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Nok en gang er vi på vingene!
Men den økonomiske tilstanden er langt fra god hos noen av foreningene, fortsetter
denne utviklingen er det nok ikke lenge fur tidsskriftet buklander. Det har vi ikke råd
til! Men hva kan vi gjøre for å unngå en slik uheldig situasjon? Dette nnunneret av
tidsskriftet er nesten i sin helhet bekostet av Naturfondet i Østfold. I dette fondets
statutter heter det nemlig at resultater fra undersøkelsene skal presenteres i nettopp
Natur i Østfold. Men hva hjelper vel det om tidsskriftets økonomi er så dårlig at det
ikke lar seg utgi. Derfor denne nødhjelpen denne gangen. Slik kan det imidlertid ikke
fortsette, fumes det ikke en eller flere sjeler som knnne forsøke seg med annonsesalg?
Natmfondets renter er jo ment å gå til prosjekter i Østfoldnaturen så på lang sikt er
dette ingen fornuftig løsning.

Vi i redaksjonskommiteen har allerede nok å gjøre, både med tidsskriftet og andre
verv for foreningene. Skal vi fli tid til noe feltarbeid kan vi ikke ta denne jobben også!
Så vidt vi vet står enda tilbudet om 25% provisjon for annonsesalg ved lag, enten til
foreningen, gruppa, eller lokallaget ditt. Eller til deg som privatperson. Finnes du/
dere et eller annet sted der ute så ta kontakt! For vi vil vel fortsatt ha tidsskrift?
Redaksjonen.

Forsidebildet: Fiskeørn, Pandion haliaetus, med fangst.
Foto: Jørn Bøhmer Olsen
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NORSK ORNITOLOGISK
FORENING AVD. ØSTFOLD

VÅRSTEMNING
Kalenderen viser siste halvdel av april og en uvanlig lang vinter ser ut til å være over.
Sanglerkene synger i sin andre måned for året og igår kom steinskvettene. For hver dag
som går tylles skog og kultunnark med stadig flere fugler.
Noen har allerede påbegynt hekkesesongen; som vipene ute på jordet. De satte igang et
spetakkel når bonden pløyet ned reirplassen deres forleden dag. Tiden får vise om de
klarer å ra unger på vingene i år. Sandloparet som de siste årene har hekket på samme
jorde rar gjerne ødelagt reirgrop og egg både en og to ganger før de omsider kan lokke
ungene sine nedover mot stranden. Våronna er en årviss trussel mot mange fuglearter
hos oss. Andre arter merker mer til en ganske utbredt skogsarbeidernvane; nemlig å
drive hogst i skogen i april og mai. Dette er en sikker metode for å ødelegge reir og
hekkeplasser. En annen innarbeidet tradisjon gjelder større utbyggingssaker som ofte
har en uttalelsesfiist i februar eller mars, slik at vi ikke rar vurdert hva områdene har å
by på i hekketiden; i toppsesongen. Tilsiktet eller ikke, vi merker i hvert fall vår egen
utilstrekkelighet i slike tilfelle. Det furues gjerne eldre data å ty til, men hvis vi kan bli
flinkere til å undersøke områder fur de havner i næringsinteres-senes dødsskygge vil vi
ha mye mer å fare med i høringer.
Dra gjeme til de velkjente og forlengst etablerte verneområdene for fugl rundt om i
fYlket, men ikke bare dit ! Tenk også på mulige motorveiplaner, jembanetrasseer,
tomtearealer og industrifelt og gjør en innsats med feltregistreringer.
Neste vinter kan hende det foreligger nye store planer hvor vi kan trenge nettopp dine
data.
God sommer!
DanB.
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Sivspurv, Emberi::,a schoeniclus, til venstre og dvergspurv, E. pus i !la, til høyre fanget
i Skårakilen i 1994. Foto: Magne Pettersen.

