnes en del på kalkjorda. På Fyn og
øyene sørover er den i dag borte (Hansen
1981:318). Til de britiske øyer regnes
den for introdusert, mens den finnes
spredt over store deler av sentral-Europa
(Hult en & Fries 1986:626,1087).

artens krav med skjellsand (baserik
grunn) og moderat konkurranse fra andre planter, er greit nok, men hvordan
den er kommet hit, er og blir en gåte. Det
er heller ikke funnet gode holdepunkter
for en så lang spredning med fugl, men
bedre forslag synes ikke åforeligge. At
noen skulle ha sådd den der, virker også
usannsynlig. Den regnes i alle fall som
naturlig innkommet i vår flora (Elven
1994). Dessverre kjente vi bare til dens
opphold her kun et halvt års tid, en alt for
kort tid for en så spennende og særegen
art som kløverert. Herbariebelegget samlet høsten 1975 har endel frø. Lye (1991)
antyder at om disse viser seg spiredyktige
kunne de kanskje sås ut igjen på stedet i
håp om å gjeninnføre arten med den
«riktige» arvemassen. Dette har vi liten
tradisjon for hos oss. Tanken er spennende, men det krever en aktiv innsats
ove~tid for om mulig ågi den fotfeste hos
oss Igjen.

Lettkjennelig erteplante
Kløverert er iøynefallende å lett å kjenne
om den igjen skulle finne på å dukke opp
hos oss. Den har klargule erteblomster,
oftest bare en og en ytterst på greinene.
Planten kan ligne på en svært grov tiriltunge. Linne regnet den også til samme
slekt, Lotus, men den ble senere plassert
i egen slekt, Tetragonolobus, av tyskeren A.W.Roth. Hovedforskjellene mellom slektene er at Lotus har oftest 5
småfinner
på
bladene,
mens
Tetragonolobus har 3 småfinner. Videre
har kløverertslekta tydelige kanter på
belgen, mens tiriltunge mangler dette (se
foto). Det nærmest firkantete tverrsnittet
på belgen har gitt arten i Danmark navnet kantbelg. Slekta inneholder 5 arter på
verdensbasis (Dahlgren 1975 :24).

Historien om kløverert i Norge kan forhåpentligvis lære oss noe om en bedre
oppfølging og forvaltning av våre sjeldenheter samtidig som vi også ser hva
rene tilfeldigheter kan føre til.
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SKJELL SANDBANKENE I
KILEBUOMRÅDET, RAKKESTAD
- En status og litteraturoversikt
Bjørn Petter LøfaIl

1838). Tidlig på 1800-tallet var dette en
kontroversiell teori.

Skjellsandforekomstene i Indre østfold har vært kj ent i lang tid. Først var
områdets kvartærgeologi i sentrum.
Nå er fokus rettet mot plantelivet.
Artikkelforfatteren besøkte i 1994 alle
skjellsandbankene på vestsiden av
Kolbjørnsviksjøen. Artikkelen gir en
oversikt over dagens status. Den gir
også oversikt over en rekke skriftlige
kilder som i en eller annen sammenheng har nevnt området og skjellsandforekomstene.

Etter Keilhau' s besøk kom flere vitenskapsmenn til å besøke bankene. Zoologen Michael Sars (1805-1869) gjorde på
en reise i 1861 en utførlig undersøkelse
av marin fauna som fantes her da området lå under saltvann (Sars 1863 og 1865).
Norges første moderne geolog Theodor
Kjerulf (1825-1888) gjorde en analyse

FORHISTORIEN - KVARTÆRGEOLOGIEN I SENTRUM
Spydebergpresten Nicolaj Jacob Wilse
(1735-1801)antokat skjellforekomstene
var minnesmerker overvoldsomme oversvømmelser (Wilse 1779). Kanselliråd
og sorenskriver i Rakkestad sorenskriveri
HieronymusBassøe(I726-1807)varmer
nøktern og nøyde seg med å konstatere
de merkelige forekomstene av skjell
(Bassøe 1796). Noen tiår senere refereres Wilse (1779) av Buch (1810) som
foretok en reise iN orge og Sverige tidlig
på 1800-tallet. Disse publikasjonene må
ha vakt interesse hos våre første vitenskapsmenn.
Bankene ble naturvitenskapelig undersøkt første gang av geologen Baltazar
MathiasKeilhau(1797-1858) påen reise
i 1834. Denne reisen foretok han sammen
med sin gode venn legen og naturforskeren Christian Peter Bianco Boeck
(1798-1877). Allerede på denne tiden
benyttet gårdbrukerne skjellsanden som
jordforbedringsmiddel (Keilhau 1836).
Keilhau kom til å benytte skjellsandbankene som støtte i teorien om at landet
har steget i nyere geologisk tid (Keilhau

Forfatteren på en av skjellsandforekomstene i Rakkestad Foto: Dag
Andersen, Rakkestad Avis @
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av innholdet i skjellsanden fra Kilebu
(Kjerulf 1870 og 1871). Om han selv har
besøkt området eller om han fikk analysematerialet av andre derom hersker tvil.
Skjellsanden fra Kilebu nevnes også i et
av hans viktigste verk; Udsigt over det
sydlige Norges geologi (Kjerulf 1879).

Floraundersøkelser
Flora og vegetasjon ble undersøkt første
gang i årene 19300g 1931 av hovedfagsstudenten Karen Breien (1907-1988)
(Breien 1933a). Funn fra området er også
nevnt i et annet av hennes arbeider
(1933b). Siden har flere botanikere undersøkt bankene, men lite er publisert.
Samuelsson (1943), Lysdahl (1945), Lid
(1952) , Halvorsen (1978b), Iversen
(1987), Båtvik(1992) og Skaarer (1992)
har publisert data fra området. De fleste
av disse har bare nevnt funn fra området
i en større sammenheng.

På slutten av 1800-tallet undersøkte vår
første kvartærgeolog Peter Annæus øyen
(1862-1932) Kilebutangen-banken,
Kilebuslora-banken og Kilebu-banken
(senere kalt Mellom-Kilebu av Breien
1933a) i forbindelse med kvartærgeologiske studier i sørøst-Norge (øyen
1908). Dette arbeidet stilte han til disposisjon og det ble publisert tidligere av
Brøgger (190 l). Omkring 1910 foretok
øyen en grundig stratigrafisk kvartærgeologisk undersøkelse av banken ved
Kilebu (øyen 1912). Han var også leder
på kvartærgeologiske ekskursjoner for
universitetsstudenter til skjellsandbankene (øyen 1912). Hvor mye de ble
brukt i undervisningssammenheng under hans tid er ikke kjent. Senere ble
Kilebu-banken brukt i sammenlignende
stratigrafiske undersøkelser (Øyen 1914).
For å gjøre den geologiske vitenskapshistorien komplett må en også nevne at
geologen og jordbunnsforskeren Knut
Olai Bjørlykke (1860-1946) har studert
noe av skjellsandforekomstene
(Bjørlykke 1933) uten at dette førte til
særlig ny viten. Noen av forekomstene er
nevnt og angitt på kart av Holtedahl
(1953)

I tillegg finnes upublisert materiale av
Moen(1970), Hagen (1972) som erreferert av Engelskjøn (1979), Skaarer (1973,
1988a og 1988b) og Halvorsen (1977).
Det finnes også upublisert materiale om
finnmarkspors fra området, men utenom
skjellsand (Hardeng 1978, Hardeng og
Haga 1978 og Øren 1982b på prikkart og
Øren 1982a). Flere botanikere har utarbeidet krysslister herfra. Disse er: Asbjørn Moen (1970), Kåre Arnstein Lye
(1975 og 1991), Rune Halvorsen (1976),
OddStabbetorp (1991)ogEven W. Hansen (1993). Videre har Finn Wischmann
og Marit Eriksen levert materiale fra
området. Botaniske foreninger har arrangert ekskursjoner til skjellsandforekomstene 2 ganger (jfr. Halvorsen
1978b og Skaarer 1992).

I et praktverk om østfoldnaturen og en
vakker brosjyre om kommuneblomster i
Østfold er skjellsandbankene i Rakkestad nevnt som særlig interessante (Haga
1983 og Fylkesmannen i Østfold 1992).
Områdets flora har også vært gjenstand
for skriverier i lokalpressen (Andersen
1993).

Senere i forbindelse med utarbeidelse av
en oversikt over løsmassefordeling og
beregning av maritim grense var skjellsandbankene viktige ledetråder
(Bollingmo og Goffeng 1983). Det
samme gjelder en oversikt over verneverdige kvartærgeologiske forekomster i
Østfold hvor skjellsandbanken ved Kilebutangen er spesielt nevnt.Prinsippet om
vern bør imidlertid gjelde alle skjellsandforekomstene i området. (Erikstad
1991).

Floraen i dag
Skjellsandbankene er uten tvil de mest
interessante områdene i rakkestad i florasammenheng. I området finnes det flere
arter som har sitt eneste eller blant få
funnsted( er) i Østfold. det som gjør
skjellsandbankene interessante for floraen er at mange planter har høye kalk50

Kart over området med omtalte skjellsandbanker i Kilebuområdet, Rakkestad. Innfelt,
områdets beliggenhet i Østfold.
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for verneverdige områder er kanskje det
mest grundige da Kolbjørnsviksjøen ble
undersøkt (Østli 1975). Et sammendrag
av dette materialet er gitt av Eie (1976)
og publisert ved Hardeng (1991).

krav. Siden skjellsandbankene er de
eneste jordbunn- og berggrunnsornrådene
i Rakkestad som virkelig har høye kalkverdier vil også floraen på slike steder
skille seg ut fra omgivelsene. Lokalklimaet i skjellsandområdene er ikke de
beste lokalt. Vi finner gun:;tigere klima
både ved Glomma og i bratte sørvendte
lier og urer. Gunstige jordbunnsforhold
og spesielt kalken har større effekt på
plantedekket enn lokalklimatiske forhold.

Ferskvannsfaunaen i Kolbjørnsviksjøen
eller tilstøtende bekker er undersøkt av
en rekke personer. Følgende grupper/
arter er nevnt fra sjøen: To øyenstikkerarter (Sømme 1937), en døgnflueart
(Brekke 1938), aselVgråsugge (Økland
1962 og Østli 1975), vannskorpion
(Økland 1964), Il planktoniske krepsdyr, ubestemte fåbørstemark, to øyet
bru ski gle, vanlig damsnegl, ubestemte
ertemuslinger, representanter fra 6 insektordener som ikke er artsbestemt (Østli
1975). 7-8 fiskearter og kreps (Vasshaug 1990), 3 arter ferskvannssnegl
(Økland 1990), øyenstikkerarter (Pettersen 1992) og 18 vårfluearter (Andersen
et al. 1993). det eneste nevnt fra landjorden er hekkefunn av ravn (Larsen og
Aarvak 1991).

I lokal sammenheng er det registrert flest
orkideer nettopp her. En finner artene
rødflangre og engmarihand med eneste
kjente lokaliteter i kommunen, myggblom som trolig er forsvunnet herfra da
nærliggende myrflekker ved Kilebutangen er grøftet. Brudespore og grov nattfiol er observert en gang i området og er
kjent fra to steder i kommunen. Vanlig
nattfiol er vanlig i området og korallrot er
kjent fra Kilebutangen.
Ellers kan nevnes følgende arter som
bare er kjent på eller i tilknytning til
skjellsandbankene i Rakkestad. Flere av
dem er nevnt blant de truede og sjeldne
artene i tylket (jfr. Iversen 1987 og Båtvik 1992). Disse er: Nikkesmelle, myrflat belg med eneste kjente forekomst i
Østfold, lakrismjelt, vill-lin, bitterblåfjær, sandfiol, bittersøte, fagerknoppurt,
småull, taglstarr, bunkestarr, hårstarr og
kalkgrønnaks. Av andre mer eller mindre uvanlige arter hos oss kan nevnes:
Skavgras, høstmarinøkkel som må betraktes som tapt for området, krattsoleie,
jåblom som det finnes rikelig av her,
rundbelg, brunkløver, svarterteknapp,
vårerteknapp som er borte fra kommunen, blodstorkenebb, krattfiol, olavstake
som trolig er forsvunnet fra kommunen,
stavklokke, bakkestjerne, krattalant, enghaukeskjegg, sm åsivaks, fjære sivaks,
loppestarr, klubbestarr, vårstarr, marigras og hjertegras.

Vannkjemiske data fra Kolbjørnsviksjøen er referert i Vasshaug (1 990), Borgconsult (1974), Lyche (1975), Østli
(1975) og Fylkesmannen i Østfold
( 1983).
Hov videregående skole har samlet dyr,
foretatt planktontrekk og vannkjemiske
prøver fra sjøen. Mye av materialet er
identifisert av Bergen museum i forbindelse med et prosjekt kalt V ANDA (forkortelse for vanndatabase). Ikke noe av
dette materialet er publisert.
Myrflekkene ved Kilebutangen inngår
som del av undersøkelser av
hydromorfologisk og plantegeografisk
variasjon av myrer i deler av sørøstNorge (Økland 1989).

Bruken av skjellsanden
Wilse (I 779) skriver at skjelIforekomstene ble nyttet til å brenne kalk,
mens Bassøe (1796) mener at skjellene
kunne brennes til god og tjenlig kalk.
Bassøe som regnes for å være mer nøk-

Andre undersøkelser
Undersøkelser av andre naturfaglige forhold i området er utført mer eller mindre
tilfeldig. I forbindelse med landsplanen
52

Botanisering på skjellsandforekomst. Foto: Dag Andersen, Rakkestad Avis
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Geologen Rolf Sørensen utarbeidet en
status over skjellsandbankenes tilstand i
1974 som innspill tillandsplanen for
verneverdige områder. Da var mesteparten av skjellsanden tatt ut ved de fleste
bankene (Sørensen 1974 som i sin helhet
er referert av Jøsang 1980). Fra Breien
undersøkte floraen på bankene til Sørensen undersøkte status hadde det skjedd
en rekke inngreP på disse. Dette skyldes
uttak av skjellsand, men også endringer
i jordbruket. Etter andre verdenskrig er
det mangfoldige landbruket endret til
monokultur og målet var å produsere
mest mulig pr. tidsenhet. de fleste skjellsandbankene ble nesten fullstendig tømt
til jordforbedringsmiddel i åkerbruket.
Fortsatt tas det tilfeldig ut masser fra
restene. fra Kilebuslora Il er det tatt ut
masser så sent som på slutten av 1980tallet. det siste er sannsynlig til masser
på en privat vei.

tem i sin fremstilling er mest troverdig.
Som tidligere nevnt ble skjellsanden benyttet til jordforbedring på Keilhau' s tid
(Keilhau 1836). Dette er første bekreftelse på at sIgellsanden ble brukt. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet var
store deler av skjellsanden på Kilebu tatt
ut til jordforbedringsformål (Bjørlykke
1914). På 1920-30-tallet var skjellsand
tatt bort i 3 skjellgrustak ved Kilebutangen (Bjørlykke 1933) og dette kan man
delvis se av bilder i Breien (1933a).
Breien angir dessuten en inngrepsoversikt på kart fra alle skjellsandbankene
hun undersøkte. Et skjellsandverk startet på Kilebutangen i 1913 og et 4 meter
tykt skjellsandlag ble drevet ut. Det er
uklart hvor lenge skjellsandverket var i
drift, men det var lite drift på midten av
1930-tallet og det var bare tilfeldig drift
på skjellsand etter krigen. Skjellsanden
ble først og fremst benyttet som jordforbedringsmiddel, men også som kalktilskudd til høns (Hilda Kilebu pers.
medd.).