Ornitologiske observasjoner i Østfold
- nytt fra den lokale rapport og sjeldenshetkomiteen (LRSK)
Roar .Frølandshagen.
Denne rapporten inneholder for det meste et sammendrag av observasjoner gjort
i 1994. Men som tidligere er også eldre ikke publiserte observasjoner tatt med.
Observasjoner som er ferdigbehandlet av Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl
(NSKF) er også innarbeidet i rapporten.
Komitteen har også siden fonige rappmt bestått av Rune. G.Bosy, Hvaler. Jan Ingar
Iversen Båtvik, Råde og Magne Pettersen, Fredlikstad. I tillegg har Mmten
G. Viker, Kråkerøy og undertegnede funge1t som sekretærer.
Systematisk gjennomgang av godkjente saker og rapportsaker:
SMÅLOM Gavia ste/lata
1994: Hekking på en lokalitet i Romskog kommune (MPE_ SIV. ROL)
STORLOM Gavia arctica
1993:Hekking på en lokalitet i Halden kommune, l par/m 1mger 05.06 (MOL).
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1994: l ind. Kurefjorden, Rygge 23 .Il (RBO)
Arten er ikke vanlig langs Østfoldkysten vinterstid.
DVERG DYKKER Tachybaptus ruficollis
1993: l ind. Fosseløkka, Halden28.11 (MOL).! ind. Brattøya, Halden desember (IDO).
1994: l ind. Øra, Fredrikstad 06.02 (GMO). l ind. Kjell!letjernet, Onsøy, Fredrikstad 10.04 (ADY).I ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 25.06 (GMO).lind.
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 05.09 (DFL, TKA). 2 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad
22.09 (DFL, TKA). lind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 20.10 (DFL). lind. Kallaksjøen, Trøgstad 29.10 (SPE). l ind. Øra, Fredrikstad 20.11 (DFL, TKA, JRA).
TOPP DYKKER Podiceps cristatus
1994: l ind. Kurefjorden, Rygge 26.11 (RBO).
HORNDYKKER Podiceps auritus
1994: l ind. Røsegmoa, Rakkestad 24.04 (POS). l ind. Knrefjorden, Rygge 24.04
(RBO). 1-Jind. Kurefjorden, Rygge 11.08 -13.09 (RBO, RFR). 2-4 ind Kurefjorden, Rygge O1.1 O - 30.1 O (RBO). l ind Kurefjorden, Rygge 05 .Il (RBO).
STORSKARV Phalacrocorax carbo
1994:80 ind. Øra, Fredrikstad 11.08 (DFL, TKA).
l ind. IK Brekkemoa, Rakkestad 04.09 (POS).l ind. IK Bøensfjorden,
Øymarkssjøen OI.l O (ISP). Ferskvall!lsobservasjoner av mten er sjelden.
Bestanden i Sverige fortsetter stadig å øke og i 1994 hekket 15200 par i 60
kolonier, dette er en økning på 30% fra året fur (Tyrberg 1995).
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
1994: l IK Knapphohnene, Knrefjorden, Råde 19.12 (RBO).
RØRDRUM Botaurus stellaris
1994: lind. Hansemakerkilen, Skjeberg, Sarpsborg 07.04 (HAJ, HEJ).
Il. funn i fYlket.
DVERGSVANE Cygnus columbianus
1994: l O ad. Akerøya, Hvaler 03.04 (JSL, LIH, MPE m.fl.). Arten er tidligere påvist
15 ganger i fYlket og bare en gang tidligere i så stort antall, nemlig Il ind. i
Skinnerflo i Råde og Fredrikstad kommuner 04.11.1979.
SANGSVANE Cygnus cygnus
1991: l par Cijølsjøen, Marker O1.06 (MOL).
1993: l par Gjø1sjøen, Marker 17.05 (MOL ).1 par mlreir Haketjern,Rokke,
Halden 06.06 (MOL).
1994:200 ind. Gjølsjøen, Marker 02.04 (SPE). 200 ind Hæravassdraget, Trøgstad
10.04 (SPE). 200+ ind Kallaksjøen, Trøgstad 16-17.04 (SPE).! par Store
Breimosetjern, Marker 22.05 (MPE, SIV, ROL). 2 ind. Cijølsjøen, Marker 18.06
(SPE).l-2 par Cijølsjøen, Ledengstjem, Marker april- juli uten påvist hekking
(IS P)
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SÆDGÅS Anser jabalis
1994:3 ind. Kurefjorden, Rygge 02.04 (RFR, HEL, JEI). l ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 03.04 (POS). l ind. Kurefjorden, Rygge 28.09 (RBO). 6 ind.
Kurefjorden, Rygge 02.10 (RBO, RWI, RFR).
KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
1994: lind. 2K+ Kurefjorden, Rygge 13.08- 10.09 (RBO, RFR). 80 ind. Sletner,
Rakkestad (TSL).
TUNDRA GÅS Anser albifrons
1994: lind. Dehlitjern, Rakkestad 04.04 (BPL). 8 ind. Røsegmoa og Brekkemoa,
Rakkestad 30.03-09.04 (BPL, POS, SØS, TSL).
GRÅGÅS Anser anser
1994:2 par hekket Kurefjorden, Rygge (RBO, RFR).
100-181 ind Kurefjorden, Rygge 23.07- 01.10 (RBO, RFR). 152 ind. Øra,
Fredrikstad 04.09 (DFL, TKA).
SNØGÅS Anser caerulescens