Status og verneverdier
Nedenfor er det satt opp en prioritert
rekkefølge på banker når det gjelder bo53

gjødsel og flis.

tanisk verneverdi med foretatte inngrep
og andre negative forhold . Undertegnede har besøkt de mest interessante
forekomstene ved en rekke anledninger
og første gang 14. juni 1992. Alle bankene ble imidlertid ikke besøkt før 24.
april 1994 sammen med Harald Halvorsen og Trond Skyseth. På denne turen ble
blåveis brukt som indikatorart for å finne
alle skjellsandforekomstene og inngrepene ble vurdert. Navn på lokalitetene er
etter Breien (1933a). En skjellsandbanke
er tatt med i tillegg; Tangen etter Holtedahl (1953) og Sørensen (1974) :

7. Kilebuskogen, en liten banke hvor
mesteparten av skjellsanden er fraktet
bort.
8. KilebuskoIen er en liten banke hvor
bare få skjellsandrester er igjen. banken
ligger like sør for Mellom-Kilebu og bør
vel kanskje sees i sammenheng med
denne.
9. Tangen er dyrket opp og fragmenter
finnes i kanten av dyrkamarka.
I tillegg er det verdt å nevne området like
vest for utløpet av Kolbjørnsviksjøen og
noen hundre meternordover langs utløpsbekken fra sjøen. Her er ikke skjellsand
registrert selv om floraen stedvis bærer
preg av det. her finnes fuktige ødeenger
med kravfulle plantearter som jåblom og
den fineste forekomsten av marigras i
Rakkestad. Disse bør ikke dreneres og
dyrkes opp.

1. Kilebutangen hvor mye skjellsand er
tatt ut. Fortsatt er det store mengder
skjellsand igjen. Nærliggende myrllekker
er vurdert til å være lokalt verneverdig
(Fylkesmannen i Østfold 1977) er grøftet ut og gjengroing truer. Dette er enkeltlokaliteten med flest sjeldne plantearter i
kommunen. 7 av kommunens 19
«rødlistede» karplanter for Østfold er
notert herfra (jfr. Båtvik 1992). Disse
finnes fortsatt på skjellsandforekomsten.

Hva med framtiden?
Fra midten av 1970-tallet har forekomstene vært nevnt i naturvernsammenheng
som interessante (Hardeng 1975 og Fylkesmannen i Østfold 1976). I en delplan
for Rørvatn - Kolbjørnsviksjøområdet
var landskapsvernområdeforeslått (Borgeonsult 1975). I miljøstatus for Rakkestad kommune er vernestatus for skjellsand i Kilebuområdet nevnt under utfordringene (Skaarer 1990).

2. Sør-Kilebu hvor mesteparten av skjellsanden er tatt, men fortsatt finnes mange
kravfulle plantearter på denne lokaliteten.
3. Mellom-Kilebu hvor mesteparten av
skjellsanden er tatt ut, men noe skjellsand finnes på oversiden av veien. Fortsatt er det noen interessante plantearter
på denne lokaliteten.
4. Kilebuslora Il med to adskilte banker.
Den nordlige delvis dyrket opp og utenfor dyrkamarka er mesteparten tatt ut. På
den sørlige er mesteparten av skjellsanden tatt ut. Det er også foretatt inngrep
i denne på slutten av 1980-tallet.

For å bevare floraen på skjellsandbankene
er det avgjørende at de resterende skjellsandrestene får ligge i fred. det skulle nå
på de fleste bankene være lite å hente av
skjellsand. det meste er allerede fraktet
bort. Ytterligere oppdyrking inntil og på
disse må ikke forekomme. det samme
gjelder grøfting av nærliggende myrer.
man burde faktisk restaurere den nærliggende myra ved Kilebutangen. I tillegg
er det behov for skjøtsel i form av fjerning av kratt og trær. Gran ser nå ut til å
bre seg, spesielt ved Kilebutangen. det er
ønskelig at disse fjernes. de fleste av

5. Nord-Kilebu hvor et tidligere omtalt
vannhull (Sørensen 1974) er senket. Mye
·av skjellsanden er trolig tatt ut. Gjengroing kan true eller har ført til at plantearter trolig har forsvunnet.

6. Kilebuslora I er mesteparten av skjellsanden tatt ut og delvis overdekket med
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karplantene her krever mye lys.

Bollingmo, P. og Goffeng, G. 1983. Marin grense
og iøsmassefordeling i Østfold. Norsk teknisk Byggekontroll AlS. Upublisert.
Borgconsult 1975. Oversiktsplan Rørvann/
Kolbjørnsvikområdet. 46s. +vedJegg.
Breien, K. 1933a. Vegetasjonen på skjellsand
banker i indre Østfold. Nyt Mag. Naturv.
72: 132-281.
Breien,K. 1933b. Die VerbreitungderUtriculariaArteninNorwegen. NytMag. Naturv. 73:
273-301.
Brekke, R. 1938. The Norwegian Mayflies
(Ephemeroptera). Norskent. Tidsskr. 5(2):
55-73.
Brøgger, W. C. 190 l. Om de senglaciale og
postglaciaJe nivåforandringer i Kristiania
feltet. Norg. Geol. Unders. 31. Kristiania.
731s. + 19 tabeller.
von Buch, L. 1810. Reise durch Norwegen und
Lappland. G. E. Nauck, Berlin.
Båtvik, J. 1. I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensyn
skrevende karplanter i Østfold. Fylkes

Det er også verdt å merke seg at skjellsandbankene har vitenskapshistoriske
verdier siden mange vitenskapsmennog kvinner har undersøkt disse forekomstene. Eriksstad (1991) fremhever området som en klassisk lokalitet og et nøkkelområde for vitenskapelig forståelse i en
tidlig fase av kvartærgeologisk forskning
i Norge. En eller annen form for vern med
skjøtsel må være aktuelt . dette har det
vært snakket lenge om uten at noe har
skjedd. Hvis ikke så skjer kan et alternativ være statlig støtte under posten «spesielle tiltak i kulturlandskapet» eller et
forsøk med vern etter plan- og bygningsloven.

Takk
Takk rettes til Nils Skaarer som viste
meg skjellsandforekomstene første gang
og Harald Halvorsen og Trond Skyseth
for en inspirerende tur våren 1994. Geir
Hardeng som har gitt tips og sendt kopier
av diverse upublisert kildemateriale.
Merete L. Harstad har lest korrektur og
sett gjennom språket.

mannen i Østfold, miljøvemavd. rapp. 6-

1992. 261s.
Eie, 1. A. 1976. Landsplan for verneverdige om
råder/forekomster -sammendrag. Miljø
verndepartementet. Upublisert.
Engelskjøn, T. 1979. Chromosomenumbersin
vascularplants from Norway, incJuding
Svalbard. Opera Bot. 52: 1-38.
Erikstad, L. 1991. Østfold, Kvartærgeologisk
verneverdige områder. NINA -utredning
26 : 1.{;1.
Fylkesmannen i Østfold 1976. Naturvern
registrering i Østfold. Utbyggingsavd.
398s. inkJ.kart.
Fylkesmannen i Østfold 1977. Utkast til verne
plan for myrer i Østfold fylke. 71s.
Fylkesmannen i Østfold 1983. Kartlegging av
vannkvaliteten i Østfold. 1. Mengde og
sammensetning av planteplankton i reia
sjon til pH, trofigrad og humusinnhold.
Moss, aug 1983. 23s.
Fylkesmannen i Østfold 1992. Kommuneblomster
i Østfold. Fylkesmannen i Østfold, ntiljøvernavd. Brosjyre. 6s.
Iversen, 1. I. 1987. Sjeldne og sårbare plantearter
i Østfold fylke. En oversikt over utvalgte
arter med litteraturoversikt og lokalitets
angivelser. Rapport til Fylkesmannen i
Østfold, ntiljøvernavd. 276s.
Haga, A. 1983. Naturperleri Indre Østfold, s. 85-

LITTERATUR
Andersen, D. 1993. Rakkestad-naturen. Omfat
tende kartverk over bygdas plante- og dyrcliv. RakkestadAvis 16.juni 1993.
Andersen, T. , Johanson, K. A., Kobro, S. og
Ligaard, S. 1993 . Faunistical records of
Caddisflies (Trichoptera) from Østfold
and Akershus, SE Norway. Fauna norv.
Ser. B 40(1): 1-12.
Bassøe, H. 1796. Forsøg til Bidrag for det
Topographiske Selskabs Samlinger.
Tophographisk Journal for Norge . hf.

17. Faksimileutgave ved Østfold Historie
lags skrifter nr. 7.
Bjørlykke, K. O. 1914. Kalk og mergel. Fore
komst og anvendelse i landbruket samt
beretning er fraamtagronomer om
kalkspørsmaalets stilling i de forskjellige
landsdeler. Jordbundsutvalgets
smaaskrifler nr. 7.
Bjørlykke, K. O. 1933. Jordarterogjordsmonn i
Østfold fylke. Skr. norske Vitensk.-Akad.
Oslo. Mat. - naturv. Kl. no. 3.

55

96 i: Vandringer i Østfoldnaluren (red.
Bugge, Eilertsen, Hardeng, Sandersen og
Ådnem). Universitetsforlaget.
Hagen, T. 1972. En cytotaksonomisk undersø
kelse avjåblom - Parnassia palustris L. - i
Norge. Cand. real. thesis, Univ. Oslo +
appendix!. Upublisert.
Halvorsen, R. 1978. Ekskursjonsrapport. Blyl/ia
36: 105-106.
Hardeng, G. 1975. Naturfredning i Østfold.
Landskapsvern 9(1): 4-14.
Hardeng, G. 1978. Truete, sårbare og sjeldne
karplanteri Østfold. Østfold-Nalur4: 6065.
Hardeng, G. (red). 1991. Naturfaglige undersø
keIser aven delområder i Østfold. <<Landsplanen forverneverdige områder og fore
komstem. Miljøverndepartementet 1973
- 76. Fylkesmannen i Østfold, miljøvern
avd. rapp. 9-1991.
Hardeng, G. og Haga, A. 1978. Bygdebokjor
Heggen og Froland. Miljøtyper, planle
og dyreliv. Første del av annet halvbind.
Holtedahl, O. 1953. Norges geologi. Il. Norg.
Geol. Unders. nr. 164.
Jøsang,O. 1980. Landsøversiktoververnever
dige natur1yperogforekomsterinnen geo
logioggeomorfologi. Il. Spesiell del. Mil
jøverndepartementet. Upubl. 122s.
Keithau, B. M. 1836. Efterretningerom Jordslgælv
i Norge. Mag. Nalurv. 12: 82-165.
Keilhau,B. M.1838. Undersøgelserornhvorvidt
i Norge, således sømi Sverrig,findes tegn
til en FremstigningafLandjordeni den
nyere og nyeste geologiske tid. Nyl. Mag.
Nalurv. l: 105-254.
Kjerulf, Th. 1870. OmMergelsForekomst.Norsk
Landmandsbok for 1870.
Kjerulf, Th. 1871. Omskuringsmærker,
giacialforrnationen og terrasser samt om
grundfjeldets og sparagmitfjeldets
mægtighediNorge. 1. Grundfjeldet. Univ.
prog. Isle halvår 1870. Kristiania.
Kjerulf, Th. 1879. Udsigl over del sydlige Nor
gesgeologi. Christiania.
Larsen, R. S. og Aarvak, T. 1991. Kommunevis
oversikt over hekkelokaliteter for ravn i
Østfold. Nalur i Østfold 10(2): 86-88.
Lid, J. 1952. Nyeplantefunn 1950-1951. Blyl/ia
10: 95-105.
Lyche, J. (red). 1975. Melding om landbruket i
Østfold 1975. Østfold landbruksselskap.

1l2s.
LysdahJ, E. 1945. Utbredelsen av blåveis (Ane
mone heptica) i Norge. Blyltia 3(1): 1-13.
Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i Østfold,
Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i
forbindelse med Naturvernrådets lands
plan for myrreservaterog IBT-er-Telma' s
myrundersøkelser i Norge. Univ. i Trond
heim. Upublisert. 89s.
Pettersen, M. 1992. Registrering av øyenstikkere
i Østfold 1990-92. Arbeidsrapport 1992.
Upublisert. 107s.
Sarnuelsson, G. 1943. Die Verbreitung der
Alchemilla-ArtenausderVuigaris-Gruppe
in Nord-Europa (Fennoskandien und
Danemark).AclaPhytogeogr. Suec. 16:
1-159.
Sars,M. 1863. Beretningomeni Sonuneren 1861
foretagen Reise i enDeeI afChristiania
Stift foratfortsætte Undersøgelserafi vor
Glacialforrnation indeholdte organiske
Levninger. NylMag. Nalurv. 12: 79-96.
Sars, M. 1865. OmdeiNorgeforekonunende
fossiJeDyrelevningerfraQuartærperioden,
et Bidrag til vor FaunasHistorie. Univ.Program jor Isle halvår 1864. Christia
nia.
Skaarer, N. 1973 . Kolbjørnsviksjøen med om
egn. Bot. rapp. nr. 29, 4s. Upublisert.
Skaarer, N. 1988a. Planter i Kolbjørnsviksjø
området. Upublisert notattil fylkesman
nens miljøvernavdeling. 8s. + 9 kart.
Skaarer, N. 1988b. Botaniskeundersøkelserog
forslag til skjøtsel ved Bøensetre, Are
mark. Stensil Aremark kom. 12s. + 13
vedlegg.
Skaarer, N. 1990. Miljøstatus, utfordringer, prio
riterte innsatsområder for Rakkestad kom
mune. Stiftelsen Østfoldforskning rapp.
OR 20/90. 37s. + vedlegg. Upublisert.
Skaarer, N. 1992. Østfold botaniske forenings
ekskursjon til Kolbjørnsviksjøen 8.juni
1991. Nalur i Østfold 11(1): 44-45.
Sønune, S. 1937. Contribution to thebiology of
Norwegianfishfoodanimals. Il!.
Zoogeographische Studien tiber
norvegischeOdonaten.Avh. norske
Vidensk.-Akad. Oslo 12: 1-133 + 23 pl.
Sørensen, R. 1974. Registrering av kjente skjell
forekomster i Marker, Aremark og Rak
kestad i Østfold. 16s. + kart (1:50.000).
Inst. for geologi, NLH, ÅS. Rapport lands

56

del avvort land. Skr. Vidensk. Selsk.
Christiania Mat. - naturv. Kl. no. 2.
Øyen, P. A. 1912. TbeQuarternarySectionof
Kilebu. Skr. Vidensk. Selsk. Christiania
Mat. naturv. Kl. 8.
Øyen, P. A. 1914. Some Clay Deposits in tbe
Soutb-Eastern Part ofNorway . Forh.
Vidensk. Selsk. Kristiania. No. 12.

planenforgeologinr. 72. Upublisert notat.
Vasshaug, 1. (red. Vøllestad, A.) 1990. Undersø
kelse av fiskevann i Østfold i årene 195052. Fylkesmannen i Østfold, miljøvern
avd. rapp. 14-1990.
Wilse, J. N. 1779. Physisk, oeconomisk og stalis
tisk Beskrivelse over Spydeberg
Præstegjeld og Egn. Nyutgivelse Valdis
holm Forlag. 588s. + I kart + 2s. fig.
Økland, J. 1962. Om funn av aselIen (Asellus
aquaticus (L.) sensu Racov.) ved Kauto
keino, på Lista og ved Bergen, samt en
oversikt over funn på Østlandet. Fauna
15(3): 129-139.
Økland, J. 1964. Om utbredelsen av vannskorp
ion (Nepa eineraL.) i Norge. Nyttfra
universitetets zoologiske museum, Oslo,
XI1.Fauna 17(2): 81-87.
Økland, J. 1990. Lakesand snails. Environment
and Gastropodain 1.500 Norwegian lakes,
ponds and rivers. Universal book services/
Dr. W. Backhuys. Oegstgeest.
Økland, R. H. 1989. Hydromorphology and
phytogeography of mires in inner Østfold
and adjacent part of Akershus, SE Nor
way, inrelation to regional variation in SE
Fennoscandian mires. Opera Bot. 97: 1122.
Øren, L J. 1982a. Plantesosiologiskeogplante
geografiske studier over Ledum palustre
(L) i Sør-Norge. Del L Hovedfagsopp
gave ved det matematisk-naturvitenskapligefakultet. Universitetet i Oslo.
Upublisert.
Øren, L J. 1982b. Plantesosiologiskeogplante
geografiske studier over Ledum palustre
(L). i Sør-Norge. s. 59-76 i: Baadsvik, K.
og Rønning, O. L (red.). Fagmøte i
vegetasjonsøk ologi på Kongsvoll 14. 16. 3. 1982. K. norske Vidensk. Selsk.
Rapp. Bot. Ser. 19828: 1-259.
Østli, T. 1975. Inventering av endel ferskvann
slokaliteteri området nord for Slettefjellet
i Østfold: Djupvann, Rødvatn, Langtjern,
SøndrefUvann,ØvreSandvann,
Kolbjørnsviksjøenog Asketjern. Lands
planen forvemeverdige områder/forekom
ster. Miljøverndepartementet. 25s. +ved
legg. Landsplanen, Limnologi rapp. nr 7/
75.
Øyen, P. A. 1908. Kvartærstudier i den sydøstlige

Rødflangre, Epipactis atrorubens, har
sine eneste voksesteder i Rakkestad på
Skjellsandbankene. Illustrasjon fra Lid,
1994, Norsk Flora. @

57

Kulturlandskapet ved Eidsberg kirke
i dag og for 200 år siden

Eidsberg kirke. Foto: Vidar Asheim

@

Ingvar Spikkeland

bekostning av både lauvskog og
blandingsskog. Andelen av dyrka eller
kultivert mark i forhold til totalt areal har
derimot ikke endra seg så mye.

Store endringer har skjedd i kulturlandskapet i Østfold i løpet av de siste 100200 år, og spesielt i løpet av den siste 50års perioden. Tall fra Østfold viser at fra
1939 til 1979 ble kornarealet nesten tredoblet, mens arealene
med eng og kulturbeite ble redusert til
under en fjerdedel. Arealene ble gjort
mer tilgjengelige for maskinell behandling, bl.a. ved storstilt bakkeplanering,
drenering av fuktig mark og gjenfYlling
av bekker (Andersen 1988, FylkesmanDen i Østfold 1987). Parallelt med dette
har også forholdet mellom de ulike
skogtypers utbredelse endra seg. Undersøkelser i området ved Eidsberg kirke,
som er utført aven biologigruppe (3BI)
ved Hov videregående skole på Askim,
viser at barskogen har rykket fram på

Undersøkelsen ble gjennomført i 1984/
85 som resultat av et samarbeid mellom
Hov videregående skole og Miljøvernavdelingen i Østfold Fylke, og ideen til
undersøkelsen kom fra daværende
naturverninspektør Bjørn Strandli. Siden resultatene fortsatt har aktualitet,
publiseres de nå da de kan være aven
viss interesse for naturinteresserte i østfold .

Metoder
Undersøkelsen har tatt for seg et område
omkring Eidsberg kirke (fig.3), hvor bl.a.
Lekum edellauskogsreservat ligger. Den
er basert på studier av gamle og nye kart.
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Østfold er i den heldige situasjon at nesten hele fYlket er dekket av utmerkede
kart fra slutten av 1700-tallet, da tyske
karttegnere kom til Norge for å tegne kart
og lære opp nordmenn i faget. Disse
kartene gir mange av de samme informasjonene som økonomisk kartverk, og gir
oss en overraskende god oversikt over
kulturlandskapets utforming på slutten
av 1700-tallet. I tillegg til disse kartene
ble også de nyeste økonomiske kartene
over området benyttet. Det aktuelle området ble dessuten befart i juni 1985, da
spesielt floraen og fuglefaunaen i
edellauskogsreservatet ble kartlagt.

bruk. Der hvor det tidligere var mer eller
mindrelysåpne lauv- og blandingsskoger
med en rik undervegetasjon, er det idag
mørk granskog eller fulldyrka mark. Dette
er en velkjent utvikling som også er
beskrevet fra andre deler av Østfold,
f.eks . fra Rokke-området ved Halden
(Sævre 1984).
Det er velkjent at monokulturer er artsfattige økosystemer, kanskje særlig innen
jordbruket, hvor plantevernmidler benyttes for å holde uønskede planter og
dyr borte. Men også mørke, tette granskoger, slik vi ofte finner dem i Indre
Østfold, har lav biologisk diversitet
(Stokland 1991).

Resultater
Fig. 1 og 2 viser dekningsgraden av de
viktigste
vegetasjonstypene
i
Lekumområdet rundt 1790 og 1985 . Fig.
3 viser dekningsgraden i % av totalt areal
for de forskjellige typene. Den sterke
tilbakegangen til lauvskog og blandingsskog er mest iøynefallende. Den skyldes
nok dels hogst og tilplanting med gran,
og dels at husdyrenes beiting i skogen
har opphørt. Dermed har barskogen, vesentlig granskog, rykket fram på bekostning av lauv- og blandingsskogen. Overraskende nok har ikke andelen av det
som på fig . 4 kalles kultivert mark endra
seg særlig i løpet av de siste 200 år. Men
på 1700-tallet bestod nok mye av denne
areal typen av udyrka eller delvis dyrka
beitemark og eng, slik at arealet av fulldyrka mark utvilsomt har økt sterkt i de
seinere år.

Hvilke følger har så disse endringene i
naturmiljøet i området fått for de enkelte
plante- og dyregrupper? Et fullstendig
svar på dette spørsmålet krever selvsagt
en inngående kjennskap til de enkelte
arters økologi og miljøkrav, en kunnskap vi nok til en viss grad har når det
gjelder karplanter og virveldyr, men langt
på vei mangler når det gjelder lavere
plante- og dyregrupper.
Her skal jeg bare peke på noen hovedtrekk.
Når det gjelder planter, får vi effekten av
gjengroing tydelig demonstrert når kultivert mark gjenplantes med gran. Da vil
de artsrike samfunnene som finnes på
næringsrike enger erstattes avartsfattige,
skyggetålende plantesamfunn etter hvert
som området vokser igjen. En slik gjengroingsprosess har utvilsomt utryddet
mange plantearter fra sine vokseplasser
i løpet av de siste to hundre år. Og selv
om noen plantearter kanskje kan vandre
inn igjen etter hvert som skogen blir
eldre, vil en ny runde med hogst og
tilplanting hindre dette.

Det er interessant å merke seg at det
området ved Lekumevja, som nå er
edellauskogsreservat, var beitemark
omkring 1790. Lauvskogen her er altså
svært ung sett i et større tidsperspektiv,
og er dessuten et unntak fra det som
synes å være en regel i dette området; at
lauvskogsarealene innskrenkes utover
mot vår tid.

Vi må også regne med at de fleste artene
innen gruppen amfibier er blitt sterkt
rammet av de siste tiårenes utvikling, da
alle arter her foretrekker et relativt åpent
landskap med eng og lauskog/blandingsskog framfor tett og mørk granskog. I

Diskusjon
Den utvikling som har foregått i det
aktuelle området, har vært i retning av
monokulturer både innen jord- og skog59
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tillegg til gjengroing av habitatene, er
også mange av arnfibienes yngleplasser
truet både av gjengroing og gjenfylling.
Tidligere fantes det gårdsdammer (gårdsbrønner) på omtrent hver eneste gård i
vårt distrikt. Størstedelen av disse er nå
borte, noe et ennå ikke avsluttet prosjekt
ved Hov videregående skole angående
gårdsdammer i Askim klart viser. Gjenfylling av dammer og reduksjon av
fuktområder generelt, har jo også vært
den typiske utviklingen ellers i Østfold
(Enger 1985, Nordbakke 1987, Fylkesmannen i Østfold 1986).

(Dolmen 1978, Solheim 1989, Stokland
1991).
Totaleffekten av den utvikling som har
foregått i kulturlandskapet de siste 200
år er dermed utvilsomt en utarming av
områdenes biologiske diversitet, og dermed også av deres verdi som natur-og
kulturlandskap. Dette er en beklagelig
utvikling som både planleggere på de
forskjellige forvaltningsnivåene og den
enkelte jord- og skogbruker bør bidra til
å snu.
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ØSTFOLD BOTANISKE FORENINGS
EKSKURSJONER 1992-1994

Strandnelikken, Armeria maritima, blomstret heftig. Fra Eldøya, mai 1993. Foto:
Øyvind Lågbu @
1992:
23. mai. Nordre Jeløy ved Kolabotn.
Ledere: Odd Stabbetorp og
Marit Fosby
Av de fineste botaniske områder i fylket.
Av spesielle arter som ble påvist kan
nevnes bakkefiol, myske, ramsløk, krattfiol og storkonvall. Som nytt for området
ble knerot funnet sammen med breiasal.
Nede ved brygga som tilhører huset ute
ved Tangen ble oslosildre påvist, det
andre funnet i Østfold. Området i sør
trues av flatehogst som allerede har ødelagt fine bestander av myske, vårerteknapp og tannrot. Det er på tide at dette
området får varig vern. Dette området
har også et variert fugleliv, og vi hørte
bl.a. bøksanger. Antall fremmøtte ca 15.

Mærrapanna er et friluftsområde som er
flittig benyttet til utferder for solbadere,
speidere og andre turfolk. Området har
mange skjellsanØbanker med spennende
flora.Her benyttet vi noe tid på å beundre
fylkets trolig fineste bestand av dronningstarr. På vei hit passerte vi sterile forekomster av bredflangre, flotte eksemplarer av tiggersoleie og dikeforglemmegei.
I bukta på vei ut mot selve panna fantes
tidligere jordbærkløver, men denne fant
vi ikke igjen i år. Men en fin bestand av
slakkstarr fantes midt inne i barlindforekomstene som er av de største i fylket. I bukta finnes også et belte av smårørkvein. Vi lette forgjeves etter dvergmarinøkkel ute på Gjettøya. Den er ikke
sett her i fylket på over 3 Oår, men ble sist
sett her. Antall fremmøtte ca 15.

13. juni. Mærrapanna i Onsøy.
Leder: Svein Åstrøm
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17.-18. juli. Slåtte-engtur til
Bøenssetra.
Leder: Marit Fosby
Bøenssetra i Aremark er en av fylkets få
gjenværende setenniljøer. Her finnes flere
truede plantearter som er tilpasset engslått. Noen av planteartene vi finner her
er bakkesøte, (ett av de få funnstedene
for arten i fylket de siste år), solblom og
griseblad. Østfold Botaniske Forening
er aktivt med å holde engslåtten ved like
på Bøenssetra. Under slåttekurset i juli
fikk deltakerne også lære bruk og stell av
ljå, og etter slåtten ble det servert spekemat. ØBF har gjort engslåtten på
Bøenssetra til et fast innslag i årsprogrammet.

deltagerne var derfor færre enn man ellers kunne vente.

1993
22. mai. Eldøya i Rygge.
Leder: J.Ingar I.Båtvik
Eldøya tilhører øyrekken langs Østfoldkysten med eruptive bergarter i kontrast
mot Østfoldgranitten på landsiden. Botanikken her er særdeles mangfoldig på
grunn av en århundrelang beitetradisjon
kombinert med skjellsandavsetninger i
et varmt kystmiljø. Det er funnet over
3 70 karplanter her ute. Vi var her på den
beste årstiden og fikk fremvist fine enger
av kubjelle, strandnellik, nikkesmelle og
engtjæreblom. Ellers så vi på blankstorkenebb, hestekjørvel i tjernet og
hartmansstarr. Som nytt for øya fant vi
dvergvannsoleie i tjernet. Øya har også
et spennende fugleliv, og vi opplevde
rosenfink, nattergal og tårnfalk. V æret
var strålende, ca 45 fremmøtte.

29. august. Vestfjella naturreservat i
Aremark/Halden.
Ledere: Odd Stabbetorp (moser), Marit
Fosby og Bård E.Andersen (oppsynsmann)
Vestfjella er et stort område med mye
fattig furuskog og myrer. Her ble rome,
klokkelyng og dvergbjørk funnet flere
steder. Den fineste opplevelsen var likevel klokkesøte i fine bestander flere steder. Vaniljerot ble også påvist. Det var
også tenkt at vi skulle konsentrere oss
om moser på denne turen. Området er
fattig så noen spennende moser kunne vi
ikke vente. Likevel ble mange for første
gang kjent med vanlige arter som furumose, husmoser, sigdmoser og flettemose. Området kan anslås å ha snaut 50
moser foruten torvmosene. Det var også
godt med matsopp å finne på denne turen. Antall fremmøtte ca 20.

19. juni. Asmaløy og Kirkøy i Hvaler.
Leder: Svein Åstrøm
Turen var opprinnelig planlagt til Nordre
Sandøy,. men på grunn av vanskelige
båtruter ble turen arrangert til mer letttilgjengelige Hvalerøyer. Denne dagen
opplevde vi forøvrig sommerens første
regnværsdag til glede for landbruket,
men til ulempe for oss på botanikktur.
Først dro vi ned til bukta på Asmaløy der
orkideene honningblom, brudespore og
engmarihand står. På turen ned fant vi
også skogmarihand som ny for området.
Ellers finnes gode bestander av de mer
krevende starrene kjevlestarr og engstarr
her nede.
Senere dro vi til Kirkøya og så på
myrflangre-lokaliteten. Flere hundre sterile skudd fantes. Det er drevet rydding
av Salix-kratt der slik at ikke lokaliteten
skal gro igjen. Forhåpentligvis kan dette
gi oss blomstrende eksemplarer i framtiden. Senere så vi på eseltistelen ved
Hvaler prestegård. Vi snakket også med
sokneprest Tore Thorkildsen om behovet for å rydde omkring plantene slik at
de gis bedre muligheter. Forøvrig bør
denne fredete lokaliteten snarest inn un-

27. september. Harehjellhytta i Øvre
Tune sammen med Fredrikstad soppforening.
Det har vært godt med sopp denne høsten, men ikke så mye som året før hvor
også en av turene ble lagt hit. Flere i vår
forening benyttet sjansen til å følge med
soppkjennere fra soppforeningen både
for å fylle vinterlagrene med sopp, og for
å bli bedre kjent med både matsopp og
uspiselige arter. Akkurat denne dagen
var det imidlertid en svært våt dag, og
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Fra Nordre Jeløya, et område med rik flora. Mai 1992. Foto: Øyvind Lågbu@
der skjøtselsplanene til offentlige myndigheter. Mye annet fint finnes også her
som oksetunge og hvitdodre, mens knollsoleie fant vi ikke her i år. Så dro vi til
avkjøringen ned mot Kilebryggene for å
konstatere at kjempesoleie fortsatt finnes her sammen med fine bestander av
skogsivaks, myrkongle og sverdlilje. 12
deltok på turen i regnet.

eksemplarer av tyrihjelm som tidligere
er kjent herfra sammen med fine bestander av den morsomme krokodillemosen.
Vi la veien om den nedlagte plassen
Persbråten hvor det finnes en interessant
gårdsdam. I denne finnes stor andemat,
mens langs kantene ble myrstjemeblom
og nikkebrønsle påvist. Langs Østerelva
ned mot Øyeren fantes kanskje turens
mest sjeldne funn, nemlig mandelpil.
Denne finnes det ikke mange belegg av
fra Østfold. Oppsiktsvekkende var også
rotvelta vi fant med tett bestand av
knappenålslaver i rota samt hogstflata
som var tett bevokst av filtkongslys. Bare
6 var med på denne turen.

9.-10. juli. Slåttetur til Bøenssetra i
Aremark
Leder: Marit Eriksen
Østfold Botaniske Forening deltok i engslåtten på setra. Bruk og stell av ljå
inngikk i programmet. Deltakerne fikk
også denne gang muligheten til å utforske et særegent engplantesamfunn.