1994:3 ind. Søndre Jeløy, Jeløy, Moss 16.04 (ARR). Dette er bare det tredje funnet
av arten i fYlket. Tidligere funn er begge fra Øra, Fredrikstad i 1973.
KANADAGÅS Branta canadensis
1994: 200+ ind. Lysakermoa, Eidsberg Il. 09 (SPE).
HVITKINNGÅS Branta leucopsis
1994: lind. Brekkemoa, Rakkestad 01.04 (POS, TSL). lind. Rosnesstranda,
Kurefjorden, Rygge 09.04 (HEL, RFR).9 ind. Jeløy Radio, Jeløy,Moss 01.05
(ARR). lind. Eldøya,Rygge 18.05 (LFL). lind. Storesand, Skiptvet22.10 (POS).
RINGGÅS Branta bernicla
1993:18 ind. N.Ovenbukt, Kurefjorden, Råde 13.10 (RFR, ESH).
lind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 16.10 (HEL, RFR).
1994: l ad. hrota Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 18-24.04 (RBO, HEL, LFL).
l ad. bernicla Eldøya, Rygge 24.04 (LFL).
lind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 08-09.10 (RWI, HEL, RFR).
RUSTAND Tadornaferruginea
1994:7 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 24.07 (RBO, JNY). 2 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 07.08* (ESØ, RFR). Det 4.og 5. funn i fYlket.
GRAVAND Tadorna tadorna
1994: l hUllll Tollbodbrygga, Fredrikstad primo januar ( ØLÅ, ALÅ). Dette er den
samme fuglen som omtales i forrige rapport (VIker 1995), og representerer
det fØrste kjente overvintringsforsøket i Østfold.
BRUNNAKKE Anas penelope
1994: l hann Kurefjorden, Rygge 26.11 - ll.l2 (RBO).
SNADDERAND Anas strepera
1994: l hann Landfasten, Søndre Asmaløy, Hvaler 24.04 (MPE, SIV, MGV).
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KRIKKAND Anas crecca
1994:4 ind. Kurefjorden. Rygge 04.12 (RBO). Vinterobsetvasjoner av arten er
~jeldne og rappotteres ikke hvert år.
STOKKAND Anas platyrhynchos
1994:885 ind. Kurefjorden. Rygge 02.04 (RFR. HEL, JEI). 750+ ind. Øra,
Fredtikstad 04.09 (DFL TKA. ALA).
STJERTAND Anas acuta
1994:23 ind. Kurefjorden. Rygge 03.04 (ØLA, RFR). 15- 2lind. Kurefjorden,
Rygge 18.08- 25.08(RFR, RBO).
KNEKKAND Anas querquedula
1993: l hann Gjølsjøen. Marker O1.05 (MOL).
1994: l hann Sorgenfiigropa. Fredtikstad 16-18.04 (DFL, MPE, SEN tn.fl). l par
Akerøya. Hvaler 12.05 (LPS. DFL, TKA, MPE, JSL).
TAFFELAND Aythyaferina
1990:3 hanner og l hwm Gjølsjøen, Marker O1.05 (MOL).
1991:3 hanner Gjølsjøen, Marker 09.05 (MOL).
1993: l hann Sorgenfiigropa, Borge, Fredtikstad lO & 23.10 (GMO).
1994 l par Kurefjorden, Rygge O1-03 04 (RFR HEL JEI). l hWlll Akerøya, Hvaler
02- 03 04 (LPS. DFL. TKA. MPE, JSL). 2 hallller og l hWlll Sorgenfugropa,
Fredrikstad 09.04 (DFL.TKA). l par Kjennetjemet, Onsøy, Fredrikstad 09-1 O. 04
(ADY) 3 par Gjølsjøen, Marker 11.04 (!SP). l hann Gjølsjøen, Marker 12.04
(!SP). l hunn Sorgenfiigropa. Fredtikstad 12.04 (DFL). 2 hallller & l hlllln Kjennetjemet.Onsøy. Fredtikstad 13.04 (ADY).l par Sorgenfiigropa, Fredrikstad 1719.04 (DFL. TKA).2 hanner Kallaksjøen, Trøgstad 01.05 (TKA, DFL, LPS). l
par Kallaksjøen, Trøgstad 05.05 (MGU).5 hatmer Gjølsjøen. Marker 22.05
(MPE, SIV ROL) l par Kallaksjøen. Trøgstad 29.10 (SPE). 9 ind. Brekkemoa,
Rakkestad 20 og27.ll (POS, SØS). 2 hallller + l hWlll Kurefjorden, Rygge
02. 12 (RBO). 2 hanner Brekkemoa,Rakkestad 03.12(POS). l hamt Kurefjorden,
Rygge 04.12 (RBO).
iERFlJGL Somateria mollissima
1994: l hann Femsjøen, Halden 07.04 (AAN). Ferskvallllsobsetvasjoner av arten meget
sjeldent, og blir ikke rapportett årlig. 2080 ind. Akerøya,Hvaler 10.06(TKA,
DFL MPE. CJA).
SVARTAND Melanitta nigra
1994: l hwm Femsjøen. Halden 15.11 (MOL).Ferskvallllsfillllt i fylket er sjeldent.
LAPPFISKAND Mergus a/bel/us
1994:2 hanner og l hunn Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 31.03 (JEI, HEL, RFR).l
hunnfarget Rosnesstranda. Knrefjorden, Rygge l O.l O(RFR RNI).l hllllnfarget
Brekkemoa. Rakkestad 16.10 (POS).l hunnfarget Aven, Kurefjorden, Råde
12.11 (RBO)
Sl LAND Mergus serrator
1994:3 hanner og 2 hwmer Gjølsjøen,Marker 17.03 (SPE).! par Gjemesbukta,
Femsjøen. Halden 23.04 (AAN). l par Bjømstadøyene, Femsjøen, Halden
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22.05 (AAN). 230 ind. Kurefjorden, Rygge 25.1 O (RBO).

LAKSAND Mergus merganser
1994: Hl.1l1l.l m/7 pull Søndre Boksjø, Halden (MOL). Hl.1l1l.l m/4 pull Aspem, Aremark
07.08 (MOL).
VEPS EVÅK Pernis apivorus

1990:1 ind. Bøensmoen, Prestebakke, Halden 22.07 (MOL) i flnktspill.
1991: lind. Sørlifeltet, Halden 02.06 (MOL). lind. Store Erte, Halden 22.07 (MOL).
lind. Store Erte, Halden 26.07 (MOL). l ind. Gjølsjøen, Marker 09.08 (MOL).
1994:1 ind.Knrefjorden,Rygge 17.05 (RFR, RBO). 4 ind. Kurefjorden, Rygge 21.05
(RFR).I ind. Moss 28.05 (DFL, TKA). l ad. Flesjøvannet, Våler 04.06 (MGU).
2 ind. 3K+ Arekilen,Hvaler 04.06(LFL, ALI). lind. Knrefjorden, Rygge 02.07
(RBO, RFR). 2ind. Arekilen,Hvaler09.07 (ØHA). lind. Os, Halden 15.07 (MOL).
1 3K+ Tålenga, Vansjø, Våler 18.07 (LFL, KAT, DBE). lind. Havnås,Trøgstad
20.07 (SPE). lind. Stnmberg, Idd, Halden 22.07 (MOL). l par Agnalt, Tune,
Sarpsborg 30.07 (LFL, KAT, DBE, ALI). l ad. hJ.Jl.lJ.J Kurefjorden,Rygge 06.08
(RBO). 2 ind. Knrefjorden, Rygge 07.08 (RFR). lind. Knrefjorden, Rygge 08.08
(RBO, RFR). lind. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 13.08 (DFL; SEN, MPE).
lind. Lundeby, Råde 16.08 (RFR). 2 ind. Grimstadtoppen, Råde 19.08 (RFR).
lind. Kurefjorden, Rygge 21.08 (RBO, RFR). lind. Kurefjorden, Rygge 25.08
(RBO). 3 ind. Kurefjorden, Rygge 27.08 (RFR, RBO).