28. august. Opsund og Vestvannet i
Sarpsborg samt Vansjø.
Leder: J.Ingar I.Båtvik
Denne turen var viet puslebotanikk med
mudderflater og grunne viker som ønskelige biotoper. Vi besøkte først Opsund
i Sarpsborg. Her kunne det tenkes at det
var flere mudderflater og viker langs
kantene av Glomma, men på grunn av

31. juli. Mønstervika i Trøgstad.
Leder: Odd Stabbetorp
I dette området finnes mange fine raviner
ned mot Øyeren. Disse har skyggefull og
lite utforsket botanikk. Av de mer iøynefallende funnene må nevnes store mengder skavgras. Her fant vi også flere sterile

65

stor vannføring og stri strøm ga vi opp
denne lokaliteten. Vi dro så opp til Vestvannet i Tune. Utstyrt med kasterive og
plastkar kunne vi vise fram flere typiske
vannplanter som tusenblad, hornblad,
flotgras og vanlig tjønnaks. På mudderflatene fant vi pusleplantene trefelt evjeblom, korsevjeblom, evjebrodd, sylblad,
tjønngras og firling. Langs breddene så
vi også småslirekne, evjesoleie og kvassstarr. De mest ivrige dro så til Oksenøya
i Vansjø for å se ettertrådbregne. Denne
har vært borte siden 1987, og vi fant den
ikke på denne turen heller. Vi fikk imidlertid vist fram vasskryp og krypsiv ved
siden av de fleste som vi fant i Vestvannet. Det var ca l O frammøtte.

annet kranskonvall i tidlig utvikling.
Senere dro vi til Vevlen hvor rester av en
gammel naturpark fortsatt finnes. Her
finnes fylkets eldste gulveis-bestand hvor
flere var i blomst denne dagen. Uvanlige
trær som agnbøk, storlind og krysningen
mellom storlind og lind ble vist fram.
Fuglelivet er særlig rikt på denne årstiden med dominans av meiser, bokfink,
gråtrost og svarttrost. Det var 24 deltagere.

22. mai. Tisler i Hvaler.
Leder: Gunnar Engan
Vi tok oss dit med leid fiskeskøyte fra
Skjærhalden i godt sommervær. Tisler
har mange spennende tørrbakker over
baserik mark. Mange gode funn er gjort
her i de senere år, og vi oppsøkte de
fleste. Øya har en stor bestand av knollsoleie, faktisk av de vanligste solei ene på
øya. Vi fikk demonstrert interessante
kystplanter som dansk skjørbuksurt, kystarve og vårvikke. Vårvikke pleier og
være vanlig her ute, men var vanskelig å
påvise dette året. Andre steder i fylket
kom den ikke i blomst før ut på høsten
denne tørkesommeren. Dagens høydepunkt var for mange klisterarve som er
nylig oppdaget på Tisler som ny for landet. Med sin tidlige vårblomstring var
den allerede på hell slik at gode fotos var
vanskelige å få. Ellers fant vi gåsefot bak
et uthus, og som ny for øya påviste vi
bulmeurt. Ca 25 deltagere.

19. september. Isebakketjern i Råde
sammen med Fredrikstad soppforening.
Området var nytt for soppforeningen.
Denne høsten var det et normalt bra
soppår i vårt distrikt. Relativt få fra vår
forening stilte opp sammen med soppfolket. Dette kan blant annet skyldes at i
rimelige gode soppår er det nok matsopp
å finne i egne utfartsområder samtidig
som interessen for såkalt rasksopp ikke
er stor nok for å avsette dagen til dette
formål. Likevel vil det være noen som
gjerne deltar på disse fellesarrangementene om ikke annet så bare
for turens skyld på gode høstdager.

1994
10. mai. Vevlen og Remmendalen i
Halden.

11. juni. Hankø i Onsøy.
Leder: Svein Åstrøm
Hankø er en øy med mange løvtrær av
grove dimensjoner, lune viker og tørrbakker over skjellsand. På veien mot
fjordhotellet fantes engstorkenebb,
knortestarr, hundetunge, veisennep og
lundkarse. Forbi hotellet tok vi til høyre
inn i granskogen. Denne er hardt drevet,
og er lite interessant for botanikere. Vi
tok oss ned mot kysten ved Trosvigen. På
vei dit fant vi turens beste funn, nemlig
kystmaure. Denne er ikke påvist i Østfold tidligere. På en hogstflate så vi også
oppsiktsvekkende mye revebjelle, en
merkelig vanlig art på Hankø. Nede ved

Ledere: Marit Eriksen og Roy Nordbakke (fugl)
Turen ble arrangert som en ettermiddagstur med oppstart nederst i Remmendalen
etter at vi hadde beundret parken på Rød
herregård. Denne dalen har en fin edelløvskog som har gjennomgått mange
harde runder med utbyggere som ønsker
nedbygging og dermed ødeleggelse av
denne naturperlen. Vi ble møtt av en
intens sang fra gjerdesmett i fuktpartiet
nederst hvor springfrø og mai gull fantes.
Vi fulgte bekken oppover som omkranses
av strutsving. Et stykke oppe fant vi blant
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sjøen finnes trange viker med sonert vegetasjon. Her fikk vi demonstrert strandvortemelk, sverdlilje, strandkål, hjertegras og slyngsøtvier. Senere oppsøkte vi
flere tørrbakker hvor vi konkurrerte om
hvem som først kunne finne marinøkkel.
Det varte ikke lenge før flere hadde funnet den. Det var synd ikke flere enn ca 15
hadde anledning til å være med på denne
spennende øya.

Av flyteblasdplanter dominerte gul nøkkerose og vanlig tjønnaks. På vestsiden
hvor det er flytematter av torvmose, ble
bl.a. sivblom, langstarr og strengstarr
notert. Tidligere på sommeren ble et eks.
av myggblom funnet her. Ellers er det
rikelig med myrkongle, klourt og elvesnelle i de fuktige partiene ved tjernet.
Helt nord i tjernet fant vi kalmusrot.
Det var 6 deltakere på turen.

1.- 2. juli. Slåttekurs på Bøenssetra i
Aremark.
Leder: Marit Eriksen
ØBF gjentok sitt slåttekurs påBøenssetra.

25. september. Havna/Høydal på Nordre Rolvsøy sammen med Fredrikstad soppforening. Høsten var rik på
sopp, og ØBF benyttet sjansen til å bli
med Fredrikstad soppforening ut i gode
soppmarker på Nordre Rolvsøy.

9. juli. Denne dagen tenkte vi oss til
Rauøy med J.Ingar I.Båtvik som leder.
Øya kontrolleres av forsvaret (siden 1914)
og er normalt ikke tilgjengelig for andre
enn forsvarets personell. Turen lot seg
dessverre ikke gjennomføre på grunn av
militære restriksjoner på tross av positiv
holdning til vår aktivitet i utgangspunktet.

Jan Ingar I. Båtvik og Øyvind Lågbu

27. august. Kjelda i Rakkestad.
Leder: Bjørn Petter Løfall
På programmet stod besøk av Frøne i
østre Rakkestad. P.g.a. tørken ble turen
istedet lagt til Kjelda, en hellig kilde på
grensen til Marker, og til lglerud ved
Nøtteholen. Kjelda ligger trolig inntil
den gamle kløvveien gjennom Fjella
mellom Marker og Halden, den såkalte
Halsvegen. I 1905 ble kilden rensket for
offermynter, knapper og spenner. Den
eldste mynten var fra 164 5, og trolig har
det vært ofret til kilden før denne tid. V ed
og nedenfor kilden er det fuktige partier
og vegetasjon med rikmyrpreg. Eksempelvis kan følgende arter nevnes: Sumpmaure, breiull, gulstarr, tvebustarr, loppestarr og jåblom. P .g.a. av den varme,
tørre sommeren var det vanskelig å
identifisere flere av artene, og interessante arter kan være oversett. Et interessant innslag var utmarksbeite av storfe i
området.

Revebjelle, Digitalis purpurea, en av
karakterartene på Hankø. Foto: Øyvind
Lågbu@

Iglerudtjern er et lite eutroft gjengroingstjern med stedvis brede torvmosekanter.
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ØSTFO
ENTOMOLOGISKE FORENING

SYNKENDE
MILJØINTERESSE

Media har i den senere tid fokusert mye på en sterk nedgang i Naturvernforbundets
medlemstall. Selvsagt er dette alarmerende, særlig dersom det betyr at interessen for
natur og miljø er synkende hos folk flest.
Mange av de store miljøsakene som har vært presentert de senere årene har vært
mildt sagt kontroversielle. Konflikter om sel og hval, søppelforbrenning og
jordbruksforurensning, - ofte kan dette føre til at mange føler at miljøvern er kun for
spesielt interesserte. Man kan føle at det kreves doktorgrad i kjemi for å kunne ha
noen mening om miljøskader. Fokusering på problemer i en så sterk grad at man får
følelsen av at dommedag er like om hjørnet kan også skremme ~n del vekk fra
milj øorganisasj anene.
Kanskje det er disse vi kan fange opp, vi som jobber i de små foreningene med
spesialfelter. For det er mange som er interesserte, nysgjerrige på fugl, planter og
småkryp, selv om de ikke klarer å følge opp alle kjemiforbindelsene i forurensningsproblematikken.
Jeg tror dette er viktig: kjennskap til den natur vi har rundt oss fører med seg at man
ønsker mer kunnskap, noe som igjen gjør at vi blir glad i naturen. Blir vi glad i det
naturen består av, vil vi gjerne bevare den. Dermed vil vi være bedre i stand til å
forsvare artenes rett til eksistens. Kjærligheten til naturen er basert på kunnskap! !
Selvsagt kan vi gjerne starte opp med å synes om et landskap. Vi føler at det er galt
å ødelegge det med enda flere veier, med flatehogst eller forurensning. Men de som
ødelegger opplevelsen for oss vil alltid si at «skog har vi så mye aV>> eller «dyra
finner nok andre steder å være». Da er det viktig å kunne si at DEN sjeldne planten
finnes bare der, og DE sjeldne insektene lever akkurat på den planten. Eller: akkurat
DER har vi restene av gamle trær av riktig beskaffenhet for DE fugleartene.
Skal jeg prøve å konkludere, må det bli med noe slikt: Skaff deg mer kunnskap om
den gruppen DU synes er interessant! Let fram dokumentasjon om utbredelse og
sjeldenhet, sørg for at du vet mer om emnet enn folk flest! Dette vil ikke alltid være
nok til å stoppe tåpelige traseer for nye E-6-er, uvettige tørrlegginger av våtmarker
eller krampaktige flatehogster av de siste villmarker. Men jo mer kunnskap vi har,
desto hardere kan vi banke i bordet sammen med de som kjenner byråkratiets irrganger, og dermed kan vi kanskje ha større sjanse til å oppnå noe- sammen med
Naturvernforbundet og andre miljøbevegelser!
Lykke til med perfeksjoneringen - riktignok går de fleste av oss i dvale vinterstid
hva angår feltarbeid, men dermed er tiden inne til å komme sammen for å lære mer
av hverandre !
Møt opp på foreningenes møter !!!

Thor- Jan
68

NYTT OM SMÅTT
-Mest om sommerfugler
Thor Jan Olsen

24. Danseflua Empis Caudatula Loew
(Diptera: fam. Empididae) ble funnet ny
for Norge på Borgarsyssel Museums
område i Sarpsborg 20. mai 1993 . Dansefluene er rovinsekter, men de tar også
nektar. Navnet betegner måten de beveger seg på i flukt ....
Borgarsysselområdet er spesielt, men lite
utforsket. Nærheten til parkområder og
store bedriftsområder kan være indikasjoner på at vi her vil finne andre rariteter. Mange sjeldne sommerfuglarter er
tidligere funnet i området.

Et «problem>> som har dukket opp i det
siste, og som er svært positivt, er at det nå
er ganske mange upubliserte funn av
insekter i fylket vårt! Nyfunn, både for
Østfold og Norge venter på å bli kjent for
offentligheten. Det er svært positivt at så
mye gjøres, men tiden strekker ikke alltid til når det kommer til papirarbeidet.
-Det blir også et problem for denne spalten, det bør helst ikke dukke opp informasjon her som andre hadde tenkt å
presentere i større artikler.

25. Vi tar med en danseflue til:
Rhamphomyia laevipes (Fall.) ble funnet ny for Norge i Rakkestad: Buerbakkene, 29. mai 1993. Terje Jonassen,
Stjemarøy, har identifisert disse to fluene, og han uttaler at Buerbakkene ser ut
til å være en meget god lokalitet for
overfarnilien Empidoidea. Det anbefales
å prøve Malaise - felle der, slik at man
kan få en grundig undersøkelse av området.

Derfor vil jeg denne gang ikke skrive om
de 29 artene snylteveps som jeg har funnet for Østfold, nye for Norge. Jeg vil
heller ikke nevne de nye øyenstikkerne
som har blitt funnet her i landet de siste
par årene, eller gresshoppene som også
er i ferd med å bli oppdatert. Ikke engang
den sjeldne smygeren som er funnet i
Østfold nå, skal jeg nevne. Alt dette
regner jeg med vil dukke opp i mer
utførlige rapporter senere !

her benytter jeg anledningen til å takke
Terje Jonassen for en kjempeinnsats med
å bestemme Diptera for meg de siste
årene. Han har funnet flere spennende
arter i det materialet jeg har sendt ham,
og det virker selvsagt inspirerende på en
enslig amatørsamler.

Vi presenterer først to fluer og to lokaliteter.

Mitt «spesialområde» er fortsatt sommerfugler-jeg er langtfra utlært ! Jeg har
etterhvert fått følge av nye samlere, som
har samlet ivrig på nye lokaliteter, og
som derved også har kommet over nye
spennende dyr. Skriv om det ! For min
egen del har nyfunn blitt mer sjelden de
siste årene, men noen sjeldne dyr dukker
opp likevel. Her i tettbebyggelsen på
øvre Lande/Råkil området i Tune synes
det som vi far litt skogsdyr og litt «bydyr>>, og enkelte av disse er nevneverdige:

Dansøfluø
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har den igjen gått tilbake, men ikke så
mye som før: den finnes nesten hvert år
her i Østfold.

Apeira syringaria
26. Den vakre Apeira syringaria
(L,1758) (Lepidoptera: Geometridae)
dukker jevnlig opp her. Den er sjelden i
Norge, kun funnet i Østfold, Akershus
og Ytre Telemark. Den lever som larve
på bl.a. syrin og liguster, typiske hageplanter her i området. Den voksne måleren flyr fra midt i juni til midt i juli. Noen
ganger kan den dukke opp som 2. generasjon i september. -Denne arten har vi
lyst til å beholde her, så sprøyting av
busker må ikke forekomme !

Issoria lathonia
28. Det finnes mange gode insektlokaliteter i Østfold, selv om mange forsvinner hvert år. Torsnes i tidligere Borge
kommune har flere gode plasser, og de
har hittil sluppet heldig fra veiplanleggere
og byggefeltentrepenører. det var derfor
ikke så kjempestor overraskelse at jeg
sist sommer (8. august 1994) fant en
sjeldenhet det ute. men at det skulle være
Issoria lathonia L. var imidlertid ganske uventet. Arten er svært sjelden her på
østlandet. Den finnes oppover i Gudbrandsdalen, det første og hittil eneste
eksemplar jeg hadde funnet var på fjellet
over Vågåmo den l. september 1981 !
Her i Østfold vet vi ikke om noen funn av
denne vakre perlemorsommerfuglen på
mange år (Lepidoptera: Nymphalidae).
Har andre funnet arten, anmodes de om
å kontakte meg om funnsted, tid og andre
data ! Vi vet nemlig ikke om dette er en
fast bestand, eller om den har kommet
vandrende sydfra. Slikt skjer jo, det er
langt spedere dyr som har kommet seg
langt sørfra og hit før.

Lomographa bimacu/ata

27. Enkelte arter kan plutselig blomstre
opp og få en mye større utbredelse enn
vanlig, for deretter å gå mye tilbake igjen.
En slik art er måleren Lomographa
bimaculata (Fabritius, 1775). Vi leser i
litteratur fra 1984 at denne arten ble
funnet i Vestfold i over tusen eksemplarer i 1974 . Utover dette hadde arten bare
blitt funnet en gang, med to eks. i Rygge
i 1978. Men så: i 1985 fant man plutselig
arten over store deler av Østfold. Den var
langt vanligere enn den nær beslektede
Lomographa temerata. I årene etterpå

Uansett, vi håper at arten vil fortsette å
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basis (IUCN 1990. 1990 luen red list of
threatened anima/s. IUCN, Gland,
Switzerland& Cambridge, UK. 228 pp.)

trives i Torsnes. Larven lever på fiolarter,
og puppene henger seg opp, som de
fleste dagsommerfugler. Antakelig er
dette den farligste perioden, fordi den
henger på en kvist eller strå på vårparten
når mange er ute og går tur i skog og
mark - puppen skal overleve en måneds
tid fastspent, uten å kunne gjemme seg.
Men overlever den, blir den. til ikke den
største, men kanskje den flotteste av våre
perlemorsommerfugler.