GLENTE Milvus milvus
1993: l 2K ind. Heia, Rakkestad 30.03 (JEI). Det 8. Østfldfiumet i nyere tid.
4 «tidlige» fium fra 1880,1881 og 1890-årene har dreid seg om hekkefimn
og hJ.Jl.lJ.J skutt med fullbåme egg (Collet 1921 , Gnstad 1988).
SIVHAUK Circus aeruginosus
1990: l hJ.Jl.lJ.J Gjølsjøen, Marker 09.06 (MOL).
1993: l hunn Gjølsjøen, Marker 05.06 (MOL).
1994: l 2K+ hann Arekilen, Hvaler 03.04 (ØHA). l ad. hann Eldøya, Rygge
24.04(LFL).l hJ.Jl.lJ.J Gjølsjøen, Marker 30.04 (DFL, TKA, LPS). l ad. hann
Huggenes, Vansjø, Rygge 10.05 (LFL). l hJ.Jl.lJ.J Arekilen, Hvaler 12.05 (ØHA).
l ad. hann Langøya, Vansjø, Råde 17.05 (RFR). l hJ.Jl.lJ.J Knrefjorden, Rygge 09.08
(ØHA, NOF O&A). l ad. hann og l IK Øra, Fredrikstad 10-12.08 (DFL, LPS,
TKA). l ad. hal.lll Dramstad, Vansjø, Moss 12.08 (RFR). l ad. hlll.lll Kurefjorden,
Rygge 13.08 (RFR). l IK Knrefjorden,Rygge 15.08(DFL,TKA). l ad. hann og
l IK Øra,Fredrikstad 16.08(DFL). l 3k+ hann Såstad,Rygge 17.08(LFL).I IK
Knrefjorden, Rygge 18.08 (RBO).I ad.hann Skårakilen, Fredrikstad 18.08 (MPE,
DFL). l ind.lK Kurefjorden, Rygge 21.08 (RBO, RFR). l hal111 og l hJ.Jl.lJ.J
Gjølsjøen, Marker 27.08 (SPE).! ind.IK Kurefjorden,Rygge 03. 09(RBO ,RFR).
l ind.!K Kurefjorden,Rygge 05.09 (RBO, RFR).l ind IK Skårakilen, Fredrikstad 11.09 (DFL, TKA). lind lKKurefjorden,Rygge 11.09 (RFR). l hJ.Jl.lJ.J
Lysakermoa,Eidsberg ll.09(SPE).l ind IK Øra,Fredrikstad 19 og 21.09 (DFL,
TKA).l hJ.Jl.lJ.J Knrefjorden, Rygge 21.09 (ØHA, NOF O&A).

ENGHAUK Circus pygargus
1994: l 2k iud. Viersholm, Knrefjorden, Råde 29.05 (GAC, VBU, JNY mfl.).
l. funn i fYlket. Nærmeste hekkelokalitet ligger i Sydøst-Sverige. Minst 25 par
utenom Øland , hvor den er vanligst (Tyberg !995).
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Lerkefalkhekking, Falco subbuteo, i Marker i 1994. Fotos: Dan Bendixen.
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MUSVÅK Buteo buteo
1994: lind. Rygge Flyplass, Rygge 10.12 (ØLA).
FJELLVÅK Buteo lagopus
1994:2 iud. Kurefjorden, Rygge 09.12 (RBO). l iud. Kurefjorden, Rygge 26.12 (RBO).
LERKEFALK Falco subbuteo
1994: l ind. Qjølsjøen, Marker 30.05 (JRG, SHA XBS ,KSC). lind. Stikletjem. Marker
04.06 (SPE). 2 iud. Qjølsjøen, Marker 25.05 og 27.07, l iud. samme sted 16.07
(MPE. SIV, ROL. LPS. TKA). l 2K+ Burumøya/Østenrødøya, Vansjø, Våler/
Råde 06.08 (LFL). l 2K Nedre Grotterud,Os, Rakkestad 14.08 (POS. BSU). l
par hekket i Marker kommune, 3 pullns merket 14.07 (DBE, JOR, SPE).
VANDREFALK Falco peregrinus
1993: l IK hann Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 14.08(RBO, RWI, IÆL, RFR),
l IK hunn samme sted 21.08 (RBO. IÆL, RFR) og l ad. hann samme sted
16.JO(IÆL, RFR).
1994: l IK hann Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 06.09 (RBO, RNI, RFR).
VANNRIKSE Ra/lus aquaticus
1994: l iud. Arekilen, Hvaler 05.04 (ØHA). l ind. Arekilen, Hvaler O1.05 (MPE, SIV).
l iud. Arekilen, Hvaler 04.06 (LFL, ALI). l ind. Bjørkeholmen,Vansjø, Rygge
12.06(AIS).
ÅKERRIKSE Crex crex
1991: lind. spillende Buer, Os, Rakkestad «en sommerdag» (medd. POS).
1994: l iud. spillende Klund, Marker sommeren 1994 (medd. ISP).
SIVHØNE Gal!inula chloropus
1994: Hekkiug Sorgenfrigropa, Fredrikstad (MPE). Hekkiug Søndre Grav, Fred1ikstad
(MPE). Hekkiug Arekilen, Hvaler ad. mfl pull (ØHA). Hekking Bommetjemet,Kråkerøy, Fred1ikstad 3 pull (MPE).
TRANE Grus grus
1994: l par hekket på en lokalitet i Halden kommw1e hvor 2 ad. rn/2 pull ble sett
23.05 (AAN)
TJELD Haematopus ostralegus
1994:1-2 iud. Qjemesbukta, Femsjøen, Halden23.04- 08.05 (AAN).
75 iud. Krogstadfjorden, Råde 24.04(ØLA).l par Isesjøen. Skjeberg . Sarpsborg
(ØLA, KAT).
DVERG LO Charadrius dubius
1994: l iud. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 16.04 (GMO). l par hekket Lecagropa, Frediikstad (MPE). 2 ind. Øra. Fredrikstad 19.04- 15.06 (DFL, TKA ,LPS).I par
Kjellandsviken, Jeløy, Moss 11.05 (LFL). l par Fuglevikbukta, Jeløy, Moss
12.05 (LFL), mislykket hekkeforsøk. l par hekket Søndre Boksjø. Halden hvor
reir med 4 egg ble fiumet 22.05 (AAN). l par Reierbukta, Jeløy, Moss 25.05
(LFL). l par Sorgenfrigropa,Fredrikstad 24.06 (MPE). l iud. Borge, Onsøy,
Fredrikstad 02.07(MPE).