Østfold er et spennende insektfylke. Vi
har en lang rekke sjeldne arter for eksempel hagtornsommerfugl, løpebillen
Calosoma monolis, blåbåndvannymfen,
den blå gresshoppen Sphingonotus
caerulans og en lang rekke andre. Så det
er bare å fortsette å lete etter flere arter på
stadig flere lokaliteter ! Det venter fortsatt overraskelser for den nysgjerrige!

29. Vannkalven Graphoderus
bilineatus ble funnet i Sætertjemet ved
Bøensætre i Aremark 5. juni 1994 av
Hans Olsvik. Den er ikke angitt fra Østfold tidligere og bare ett funn er tidligere
publisert fra Norge. Arten står på den
globale rødlista som truet på verdens-

Illustrasjonene er hentet fra: M. Chinery
«Insekter», B.Gullander «Nordens
dagfjarilar» og P. Skou «Nordens
målere».

ER DU MEDLEM A V
NORSK ENTOMOLOGISK
FORENING?
(ELLER KJENNER DU NOEN SOM KUNNE TENKE SEG Å BLI DET?)
Som medlem får du:
-INSEKT-NYTT
-fire nummer i året
-FAUNA NORVEGICA SERIE B -to ganger i året.
Medlemskontingenten er på 130,- pr. år (kr. 70,- for juniormedlemmer til og med
det året de fyller 19 år). Henvendelse til:
Norsk Entomologisk Forening
Postboks 376
1371 Asker
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NORDISK ØYENSTIKKERKURS I
RAKKESTAD 17 - 19 JUNI 1994
-Med førstefunn for Østfold av toflekkøyenstikker Epitheca
bimaculata og et funn av den lite kjente vannkalven Dytiscus
la tissim us.

Fra Øyenstikkerkurset 18.06.1994 Fra venstre: Si/ja Langs/ett- Hole, Hilde «Fonne»
Staff- Trondheim, Hans Olsvik-Foldfjorden, BjørnRangbu- Trondheim, Bjørn Petter
Løfall - Rakkestad, Tor Saugestad- Bergen, Ola Wergeland Krog- Askim (bak hunden
Sarek), Ove Bergersen - Oslo (foran hunden), Svein Astrøm -Fredrikstad, Rune G.
Bosy - Hvaler, Frank Johansson - Umeå, Gunnar Engan - Vestby, Goran Sahlen Uppsala og Carl Bolghaug- Moss. Bildet er tatt ved Skrubberud. Foto: Karianne
Solbrække, Rakkestad A vis.
Bjørn Petter Løfall

det arrangert feltkurs med besøk på flere
lokaliteter. Dessverre uteble ideelt øyenstikkervær lørdagen. Det ble istedet den
første regnværsdagen på et par måneder.
Vi måtte derfor konsentrere oss om larver og larvehuder. Søndagen ble derimot
en bedre dag for å studere voksne
øyenstikkere. Tilsammen ble 18 arter
med sikkerhet observert under kurset.

17 -19 juni 1994 ble det arrangert et
nordisk øyenstikkerkurs i Rakkestad.
Helt nordisk ble det imidlertid ikke da
finner og dansker uteble. 17 individer av
arten Homo sapiens var mer eller mindre
med på kurset. Ca. 11 personer deltok på
hele kurset.
Programmet var forelesninger på fredag
og lørdag kveld. Lørdag og søndag ble

Av forelesninger ble det først gitt en
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og sjøsivaks på vestsiden av tjernet.

grundig gjennomgang av alle norske arter med ca. 120 flotte fargebilder av Ove
Bergersen. Goran Sahlen ga oss et lite
innblikk i hans doktoravhandling om
morfologien til skallet av øyenstikkeregg. I tillegg hadde han et innlegg om
«tundraarten» Somatochlora sahlbergi
fra Nord - Finland. Frank Johansson
foredro om øyenstikkerfaunaen i
Vasterbotten, Sverige. Dag Dolmen fortalte om status for de norske øyenstikkerartene.

Mer informasjon om kurset vil bli gitt i et
kommende nyhetsbrev som sendes personer som melder sin interesse.
Forfatterens adresse:
Åsliveien 20 B
1890 Rakkestad

Vannkalver

Den største godbiten under feltdelen var
første funn av larvehuder av
toflekkøyenstikker
Epitheca
bimaculata i Norge i Nordre Blytjern,
Rakkestad 19. juni 1994. Først ble vinger funnet av undertegnede og senere ble
omlag20 larvehuder funnet av flere kursdeltakere. Hans Olsvik og Goran Sahlen
observerte også flyvende voksne individer av arten et par kilometer unna tjernet.
Dette er første funnet av arten i Østfold
og det andre i Norge.

Vannkalvene, fam. Dytiscidae, lever i
vann, men må opp til overflaten for å
hente luft. De kan også fly fra et vann
til et annet om natten. I Norge er det
kjent ca. 120 arter. Kroppen er oval og
strømlinjeformet med glatt overflate.
De fleste artene er brune eller sorte,
men noen har gule flekker eller gule
kanter langs forbrystet og dekkvingene.
Hos hannen er forbenene hos noen få,
store arter utstyrt med sugeskiver.
Vannkalvene kan forveksles med vannkjær, men de siste har kølleformete
antenner og påfallende lange kjevepalper. Når vannkalvene svømmer
beveges bakbenene parallelt, mens
vannkjærene beveger dem vekselvis.
Vannkalvene er rovdyr både som larver og voksne. Larvene har stort hode,
og kraftige, hule overkjever. Fra
Sømme, l. Virvelløse dyr på land og i
ferskvann. 1988.

Det er også verdt å nevne et interessant
billefunn. Larve av vannkalven Dytiscus
latissimus ble samlet i Nordre Blytjern,
Rakkestad av Frank Johansson. Arten
ble bestemt av Anders Nilsson, og materialet er oppbevart på universitetet i
Umeå, Sverige.
NordreBlytjernliggeriDegernesPl784
779. Tjernet er ca. 100 dekar, ca. 650
meter langt på det lengste og ca. 250
meter på det bredeste. Det ble senket noe
i 1955. Tjernet ligger i jordbrukslandskapet og karakteriseres som eutroft. I
strandkanten dominerer elvesnelle og det
er rikelig med stor andemat. Ellers finnes
takrør, starrarter med kvasstarr som den
dominerende og sjøsivaks. I nordenden
av tjernet er det rikelig med torvmoser i
strandkanten. Flytebladsamfunn er vanlig i flere partier av tjernet. N. Blytjern er
fiskerikt og følgende fiskearter er registrert: Gjedde, mort, sørv, brasme, karuss
og abbor. Dytiscus latissimus ble hovet i
vegetasjonen og larvehuder av Epitheca
bimaculata ble funnet på starr, elvesnelle

aksent dyr til høyre, larve til venstre.
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ISRAEL- ØSTFOLDKRYSSERE PÅ
PILEGRIMSFERD TIL
DET HELLIGE LAND.
+ l time). Hentet bilen, en ikke spesielt

Tekst og foto: © J. Sebastian.L. Ludvigsen

stor Subaru Justy, hos Hertz og kjørte
nordover. På veien så vi de første nye
artene bl.a. smymaisfugl, levantbylbyl
og sporevipe. Sistnevnte var vanskelig å
unngå å kjøre på, da de var tallrike på
motorveien! Ankom Ma'agan Michael
ved 18.15 tiden, en lokalitet som består
av et kjempekompleks av fiskedammer
ved Middelhavskysten. Trøtte og slitne
la vi oss til å sove i bilen alle tre.

Undertegnede, Stein Engebretsen og
Tomas Aarvakgjorde alvor av drømmene våren 1992 og reiste til Israel.
H er følger dagbok fra turen, samt litt
om fuglekikking i Israel generelt og
Eilat spesielt.
Landets gunstige plassering midt i skjæringen av tre kontinenter, med innslag av
deres respektive fuglefaunaer. Beliggenheten midt i trekkrutene mellom Asia Afrika og Europa - Asia. Samt det begrensede arealet med meget vekslende
naturtyper gjør Israel til et svært spennende land fuglemessig.

25.03. Startet dagen med buskpressing
rundt parkeringsplassen. her møtte vi på
de allesteds nærværende palmeduene,
levantbylbyler, palestinasolfugler,
stripepriniaer. mye nyankomne småfugl,
samt en kyprossanger hunn. Dro så til
fiskedammene der vi var resten av dagen. Et område som var helt enormt, det
krydde av vannfugl. Blant de 105 artene

24.03. Etter å ha reist grytidlig fra Gardermoen ankom vi Ben Gurion Airport,
Tel Aviv ved 16-tiden (lokal tid= norsk
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Araberskriketrost, Turdoidesjulvus, Ein Avdat, 04.02.94.
vi så totalt var utvilsomt høydepunktene
en kjempefin sitronerle hann, fire sumprikse og en storskrikørn. Naturlig nok
var det også mye måker her. Den vanligste var armenermåke, tidligere regnet
som en underart av gråmåke, men nå
trolig egen art. Vi fant også to smalnebb' en adult gulfot-, en svartehavs- og to
steppemåker. Når kveldsmørket falt på
satte vi kursen videre nordøstover til
Hulareservatet. For å utnytte verdifullt
dagslys til fuglekikking, foretrakk vi å
bruke natta til å kjøre fra lokalitet til
lokalitet. Vi sov i bilen foran inngangen
til reservatet. Men først lyttet vi etter
ugler, noe som ga katt-, horn-, dverghorn- og tårnugle. Vi ble for øvrig vekket
tre ganger i løpet av natten av væpnede
vakter/militære som skulle finne ut hvem
vi var, og våre hensikter. Dette skulle
vise seg å gjenta seg nesten hver natt!

bl.a. åtte marmorand, tre storskrikørn,
tre syngende papyrussangere og minst ti
tamariskspurv. Hele området er et kjempemessigtakrør og papyrusområde, med
kanaler og åpne sjøer. I sin tid Israels
første naturreservat, og mest kjent for
sine store flokker med overvintrende hvitpelikaner. Dessverre var det bare en igjen
av disse nå. Naturreservater er populære
utfluktsmål for befolkningen så vi så oss
etterhvert nødt til å dra videre da X antall
skolebarn og bevæpnede soldater på perm
ville se igjennom optikken vår, donere
appelsiner, bomme røyk osv. Vi dro videre mot landets høyeste fjell, Mt Hermon, hvis snøkledde topper vi så fra
Hula. Rett før fjellandsbyen Majdal
Shams stoppet vi, og litt fjellvandring
produserte spennende saker som tre ømvåk, ti svartrødstjert (av østlig, rødbuket
underart), fire klippespettmeis, syv steinspurv og seks klippespurv. Dessverre
dro vi ikke helt til toppen, noe som utvilsomt hadde gitt enda mer. Vi kjørte så
sydover mot Genesaretsjøen og ravinen
Nahal Ammud.

26.03. Da reservatets porter ikke åpnet
før kl 9, dro vi til noen fiskedammer som
grenser til reservatet. Her hadde vi alle
spesialiteter som lokaliteten er kjent for,
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Palestinasolfugl, Nectarina osea, hann, Jerusalem, 03.02.94.
27.03. Mellom de bratte fjellveggene i
denne ravinen krydde det av småseilere
samt en og annen alpeseiler. Vi gikk et
stykke innover i ravinen og så mye småfugl. Turens eneste gjøk og gjerdesmett
i tillegg til to mestersangere. En stor
steinsøyle med flere huler i skulle huse
hubro, og etter sigende skulle fuglene
komme og sette seg på toppen av denne
i skumringen. Etter å ha tilbrakt formiddagen i Nahal Ammud tok vi så turen inn
til byen Tiberias, ved genesaretsjøens
bredd, for nødvendige innkjøp og veksling av penger. Før vi kjørte opp på
Golanhøydene, hvor vi sjekket flere daler for eventuelt etterslengende munkegribb. Her var også Gamla reserve, en
innsjø hvor en steppehauk og tre åtselgribber gledet. Kvelden tilbrakte vi ved
Nahal Ammud igjen for å forsøke å se
hubroen, men nei, tilslutt var det så mørkt
at vi måtte gi opp. Et par timer etter,
under den obligatoriske tannpussen
skjedde så det store. Ho-o ... Ho-o. Jo det
var hubro! Udiskutabelt dagens bombe!

28.03. Dagen begynte like bra som foregående hadde sluttet. Da vi våknet kunne
vi umiddelbart dagskrysse syngende vaktel og sumpsanger. Vi dro videre til
Jordanelvens utløp i Genesaretsjøen, der
vi både så og hørte en papyrussanger,
sekshalsbåndfrankolin hanner, to skjæregjøk og minst ti hvitkinnsvartterne. I et
lite tørrtre i vannkanten satt tre
svarthvitisfugl og to syriaspett. Videre
sørover stoppet vi ved nok et fiskedamkompleks, Bet Shean. Enormt med fugl
her, spesielt rastende stork og turens
første svartstorker og småskrikørn. Ellers stort sett det samme som ved Maagan
Michael og Hula. Vi satte kursen mot
Dødehavet, via en omvei rundt den okkuperte Vestbredden for sikkerhets skyld.
Etterhvert begynte landskapet å skifte
karakter ganske betraktelig, mer fjell og
mindre vegetasjon. Et par pauser i disse
ørkenområdene ga nye kryss som ørkenlerke, brunhalsravn, svartstjert, hvitkrone- og sørgesteinskvett. Vi begynte
nedstigningen og var etter hvert framme
ved Ein Gedi på Dødehavets vestlige
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Huskråke, Corvus sp/endens zugmayeri, Ei/at 06. 02.94.
km nord for Eilat, der vi hadde fått tips
om at en rødbrystlo hadde blitt sett. Over
all forventning fant vi hele ti individer på
noen tørre jorder, disse var attpåtil meget
tillitsfulle og fotogene. Vi ankom Eilat
ved 16 - tiden, og begynte umiddelbart å
lete etter en tyrkerspurv som var blitt sett
i en park. Dessverre fant vi den ikke, men
vi var heldigere med to krabbehegrer
som vi fikk sett i havnen i skumringen.

bredd, 300 meter under havet. Her så vi
raskt spesialiteter som korthaleravn og
rødvingeglansstær.
Ein Gedi har i mange år vært et av de få
stedene i verden der det har vært mulig å
se mekranugle. i et lite amfiteater har en
fugl pleid å komme etter mørkets frambrudd og jakte insekter i skinnet av en
lyskaster. Dessverre gjorde den ikke det
denne kvelden, da lyset aldri ble slått på.
Vi måtte nøye oss med fine studier av en
dverghornugle på få meters hold under et
gatelys. Samt sosialt samvær med engelske og nederlandske likesinnede i samme
ærend.

30.03. Etter nok en natt i bilen, våknet vi
omringet av skådere fra alle land som sto
og sjekket morgentrekket på nordre
strand. Umiddelbare godinger var to
brunsuler som satt på noen bøyer, og
strandhegrene som vasset i vannkanten
på stranden. Etter hvert kom valgets kvaler. Områdene og fristelsene i og rundt
Eilat var så mange at vi hadde vondt for
å bestemme oss for hvor vi skulle begynne. Dog satset vi på tyrkerspurven vi
bomma på igår, og ja! Midt ute på gressmatten i parken satt den, lite sky og
fotogen. Neste stopp var saltdammene
der vaderne var tallrike, bl.a. en ørkenlo,

29.03. Begynte dagen med å fotografere
halvtamme fugler på parkeringen til reservatet. Vi fant et fint rovfugltrekk som
vi fulgte i en time og stiftet bekjentskap
med arter som keiserørn og rødfalk. I
tillegg til l 00 småskrikøm, hvis trekk på
våren går nord for Aravaørkenen, arten
kunne vi derfor ikke regne med i Eilat. På
vei sørover stoppet vi ved Y otvata, 50
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Terneisfugl, Ceryle rudis, hann, Ma 'agan Michael, 07.02.94.
gikk over oss. Fem vendehals, 40
lappiplerker, ti middelhavssteinskvett,
20 bonellisanger, ti rødhodevarsler, ti
rustspurv, svartstrupesanger og
rødstrupesanger var blant godbitene.
Luften var stinn av rovfugl og innimellom talte vi 64 svart stork. All respekt for
Falsterbo forsvant, da en svensk gruppe
talte 72000 steppevåk på trekk denne
kvelden.

ti damsnipe og en tereksnipe. To ganger
i løpet av dagen var vi også oppe ved
vannpumpestasjonen, der vi på ettermiddagen så to ørkendompap, en husspurv
og tre araberskriketrost. ved returen i
skumringen satte vi oss i fjellkanten med
utsikt over vannpumpene. Inn kom 20
stri pesandhøner flyvende for å drikke fra
en lekk kran. Kjempeartig å se disse
dueliknende fuglene som på rad og rekke
trippet bort for å få vann.

01.04. Vi sto tidlig opp og kjørte direkte
til Y otvata for å lete etter arabersanger.
Plenty med småfugler i buskene. Plutselig ble vi oppmerksomme på en gulbrynsanger, dog var fuglen meget grå, nebb
og bein var dessuten mørke. Helt ulikt
fuglene vi kjenner fra Norge i oktober.
Det viste seg at den tilhørte (under-)
arten humei, og ble senere godkjent som
det sjette funnet for Israel! Arabersangeren fant Stein, etter at vi hadde skilt
lag for å effektivisere letingen, en nydelig syngende hann. På vei tilbake stoppet
vi ved Km 40, der det mysset av småfugl
i en daddelpalmelund, samt et brukbart

31.03. Dagen startet vi i ørkenområdet
Km 33 . En plass man må besøke tidlig
før det blir altfor varmt. Dessverre var
det temmelig dødt på denne glimrende
lokaliteten. Det eneste vi så var to trekkende svartstork og stasjonære langnebbørkenlerker som skapte en fin stemning
med sin vemodige plystring. Den nærliggende lokaliteten Be'er Ora ga oss
turens eneste krattsanger. Resten av dagen brukte vi på palmelundene mellom
saltdammene og grensen til Jordan. Her
var det meget variert med småfugl samtidig som et imponerende rovfugltrekk

78

.,
Rødbrystlo, Charadrius asiaticus, hann, Yotvata, 29.03.92.
rovfugltrekk over. Vi så bl.a. en åtselgribb, 300 musvåk, fem sørnattergal og
50 bonellisangere. Nok en visitt på Km
3 3 ga 5 sandørkenlerker. Tilbake i Eilat
hadde antallet fjellmyrløper i saltdammene økt til tre og i noen fiskedammer nord for saltdammene lå det mye
ender, spesielt artig var en flokk på 65
knekkand. I hotellhagene løp en vaktel
rundt helt åpenlyst på gresset sammen
med alle erlene. Om kvelden satte vi
kursen mot ørkenområdet Nizzana, ved
grensen til Egypt. I veikanten fant vi en
død tåmugle som vi ribbet. Under denne
seansen ble vi overrasket av en militærpatrulje, som naturlig nok øket nervøsiteten. Heldigvis trodde de at vi bare tok
en rast, og ugla (som var gjemt på gulvet)
så de ikke. Det er vel tvilsomt om de
hadde forstått verdien med å plukke en
stor vingedekkfjær til loggboka. Vi fikk
sove utenfor en bensinstasjon, og hørte
en spillende triel før vi sovnet.

trappe fra veien. En av artene vi virkelig
ønsket å se. Ellers var det nok å se på i
dette halvørkenområdet, bl.a. 40 hvitbuksandhøner, seks ørkenløpere, 300
dverglerke, 30 flekkdverglerke, 50 markpiplerke, 30 isabellasteinskvett, 3 O
middelhavssteinskvett, tre maskesanger
og 40 komspurv. En svartstrupe hann av
den østlige underarten maura studerte vi
på nært hold. Dessuten skremte vi ut nok
en kragetrappe på kloss hold inne i noen
småbusker. I stedet for å fly opp løp
denne fine fuglen avgårde bortover slettene. Under lunsjen traff vi et engelsk
reisefølge fra Eilat, og etter å ha hørt hva
vi hadde sett sa turlederen: «l like you
boys, but i don 't like talking to you». Han
ga oss dessuten et tips om ravinen Ein
Avdat, der de hadde sett ørkenfink. Disse
fant vi raskt, sammen med gråspurv på
en parkeringsplass. Her var nemlig gravstedet og hytten til den første statsministeren i Israel, Ben Gurion, et populært
turistmål. Toalettene her viste seg verdige for turens første kroppsvasker, rene
og glade nøt vi selvkokt kaffe på kanten

02.04. Til tross for en mindre forsovelse
fant vi relativt raskt en spillende krage-

79

herfra, så forhåpningene var store. 50
svartstork, l 00 svartglente, fem balkanhauk, 3000+ musvåk og 70 steppeøm
var noe av resultatet. Men «den svarta
ørnen>> glimret med sitt fravær. Denne
afiikanske arten skal hekke rett over grensen til Sinai og kommer noen ganger opp
?g skrur sammen med de trekkende rovIsene.
Sabbaten gjorde at vanningen av daddelpalmene var stoppet, dermed var alle
insekter forsvunnet og også fuglene. I
skumringen kjørte vi opp til en liten
pumpestasjon midt i ørkenen ved Km
3 9. Hit skulle flere sandhønearter komme
for å drikke. Vi ble belønnet med l O
svartbuksandhøner og noen stripesandhøner.
05.04. En ganske sur nordavind begynte
å prege trekket. Rundt saltdammene var
det temmelig rolig, med unntak av uvanlig mye smalnebbmåke, minst 200 individer. Lite rovfugl trakk og en steppehauk hann og to rødfalk var det beste.
Blant erlene rundt hotellet plukket vi ut
tre gulerler av den blåhodede, sentralasiatiske underarten beema. Rundt
palmelundene hadde en mørk dvergøm
tilhold, langs kantene av åkrene var det
endel bietere som robbet bikubene, satt
opp for å polinere melonplantene. Over
l 00 fugl satt tett i tett på strengene her.
På grensegjerdet satt en nydelig
namaquadue hann. etter mørkets frembrudd vi en etter en under dusjene som er
oppsatt på badestranda, før vi satte oss i
bilen for nattens søvn.

Dvergørn, Hieraaetus pennatus, mørk
jase, Ei/at, 06. 04.92.
av ravinen i solnedgangen.
03.04. Tilbake i Eilat dro vi opp i fjellene
for å se rovfugltrekk, men vi fant ikke det
rette utkikkspunktet. På vei tilbake sjekket vi en lokalitet der det skulle finnes
munkesteinskvett, og bingo! På strømledningene rett over oss satt det et par av
disse supre steinskvettene. Utrolig tøffe,
med bieterlangt nebb, meget lange vinger og en manøvreringsdyktighet under
luftjakt som ikke stod tilbake for noen
andre fuglearter. I saltdammene hadde vi
fire ørkenlo samt 23 purpurhegrer på
trekk. Det var vel verdt å ta nok en tur i
palmelundene der vi bl.a. så en topphegre og alle de tre svarthvite fluesnapperartene.

06.04. Vedvarende nordavind dempet
fortsatt trekket, så på morgenen prøvde
vi på lysbuk- og prikksandhøne ved Km
39, men nei. Større hell hadde vi på Km
40 hvor Tomas fant en hekksanger. Seks
ørkenløpere og 30 gråseilere t rakk forbi.
To svensker var blitt oppmerksomme på
vår glede over hekksangeren og kom
løpende. De var på vei tilbake fra Ein
Gedi. der de var blitt tipset om en ropende mekranugle, og ga oss denne sikre
plassen. Vi var en kjapp tur tilbake i Eilat

04.04. Etter den obligatoriske morgensjekken av nordre strand og saltdammene,
der vi så tre sitronerler, to steppemåker
og en vannpiplerke, dro vi til Mt Y o' ash.
det rette stedet for rovfuglskåding. de to
siste dagene var det blitt sett klippeøm
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inkluderte 3. gradsforhør av sikkerhetsmessige grunner. her kom Stein, brunbarket og skjeggete, klart dårligst ut og
tok lang tid på å klareres. Artsopptelling
på flyet viste at vi hadde sett hele 246
arter i løpet av oppholdet.

REISETIPS
Det er lett å komme seg til Israel. INorge
har Star Tour i vinterhalvåret ukentlige
avganger til både Eilat og Netanya {Tel
Aviv), i sommerhalvåret kun til Tel Aviv.
Disse er prismessig klart gunstigere enn
rutefly med El Al fra Goteborg. Landet er
lite, så det er lett å reise rundt på 14
dager. Både Netanya og Eilat kan fungere som glimrende baser for slike rundreiser, og dessuten er de godt utbygde
turiststeder som kan aktivisere eventuelt
ikke skådende turdeltakere. Vi kjøpte
kun flybilett, dessuten formidlet reisebyrået leiebil.

Svar/strupe, Saxicola torquata, Ma 'agan
Michael, 07.02.94.

Bil bør forøvrig være lett å få tak i ved
ankomsten også. !februar 1994 kostet en
Fiat U no 21 O dollar for en uke med full
forsikring og ubegrenset kjørelengde.
Dog bør man se an bilen man leier, det er
en stor fordel med høy bakkeklaring.
Spesielt for den som skal «gjøre» sør,
med mye «offtraclo> kjøring i Negev og
Eilatområdet. Leiebilforsikringer dekker
nemlig alt, unntatt skader på understell
og felger. Skader som kommer uhyggelig fort ved ørkenkjøring. Allikevel må
man bruke de etablerte og landsdekkende
utleiefirmaene for å unngå unødvendige
opphold dersom noe skulle skje.

for en siste sjekk før vi vendte nordover.
Enda en tur til Ein Gedi fristet som en
omvei til Tel Aviv. Ankom på ettermiddagen og rakk å se korthaleravn, sinaihøne, rødvingeglansstær samt en syngende blekspottesanger for siste gang på
en stund. Mizpe Dragout var en stor
ravine 14 km nord for Ein Gedi, her satte
vi oss til å vente på mørket og uglen.
Klokken 20 ble vi belønnet med en ropende fugl, som etter en stund ble besvart
av en annen. Endelig kunne vi føre denne
uglen opp på turlisten. Den eneste regelmessig forekommende uglen i Israel på
denne tiden av året vi ikke maktet å se var
faktisk kirkeugle. Israels vanligste ugle!
Vi ankom Tel Aviv rundt midnatt og
overnattet på en strand sør for storbyen.

For de som foretrekker det mer komfortabelt, kan det være en ide å velge hotell
som base og ta dagsutflukter. For eksempel en uke fra Tel Aviv og en uke fra
Eilat. Akkommodasjon finnes det dessuten nok av over hele landet. Det er også
trygt å sove ute, så lenge man holder seg
unna de okkuperte områdene. Disse er
det dessuten liten vits å besøke uansett
dersom det er bare fuglekikking man
skal bedrive. Man bør også sannsynligvis unngå utendørs overnatting i områdene rundtMt Hermon og Golanhøydene.

07.04. Vi sjekket strandens omgivelser,
som ga lite med unntak av noen hærfugler og en svarthvitisfugl. dessverre
fant vi aldri sentrum i Tel Aviv og hele
besøket i hovedstaden var ganske forvirrende. Flyetvårtlettetved 17 -tiden. etter
en meget strabasiøs innsjekking som
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Kart over Israel
med besøkte lokaliteter markert.

'

Libanon

l.

Ma'agan Michael
2. Hula
3.
Mt. Hennon
4.
Golanhøydene
5. N.Ø. Genesaretsjø
6.
Nahal Ammund
7.
Bet Shean
8. Ein Gedi
9. Yotvata
l O. Eilat og omegn
11 . Nizzana
12. Ein Avdat

i

Egypt
(Sina:J)

Jordan

Bieter, Merops apiaster.
Tegning: Tomas Aarvak @
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Befolkningen er hyggelig og hjelpsom
overalt, spesielt når de forstår at det bare
er fuglekikking man driver med. de fleste
snakker også engelsk.

Litteratur
For den som planlegger en tur til Israel
(eller utlandet forøvrig) er de beste stedene å få nøyaktige detaljer om lokaliteter, fugl og lignende reiserapporter. Disse
er vanligvis laget privat av fuglekikkere
og inneholder reisedagbok, artslister og
gjerne detaljerte kart over besøkte lokaliteter. Disse var den eneste grunnen til at
vår tur ble såpass vellykket. Vi bestilte
våre rapporter fra henholdsvis: Dutch
Birding Travel reports service: Dirk
de Moes, Posthus 94, 3956 Leersum,
The Netherlands og Foreign
Birdwatching reports and information service; Steve Whitehouse, 5
Stanway Close, Blackpole, Worcester,
WR4 9XL, England. Øvrig litteratur og
felthåndbøker som er absolutt nødvendig for den som skal til Israel listes opp
her. I tillegg kan Paz, U. Birds oflsrael
(Croom Heim 1987) anbefales for den
som ønsker å forberede seg grundig. Det
meste bør kunne skaffes fra Norsk
N aturbokhandel på Tlf: 33111523.

Prismessig er nivået i Israel i grove trekk
temmelig likt det norske, med unntak av
bensin som spesielt i Eilat var billig. Mat
er tilgjengelig overalt, spesielt den
kebabliknende vegetarretten falafel, vanlige kebaber og kaker. Under sabbaten er
det meste stengt. Dog hadde vi ingen
problemer med å finne åpne bensinstasjoner og matutsalg hverken i Eilat eller
nordover.
Fugl
Israel er et innbringende land hele året.
Deler av vårtrekket er allerede beskrevet
ovenfor. Senere utover i april begynner
arter som vepsevåk, balkanhauk, hvitvingesvartterne og blåråke å dominere.
Spesialiteter som sotfalk, bengalteme,
hvitstrupenattergal, gråspottesanger og
blek steinspurv ankommer for sommeren. Denne årstiden er også best for å se
sjeldne havsfugler i Eilat. Dog kan temperaturene, spesielt i sør, bli ubehagelig
høye.

Hollom, P .A.D. et. al. 1988 Birds ofthe
MiddleEastandNorthAfrica. T &
A.D.Poyser.
Jonsson, L. 1993. Lars Jonssons Fåglar.
W&W.
Mild, K. 1990. Bird Songs oflsrael & the
Middle East. (2 kassetter).
Shirihai, H. & Bahat, O . 1993.
Birdwatching in the deserts of Is
rael. I.B . C.E.
Yekutiel, D. 1989. Birdwatching in Eilat.
I.B.C.E .

Høstpassasjen likner mye på våren, men
med flere østlige arter. Hovedtrekket av
rovfugl på høsten går overveiende lenger
nord, og det er bare steppeøm som kan
sees i større antall i Eilat. Kefar Kassem
øst for Tel Aviv er blant de beste plassene
for de som vil se rovfuglenes og hvitpelikanens høsttrekk gjennom Israel. I
slutten av november ankommer fugl for
overvintring, blant de mest interessante
er dvergskarv, rustand, hvithodeand,
munkegribb, tartarfalk, steppevipe,
steppemåke, eineijernspurv, hvitryggsteinskvett, murkryper og hvithodespurv.

Takk
Stein og Tomas takkes for korrektur og
kommentarer til artikkelen, og selvfølgelig for fint reisefølge.

Store konsentrasjoner av rovfugl overvintrer dessuten i nord, spesielt rundt
Huladalen og Negevørkenen, særlig i
den nordvestre delen. Klimaet er fint om
vinteren. Selvom det, spesielt i nord kan
bli regn, sogar også snø en sjelden gang.

Forfatterens adresse:
Svingen 10
1671 Kråkerøy
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MINKENDE MEDLEMSTALL?

kun på slik grunn som her. Det er vanskeligere å følge med når forklaringene
går for dypt til å begynne med. La en
nybegynner få lov til å være nybegynner
inntil han, eller gjeme hun, får lyst til å
sette seg inn i genitalpreparering eller
forsuringens
innvirkning
på
blåflekklibellens eggantall.

Garvede medlemmer av forskjellige foreninger klager over at medlemmene forsvinner. Er det engasjementet som mangler hos den oppvoksende slekt ? Eller
kan det være andre grunner ?
Hvordan er møtene og turene våre? Er
programmet preget av at medlemmene
forutsettes å ha lang fartstid og
universitetsutdannelse innen biologiske
fag, - diskuteres detaljer som en nybegynner finner vanskelig å følge med på ?
Er turene så vanskelig tilgjengelige at
nybegynnere ikke våger å være med på et
så sært opplegg ? Er noen av arrangementene i det hele tatt familievennlige ?

Nybegynnere er de viktigste personene
vi kan jobbe for nå. Vi har ekspertise, nå
må vi sikre at nye generasjoner ønsker å
bli eksperter. De må tennes ved at de
vises det vakre, det fascinerende og spennende i norsk natur. Et samarbeide er
viktig, vi må vise fram både planter,
sopp, pattedyr, og andre landdyr og amfibier, fugler, fisk, insekter og gjeme
også geologiske elementer.

Jeg tror det er på tide å tenke litt nytt
igjen. Eller kanskje skulle vi si «gammelt», fordi det jeg først og fremst tenker
på, er hvordan vi drev den gang foreningene blomstret og vokste. Selvsagt tilhørte vi en annen tidsalder dengang, men
fortsatt tror jeg folk flest villa seg begeistre dersom de føler for det. Vi har ikke
forandret oss SÅ mye !

Visst er det noen slike turer i dag også.
Dette burde kanskje være samarbeidsturer mellom foreningene våre? Vi burde
ha en felles terminliste der alle arrangementer er med, og der kunne også soppforening, geologiforening og andre lignende foreninger være med.
Men la dette være en utfordring ! I første
omgang kan vi regne dette som tankedryss fra min side. Har du andre ideer,
positive innspill av ymse slag, kan dette
gjerne komme til uttrykk i denne spalten!

Markvandringer samlet alltid en god
del interesserte. Disse turene ble godt
annonsert, de var åpne for alle, og deltakerne var folk i alle aldre og med alle
grader av kunnskaper. Nybegynnere
fascineres alltid av at eksperter kan fortelle at den fløytingen der tilhørte den
fuglen, eller at den planten der vokser

Vennlig hilsen
Thor Jan Olsen
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NATUR I ØSTFOLD

1. .,__... ·~-.~

Botaniske registreringer i Østfold v/
Jan I. I. Båtvik
'
Honningblomst på Hvaler, v/ Grete
Nytrøen
Insekt-registreringer, v/Per Tangen
Øyenstikkere i Østfold, v/ Magne Pettersen
Insekt-registreringer på Bøensæter, Aremark, v/ Thor Jan Olsen
Miljøkrav for amfibier på utvalgte steder i S. Østfold, v/PålE. Jensen
Ake_røya <?rnit~logiske Stasjon
Orrutologtsk vtrksomhet i Kurefjorden
v/Rune Botnermyr m.fl.
'

NYE RAPPORTER I SERIEN
"ØSTFOLD-NATUR".
I Natur i Østfold, suppl. l årshefte 1991
s.29, er utgitte nr.l-32listet.
'
Nye nr. er:
1993 :Nr. 3 3. Ornitologiske registreinger
i Kurefjorden 1989 91, med et tillegg om
vegetasjonen i Rosnesbukta 1972. Rune
Botnermyr m.fl. 50s.
Kr.20,1993: Nr. 34. Akerøya Ornitologiske
Stasjon, 1990-91, og
observasjoner 1865 1960. Morten Viker
m.fl. l lOs. Kr. 30,-

NYE RAPPORTER I FYLKESMANNENS RAPPORTSERIE
I 1994 ga miljøvernavdelingen hos fylkesmannen ut to rapporter som burde
være interessante for fugleinteresserte i
Østfold. Innholdet i disse skulle framgå
av titlene.

1994: Nr. 35. Vannkvaliteten i de nedre
deler av Glomma før
og nå, en intervjuundersøkelse. Pål
Bugge og Hans Herman Utgård (i trykk)

Rapport
09.94
SJØFUGLREGISTRERING PÅ ØSTFOLDKYSTEN 1993- Overvåkning av hekkebestand.

«Østfold-Natur»- rapporter
utgitt før 1990 selges nå for
bare kr. l Opr. rapport.
Minste-bestilling er l O hefter +
porto.

Rapport 10.94 SJØFUGLENES
BESTANDSUTVIKLING
PÅ
ØSTFOLDKYSTEN FRA FORRIGE
ÅRHUNDRE OG FRAM TIL 1993.
Rapportene kan bestilles vederlagsfritt
fra:

Rapport-serien Østfold-Natur
utgis av Norsk Ornitologisk
Forening, avdeling Østfold.
Bestilling til seriens red.,
G. Hardeng, Fuglevik platå 19
1673 Kråkerøy.
'

Fylkesmannen i Østfold
Miljøvernavdelingen
Boks 325
1501 Moss

I 1993 ble flg. støttet fra fondet:
N aturfaglige undersøkelser i Rakkestad
v/Bjørn Petter Løfall
'
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viktige lokaliteter for nasjonalt truete
arter samt områder med særlig høyt biologisk mangfold. «Oslofjord - verneplanen>> skal gi oversikt over hvilke områder som bør vernes etter naturvernloven, og hvilke objekter kommunene
særlig må ta hånd om i arealplanleggingen.

OPPROP:
Verneplan for Oslofjorden/Telemark-kysten.
Direktoratet for naturforvaltning (kontaktperson Ingrid Angell-Petersen, tlf
73 58 06 12) har i samråd med Miljøverndepartementet påbegynt et registreringsarbeid med tanke på å utarbeide en
samlet verneplan for høyt prioriterte
naturområder ved Oslofjorden l Telemark-kysten. Planområdet omfatter
strekningen fra svenskegrensen til Kragerø (Agder), herunder sjøområder, alle
øyer og en ca 1-3 km bred sone langs
fastlandet, unntatt byområder.

Dersom du kjenner viktige, ikke vernede områder som bør fagvurderes, kan
du ta kontakt med fYlkesmennenes miljøvern-avdelinger:
Østfold:
Geir Hardeng (sekr. for
verneplanen, tlf 69 24 71 22.
Oslo l Akershus: Kari Hegvik
Buskerud: Malvin Bjorøy
Vestfold: Karl Hagelund
Telemark: Sigmund Hansen

Utfra de etablerte reservater mv. skal
«gjenværende vernebehoV» vurderes.
Verneplanen skal feks. prøve å få med

Kystsonen i Østfold som omfattes av «Oslofjord-verne-planen>>.
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I
NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ØSTFOLD.

Foreningslokaler og lagerplass ble diskutert. Geir Hardeng undersøker om det
er mulig å leie nødvendig areal i Statens
Hus i Moss .. Det nye styret får i oppdrag
å løse problemet snarest.

Tirsdag l. februar 1994 på Naturhuset, Jeløy.

Tidsskriftet kan ikke trykkes p.g.a. dårlig økonomi. Nr. l er allikevel levert til
trykking. Nr. 2 er også klart til trykking.
Moss og Omegn lokallag gir tilskudd til
trykking og utsendelse av dette. Naturfondet kan også søkes om midler til
utgivelse.

l. Jo Ranke ble valgt til møteleder og Kai
Hermansen til referent.
2. Årsberetningen ble lest av Øyvind
Lågbu, denne ble godkjent.
3. Årsregnskapet ble opplest og kommentert av kasserer Knut Trondsen.
Regnskapet viser et underskudd på kr.
3.000. Direktoratet forNaturforvaltning
kontaktes for ubetalt regning vedr. båttur/sjøfugltelling med M/S Ny-Vigra.
Østfold Fylkeskommune gir ikke tilskudd
til lag/forening uten ungdomsgruppe.
Styret bør prioritere å organisere en
ungdomsgruppe snarest.

Serien Østfold-Natur nr. 33 og 34 er
klare til trykking. Overskudd på ØstfoldNatur kan bidra til utgivelsen av Natur i
Østfold. Tilbud på rapporter fra før 1990
på kr. l 0.- pr. nummer ved kjøp av minimum 5 stk. rykkes inn i tidsskriftet.
Morten Viker påpeker at vedtektsendring fra årsmøtet 1991 ikke er revidert i
h.h.t. vedtekter i NOF. Styret reviderer
vedtektene for godkjenning på neste års-

4. Revisor Tor Sørlie godkjenner regnskapet for 1993.

møte.

5. Det sittende styret ble spurt om å
fortsette og med unntak av l. og 2. varamann var de øvrige villige til å stille til
valg. Forslag ble fremmet på Morten
Vikersom l. varamannogJoRankesom
2. varamann. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.

Morten spør videre om det er riktig at
Akerøya skal ha fast medlem i styret og
om ikke Østfold Ringmerkingsgruppe
må tas opp som årsmøtesak neste år, for
å innlemmes i NOF avd. Østfold. Styret
utarbeider forslag til vedtak til neste årsmøte.

Det ble fremmet forslag på Lennart
Fløseth og Kai Hermansen som valgkomite. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dan Bendixen ber om at innkallingsrutinen til styremøtene innskjerpes og at
Østfold Ringmerkingsgruppe innkalles
som observatør.

Morten Viker fortsetter som redaktør for
tidsskriftet og Geir Hardeng som redaktør for rapportserien Østfold-Natur. Tor Sørlie fortsetter som revisor og Morten Viker ble valgt
til representant til styret i naturfondet i
Østfold.

Det vedtas å holde årskontingenten som
for 1993.
Innkommet sak fra Indre Østfold lokallag vedr. ordningen for andel av kontingent til lokallagene. Morten orienterte
om ordningen og saken ble avklart.

Hvert lokallag velger sin representant til
styret i NOF avd. Østfold.

Geir Hardeng påpekte på viktigheten av
å ha en viktig forening overfor
forvaltningsmyndighetene og oppfordret
til å søke midler til konkrete prosjekter.

6. Saker som ble tatt opp på møtet.
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Dan Bendixen ber styret om å se på
muligheten for å bygge fugletårn ved
MårudGård.

til Falsterbo i oktober, med henholdsvis
12 og 10 deltakere. Østfold avd. arrangerte også en uglelytting i mars og en
sjøfugltelling i januar.

Morten Viker ber medlemmene støtte
opp om nattsangerprosjektet til våren og
Jo Ranke påpeker viktigheten av at
fiskeørnprosjektet fortsetter.

Møtene har vært holdt på Naturhuset på
Alby. Foreningen savner egne møtelokaler, og materiell blir fortsatt oppbevart
i Phønix-skuret i Fredrikstad. Materiellet til foreningen har vært oppbevart her
i påvente av en avklaring av naturhusprosjektet på Øra.

Øyvind Lågbu orienterte om fremdriften
med fugletåmet på Øra. Det viktigste
problemet for å få økonomien i prosjektet i balanse er driftsutgiftene.

NOF avd. Østfold har ca. 180 medlemmer. Antallet medlemmer har gått noe
tilbake, hvilket trolig skyldes at foreningen ikke utga tidsskrift i året som gikk.
Frammøtet påmedlemsmøtenetil MOOF
har ligget på 20-30. Med et eget møtelokale og jevnlige tidsskriftsutgivelser
ser vi muligheter for en medlemsvekst.

Anne Lindquist serverte hjemmebakte
kanelboller på møtet og det var stor enighet om at de smakte fortreffelig.
Kai Hermansen
referent

Årsberetning for NOF avdeling
Østfold

Lokallaget i Moss er aktivt. Det arrangerte mer enn l Omøter siste år og hadde
en rekke turer. Lokallaget i Indre Østfold
gjenoppsto i 1993 etter noen år i dvale.

1.2. 1993- 1.2. 1994
Styret har det siste året bestått av:
Leder:
Dan Bendixen, Moss
Sekretær: Øivind Lågbu, Fredrikstad
Kasserer: Knut Trondsen, Sarpsborg
Styremedl.: Lennart Fløseth, Moss
Styremedl: Håvard Ellingsgård, Moss

Den øvrige aktiviteten er konsentrert om
arbeidet i LRSK, hvor Morten Viker
utfører et stort arbeid, og om Akerøya
Ornitologiske stasjon. Fylket har fått egen
ringmerkingsgruppe, med Jan Ingar Iversen Båtvik som leder. Gruppa har hatt
stor ringmerkingsvirksomhet i 1993 .

Repr. fra Moss lokallag av NOF: Henning Karlbom, Moss
Varamedl.: Arild Hansen, Moss
: Egil Sankey Hansen, Kråkerøy
Valgkomiteen: Roar Frølandshagen,
Råde
: Rune Botnermyr, Moss
Tor Sørlie, Fredrikstad
Revisor:

NOF avd. Østfold deltok i Naturvernforbundets naturarv-kampanje og har
spesielt arbeidet for vern av et sårbart
skogområde ved Nipa i Sarpsborg. Dette
arbeidet pågår fortsatt.
I en uke i juli 1993 deltok foreningen
med stands, foredrag og tur under FRIFOarrangementet til fylkesmannens
miljøvernavdeling i Naturhuset på Jeløy.

Styret har det siste året hatt fem styremøter.
Leder Dan Bendixen deltok på Norsk
Ornitologisk Forenings årsmøte i Trondheim i april.
NOF avd. Østfold har samarbeidet med
Moss lokallag av NOF om møte- og
turprogram i året som gikk. Foreningen
har hatt to lengre turer, til BøenseterTjøstøl-Gjølsjøen- Kallaksjøen i mai og

Tidsskriftet Natur i Østfold hadde ingen
utgivelser i 1993. Medlemmene av NOF
avd. Østfold har fått tilsendt både vår- og
høstprogram.
Foreningens økonomi er anstrengt.
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Rappportserien Østfold-Natur utkommer
med 2 numre i februar 1994: Kurefjorden
1990-91 og Akerøya 1990-1991.

Akerøya ornitologiske forening har vært
i drift i 1993.
Øivind Lågbu
sekretær

«Naturfondet» utgjør ca. 240.000 kroner.

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING
ØSTFOLD REGNSKAP FOR 1993

Beholdning 1/11993
Inntekter
Kontingenter
Salg av kalendere
Tilskudd PC
Fylkesmannen
Annonser
Abonnenter Østf.
Ent. For.
Renter postgiro
Sum inntekter

12.564,58
12.265,00
1.650,00
10.000,00
2 .250,00
500,00
426,15
27.091,15

Utgifter
Båttur med
M/S Ny-Vigra
Bøker
Porto
Møteutgifter
LRSK-Utgifter
Kjøp av PC
Utgifter til «Natur i Østfold»
Diverse utgifter
Sum utgifter

4.400,00
470,70
2.145,70
2.931,20
4.872,80
12.003,60
1.537,40
1.787,70
30.149,10
9.506,63

Beholdning postgiro pr 31/12-93
Sum

Knut Trondsen
kasserer

39.655,73

Tor Sørlie
revtsor
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39.655,73

Lørdag 27. august 1994: Tur til Kjelda i
Østre Rakkestad med botanisering på
skjellsandavsetninger m.m. 6 deltakere.
Leder: Bjørn Petter Løfall.

Årsberetning for Østfold botaniske
forening 1994
Styret har i 1994 bestått av:

Søndag25. september 1994: Foreningen
deltok på sopptur sammen med Fredrikstad Soppforening.

Jan Ingar Iversen Båtvik (leder)
Øivind Lågbu (sekretær)
Carl Bolghaug (kasserer)
Marit Eriksen (styremedlem)
Bjørn Petter Løfall (styremedlem)
Svein Åstrøm (styremedlem)

~ oreningen ?ar uttalt seg bl. a. om forslag
til restaurenng av gammelt damanlegg i
Spyd~berg? Wilse-dammen og om
taksennger 1 barskogsreservatene i Østfold.

Revisor: Morten Løvig
Valgkomite: Ellen Fodstad Larsen
Hermod Karlsen

~s!fol? Botaniske Forening har sagt ja
tll a stille som styre for Norsk Botanisk
Forening neste år.

Foreningen har hatt to styremøter siden
forrige årsmøte og behandlet 15 saker.
Foreningen har nå 84 medlemmer og har
hatt en pen medlemsvekst det siste året.

Østfold Botaniske Forening har foreslått
dette styret for NBF:

Foreningen har hatt 6 turer det siste året:

Jan Ingar Iversen Båtvik (leder)
Svein Astrøm (sekretær)
Aud Bjørnstad (styremedlem)
Bjørn Petter Løfall (styremedlem)
Nils Skaarer, Geir Hardeng, Carl
Bolghåug, Gøran Granatah og Marit
Eriksen (varamedlemmer).

Tirsdag 10. mai 1994: Remmendalen og
Vevlen i Halden, hvor vi bl.a. så gulveis
og besøkte edelløvskog, med 30 frammøtte.
Ledere: Marit Eriksen og Roy Nordbakke

Styret i NBF velges for to år.

Søndag 22. mai 1994: Båttur til Tisler
hvor vi bl. a. fikk se klisterarve og en rik
tørrbakke-flora, ca. 30 frammøtte.
Leder :Gunnar Engan.

Øivind Lågbu
sekretær

Lørdag 11. juni 1994: Tur til Hankø, fra
ferjebrygga til Trosvik tir. Her fikk vi se
nærmere på strandflora og tørrbakkefloram .m. Ca. 15 deltakere. Leder:Svein
Åstrøm

Referat fra årsmøte i Østfold Botaniske Forening
Tomb jordbruksskole 19 .l O. 1994
Antall frammøtte: 13
l. Jan Ingar Iversen Båtvik ble valgt til
møteleder og Øivind Lågbu til referent.

1.-2. juli 1994: Slåttetur på Bøenseter,
ca. 15. deltakere. Denne tur har blitt en
årlig foreteelse, med demonstrasjon av
eldre slåttemetoder.
Leder: Marit Eriksen

2. Årsmeldingen ble opplest av sekretær
Øivind Lågbu og godkjent.

Turen til Rauøy som var satt opp 9.7., ble
avlyst pga. militære restriksjoner for ferdsel på øya.

J. Ingar I. Båtvik orienterte om sitt besøk
på Rauøy i sommer.
Botanisering her ble gjort i forbindelse
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med verneplanarbeid for skjærgården.

Smalsvineblom, Rød, Kråkerøy
Bråtestorkenebb, Marker

Østfold BotaniskeForening vil stille styre
for Norsk Botanisk Forening for 2 år.

6. Eventuelt
Det ble her gitt opplysninger om noen
plantefunn:

De som har vært ledere for ØBF' s turer i
1994 skal sende sine bidrag til sekretær
Øivind Lågbu, slik at det kan lages en
utførlig årsmelding til Blyttia.

Bergperikum ved Steinselva har blomstret.
Finnes også ved Høysand og Brekke
sluser.
Engstorkenebb funnet ved Borge skole.
Korsandemat funnet ved Tomb.
Flere funn av stor andemat i indre Østfold i år.
Foreningen vil søke å få tilgang til Kartverkets database for å legge inn planteobservasjoner.

3. Regnskapet, orientering ved kasserer
Carl Bolghaug.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
Kontingenten blir uendret neste år.
ØBF vil sende en henvendelse til Østfold
Ornitologiske Forening og foreslå at det
opprettes en tidsskriftssentral for utsendelse av Natur i Østfold.
Dette for å unngå at medlemmer får
tilsendt flere hefter.

7. Valgkomiteen ved Hermod Karlsen
og Ellen Fodstad Larsen innstilte på gjenvalg. Årsmøtet fulgte innstillingen.

4. Ingen innkomne saker, bortsett fra
forespørselen fra Norsk Botanisk forening om ØBF vil stille som styre.

Etter årsmøtet holdt Hermod Karlsen et
foredrag med lysbilder fra Torsnes.

5. Nye plantefunn fra Østfold i 1994,
orientering ved J. Ingar I. Båtvik:
Øivind Lågbu
referent

Kjempehøymol, Hvaler
Trådbregne, Rakkestad (Degernes)

ØSTFOLD BOTANISKE FORENING REGNSKAP
Inntekter
Div. inntekter
NBF kontingent

Aktiva
Postgiro
Postbankbok

Utgifter
Div. utgifter
Porto

1127,17
1590,00
2717,17

Overskudd

Passiva
Gjeld

2925,21
2139,55
5064,76

Egenkapital

1104,00
1424,00
2524,00
189.17
2717,17
0,00
5064,76

Vi har hatt et overskudd på regnskapet, pålydende kr. 189,17 slik at foreningens midler pr. 17 .l O. 94 er
kr. 5064,76. Moss 17. oktober 1994
M.Løvig
revisor

C.Bolghaug
kasserer
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NY LISTE OVER ARTER SOM FRITT KAN BEHOLDES FOR PREPARERING.
22. februar 1994 sendte miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold ut en ny
ajourført liste over dyrearter som fiitt kan beholdes for preparering. Listen ble sendt
til alle kommuner og politi- og lensmannskontorer samt alle autoriserte preparanter i
fylket.
Lista gjelder fra l. januar 1993 og inntil videre.

A. ALLE DE TIL
ENHVER TID JAKTBARE ARTER
UNNTAK: Gaupe og
fallvilt av gaupe fra hele
landet er søkepliktig.

B. FUGLER
Havhest
Havsule
Gråhegre
Grav and
Sjøorre
Bergand
Rapphøne
Vaktel
Sivhøne
Sothøne
Tjeld
Sandl o
Boltit
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Temmincsnipe
Tundrasnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Lappspove
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rød stilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønn stilk

Strandsnipe
Steinvender
Svømmesnipe
Tyvjo
Polarmåke
Makrellterne
Rødnebbterne
Lomvi
Polarlomvi
Alke
Teist
Alkekonge
Lunde
Tyrkerdue
Gjøk
Tårnseiler
Grønnspett
Flagg spett
Tretåspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Lappiplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Såerle (Gulerle)
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstrupe
Rød stjert
Buskskvett
Stein skvett
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Ringtrost
Svarttrost
Måltrost
Duetrost
Siv sanger
Gul sanger
Møller
Torn sanger
Hagesanger
Munk
Grans anger
Løvsanger
Bøksanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Lappmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Varsler
Tornskate
Lavskrike
Kaie
Stær
Gråspurv
Pil fink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Tornirisk

Stillits
Grønnsisik
Polarsisik
Gråsisik
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Dompap
Lappspurv
Snø spurv
Gulspurv
Sivspurv
C. PATTEDYR
Piggsvin

NoRSK FUGLEATLAS -

Dvergspissmus
Vanlig spissmus
Vannspissmus
Skoglemen
Lemen
Rødmus
Klatremus
Gråsidemus
Vånd
Markmus
Fjellrotte
Stor skogmus
Liten skogmus
Rotte

Husmus
Snømus
Ilder.

D. AMFIDIER
Vanlig frosk
Vanlig padde
E. KRYPDYR
Hoggorm
Buorm
Vanlig firfisle
Stålorm

det nye referanseverket om Norges fuglefazma
Over 2000 bøker allerede solgt!
Vi trodde vi var ovemtodige da vi trykket et førsteopplag på 4000 eksemplarer av denne boka. men i løpet
av uet første halvåret er faktisk over halvparten av
bøkene solgt! Vel så hyggelig er det at mottakelsen fra
alle hold er svært positiv! Er du opptatt av norske fugler
- deres fortid. nåtid og framtid - kommer du rett og
slett ikke utenom Norsk fugleatla~! Der er NOF' s
medlemmer som har samlet datagrunnlaget til dette
bokverket, derfor selges boka til en svært gunsrig
medle mspris.

kJ:': 350 •
•

~(

u

u

'

Pri.1e11 gjelder medlemmer av Norsk Onwo-

logi.~k F(lrening. Pris for ikkc-medlt'mmerog i

mnlig bokhandel er kr. 450,-.

Der mest oversiktlige og oppdaterte verk som finnes o m norsk fuglefauna siden
1971 ! 560 sider 1 A4-format. solid innbunder med stiv perm. Illustrert med strek1egninger fra tre av Norges fremste fugletegnere.
Alle 238 fuglearter ~om hekket i Norge i perioden 1970-89 presentert over to sider
hver. Store og detaljerte utbredelseskart i to farger for at detalje ne skal komme best
mulig fram. Utdypende arrsomtaler (ajour pr. 1993) skrevet av 77 av Norges fremste
eksperter på de ulike attene. Artsomtalene vektlegger norsk utbredelse, bestandsforhold og utviklingstrender.
Kjøpes fra NOF-salg. varenr. 10704. Også ril salgs i v-.mlig bokhandel.

t" dt.t betalende W\edleW\ av NOF (9jeldet" hovedfot"enin9en)? Da skal d
eta lekt". 3501 - + k,.-. 34r i pot"to + kt". 15r i e kspedisjons9ebyt"1 totalt kr. 3991
r dt.t ikke W\edleW\ av NOF? €Jiet" betaler dt.t k"n kontin9ent til en av NOF
okalavdelin9e r 09 ikke til hovedforenin9en? Da er prisen k,.-. 4 50,- + pol'"to o
kspedisjons9ebyr1 totalt kr. 499r ...

.. €Ile,.. dt.t W\elder de9 inn i NOF n~ 09 betale,.. k,... 527,-. Da f~,.. dt.t Nol"s
t.t9leatlas tilsendt1 dt.t bli,.- W\e dleW\ av NOF fol" 1995 09 f~,.. o9s~ tilsendt V~
t.t9lefat.tna. Dt.t spal"el" k,... 152r.
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--~ -

1

IJfiNITIJUJG/SKl

filGISTfilR/NGlfi

l #STFOlDS VÅThiiiRI(SOhlfiÅDiR

I:!ST r OLU- NATUR

NR 25

!qM

ØSTFOLD-NATUR
NR. 27

fUGLELIVET l
IlDET. - ffiED
En FUI.I.STEnDIG LITTERATUROVERSIKT
Morten Viker og Ru ne G. Bo sy (red )
0STf0lO· ~AlUR

NR 2!1

1911b

__.;- Geir ~ardeniZ

ØSTFOLD-NATU R
NR.28
1988

~·

nBTOBtBGLI6E FORHOLD l
HEBBVBSSDBB6ET, TBBGSTBD

BORREGAARD
INDUSTRIES LIMITED

VIRKSOMHETEN VED AKERØ Y A
ORNITOLOGISKE STASJON 1983-85

Til Sl UTTf T ORKtA AS

Magne Pettersen
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Rapportserien "Østfold- Natur"
1977:

1978:

1979:

1980:

1981 :

1982:

1983 :

1984:

1985:
1986:

1988:
1990:

1991:
1990:

1991:
1993:
1993:
1994:

l. Øra-området ved Fredrikstad, en litteratur og kildeoversikt.
G. Hardeng. 17 s. Utgått, men en supplert l utvidet utgave inngår i nr. 25.
2.Årsrapport 1976 Akerøya Ornitologiske Stasjon. Ole Jørgen Hanssen (red.). 54 s. Kr. 15-.
3.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1977. Ole Jørgen Hanssen (red). 64 s. Kr. 15-.
4.Rovfuglforekomster i Søndre Smaalenene før og nå. Dessuten artilder om bever, virveldyrliste
for Østfold og om truete plantearter. Geir Hardeng (red.). 71 s. Utgått.
5.Virkning på fuglelivet på Østfoldkysten, etter et oljeutslipp i Skagerrak høsten 1978.
Ole Jørgen Hanssen. 24 s. Kr. 15,-.
6.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978. Ole Jørgen Hanssen (red.). 60s. Kr. 15,-.
?.Fuglelivet i Skinnerflo og Seutelva. Årsrapport 1979. Geir Stenmark. 32 s. Kr. 15 ,-.
8.Plante- og dyreliv i Trømborgfjella , Eidsberg. Atle Haga. 32 s. Kr. 15,-. 2. opplag.
9.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1979. Rune G. Bosy (red.). 34 s. Kr. 15,-.
IO.Kurefjorden 1973-78. Ornitologiske undersøkelser og utviklingen i området.
Ø. Lågbu og A. Rosnes (red.). 84 s. Kr. 20,-.
!! .Onsøys flora. Øivind Johansen. 101 s. Utgått, men kan fås i kopi
12.Fuglelivet i Vansjø-Hobølvassdraget. Ole Jørgen Hanssen (red.). 73 s. Kr. 15,-.
13.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1980. Rune G. Bosy (red.). 22 s. Kr. 15,-.
14.Kråkerøys natur,flora og fauna. Et tillegg til Kråkerøys bygdebok.Ole I. Hanssen. 98 s. Kr.35-,
15Naturfaglige og naturvernmessige forhold i Haldenvassdraget og tilgrensende områder med
norsk del av Stora Le.Geir Hardeng. 148 s. Kr. 30,-.
16.Robert Collett (1842-1913) og hans opplysninger fra Østfold i "Norges Fugle" 1-III.
Morten Viker (red.). 63+9 s. Kr. 20,-.
17.Habitatbeskrivelse og fuglefauna i 20 av Østfolds innsjøer. Atle Haga. 43 s. Kr. 15,-.
18.Fuglelivet langs Seutelva, Skinnerflo og Auberghølen. Geir Stenmark. 108 s. Kr. 20,-.
19.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1981-82.Rune G. Bosy (red.). 48 s. Kr. 15,-.
20.Atlas-prosjektet (fugl) i Østfold. Status pr. 31.12.83. Per Richard Viker. 50s. Kr. 15,-.
21Natur, flora og fauna i Ågårdselva-området, Tune. Runar (Skattenborg) Larsen. 68 s. Kr. 20,-.
22.0rnitologiske registreringer på Jeløya, Moss. Ame Thelin. 98 s. Kr. 25,-.
23.Fuglelivet ved Lysakermoa, Eidsberg. · tie Haga. 37 s. Kr. 15,-.
24.0rnitologiske registreringer i Østfolds våtmarksområder. Geir Hardeng (red.). 234 s. Kr. 35,-.
25.Fuglelivet i Øraområdet,- med en fullstendig litteraturoversikt.
Morten Viker og Rune G. Bosy (red.). 143 s. Kr. 25,-.
26.Naturfaglige forhold i Heravassdraget, Trøgstad. Atle Haga. 112 s. Kr 2527.Vandrefalken i Østfold:Tilbakegang, utryddelse og reetablering.Geir Hardeng. 26 s. + vedl. Kr.15,-.
28.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1983-85. Magne Pettersen. 40 s. Kr. 15,-.
29.Fuglelivet i Øra-området 1985-88. Ottar Krolm (red.). 42 s. Kr. 20,-.
30.Akerøya Ornitologiske Stasjon 1986-89. Magne Pettersen, Tor Strøm ,Stein Engebretsen,
Tomas Aarvak, Geir Hardeng, Morten Viker. 144 s. Kr. 40,-.
3l.Fauna og flora på Søndre Asmaløy, Hvaler.Morten Viker, Rune G. Bosy, Per R.Viker. 81 s.Kr. 25,-.
32.Fuglelivet og annen ornitologisk virksomhet i Mossedistriktet. Lennart Fløseth. 278 s. Kr. 50,-.
33.0rnitologiske registeringer i Kurefjorden 1989- 91, med et tillegg om vegetasjonen Rosnesbukta 1972. Rune Botnermyr m.fl. 50s. Kr.20,34.Akerøya Ornitologiske Stasjon, 1990-91, og observasjoner 1865 - 1960. Morten Viker m.fl.
110s. Kr. 30,35. Vannkvaliteten i de nedre deler av Glomma før og nå, en intervjuundersøkelse. Pål Bugge og Hans H<
Utgård (i trykk)

Rapprtserien "Østfold-Natur" utgis av
Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold.
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