Il

Vandrefalk, Falco peregrinus, Kure.fjorden 1993. Foto: Håvard Ellingsgård

HEILO Pluvialis apricaria
1994:2 ind. Bokeneset, N.Komsjø, Halden 17.05(AAN), hekker her på svensk
side. Tranemosen på norsk side er en mulig hekkelokalitet (AAN).3 ind.
Bleiken,Rømskog 03.07 (BPL, OWK).
TUNDRALO Pluvialis squatarola
1994: l- 2 ind. Kurefjorden, Rygge 28.05- 04.06 (RBO, MGU, RFR).
Arten opptrer sjelden i fYlket på vårtrekket.
POLARSNIPE Calidris canutus
1994: l - 2 ind. Kurefjorden, Rygge 23- 24.04 (RBO). 2 ind. Kurefjorden, Rygge
01.05 (RBO). 2 ind. Kurefjorden, Rygge 28.05 (RBO). lind. Kurefjorden,
Rygge 26. 11 (RBO, HEL). Vårobservasjoner er sjeldent i fYlke, ind. fra
november er meget sent.
SAND LØPER Calidris alba
1993: lind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 28.08 (JEI, HEL, RFR).
1994: lind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 11-12.08* (ESØ, RBO, JEI).
DVERGSNIPE Calidris minuta
1994:2 ind. Kurefjorden, Rygge 28.05 (RBO, TKA).Arten er ikke vanlig i fYlket på
vårtrekket,normalt går dette trekket lenger øst ( Sæther 1994 ).
TEMMINC.KSNIPE Calidris temminckii
1994:4 ind. Kurefjorden, Rygge 08.08 (RBO, RFR). 2 ind. Kurefjorden, Rygge
10.08 (RBO, RFR). lind. Kurefjorden, Rygge 12.08- 23.08 (RBO, RFR). 2 ind.
Kurefjorden, Rygge 27.08 (RBO, RFR). Arten er ikke uvanlig i
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fYlket på vårtrekket,derimot er høstfunn sjeldne.
FJELLMYRLØPER Limicolafalcinellus
1993: lind. Kurefjorden, Rygge 24.05 (JRG, SHA).
1994:4 ind. Kurefjorden, Rygge 29.05 (RBO, JEI, SEN), 2 ind. sarrnne sted 01.06
(MGU), lind Oven, Kurefjorden, Rygge 09.08 (ØHA, KEI), lad. Rosnes
stranda, Kurefjorden, Rygge 20-22/08 (RBO, JEI, RFR, RNI).
BRUSHANE Philomachus pugna.x
1994:80 ind. Øra, Fredrikstad 11.08 (DFL, TKA). Det går stadig lengre tid mellom
hver gang det blir rapportert slike antall i fYlket.
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
1993: lind. N.Ovenbukt, Råde 14.10 (RFR).
1994: lind. Akerøya, Hvaler 09.10 (ØHA). 6 ind. Røsægmoa, Rakkestad 15.10 (BPL,
POS, SØS).l ind. Brekkemoa, Rakkestad 15.10 (BPL).
ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago
1994: !50 ind. Øra, Fredrikstad Il. 08 (DFL, TKA). Ett meget høyt antall !
DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
1994: lind. Kurefjorden, Rygge 21.08* (ESØ).l ind. Røsægmoa, Rakkestad 23.08
(POS).
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
1994:2 ind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 24.04 (TRS).
G ULBEINSNIPE Trin ga flavipes
1993: lind. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge/Råde 07.08 (HKV).
l. funnet for fYlket, 6. funn i Norge.
SKOGSNIPE Tringa ochropus
1994:32 ind. Øra, Fredrikstad !1.08 (DFL, TKA). Sjeldent høyt antall i fYlket.
GRØNNSTILK Tl·inga glareola
1994:6 ind. Sør i Søndre Boksjø, Halden ml intens fluktspill (AAN). Hekking
Tranemosen, Halden (AAN).
SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
1993: lind. Kurefjorden, Rygge 30.05 (JRG, SHA, KSC, KBS)
1994: l IK Akerøya, Hvaler 20.08 (JRA, LPS, TKA, DFL).
STORJO Stercorarius skua
1994: lind. Tisler, Hvaler 10.08 (GMO,CJA).
HETTEMÅKE Larus rindibundus
1994: 20 ind. Sjøbadet, Moss 22.01 (MGU). 6 ind. Sjøbadet, Moss 27.12 (MGU).
Arten overvintrer sparsomt i fYlket. Ovennevnte lokalitet går igjen,vi er
interresert i om det i tillegg kan finnes andre overvintringslokaliteter.

!3

l epsevåk. Pernis apivorus ved Ka!!aksJøen, Trøgstad 26. 05.1995. Foto: Steinar
Pedersen

SILDEMÅKE Larus jitscus
1994:4 ind. Gaulestad, Rakkestad 12.05 ( POS. BPL). Innlandsfunn er sjeldne av
denne kystbundene måkemten.
GRÅMÅKE Larus argentatus
1994: l par hekket Bjømstadøyene, Femsjøen. Halden (AAN).
GRØNLANDS/POLARMÅKE Larus g!aucoideslhyperboreus
1994: l ad. ind. Kambo Mølle, Kambo, Moss 20.03 (ARH)
SVARTBAK Larus marinus
1994: l par hekket Elgklev, Ør~jøen. Idd, Halden (AAN).
DVERGMÅKE Larus minutus
1993: l 2K ind. Rosnesstranda, Kurefjorden. Rygge 06.02 (MGU).
ROVTERNE Stema caspw
1993: l ind. Rosnesstranda. Kurefjorden. Rygge 07-11.08* (HEL. RF~ RBO, MGU
m.fl).Den svenske bestanden har gått litt tilbake, man regner med at den er pil
ca. 480 par. Nænnest oss hekket 2 par i sørenden av Vanem,Viistergiitland i
1994. Desvene er reproduksjonen dårlig.(Staav 1995).
SPLITTERNE Sterna sandvicensis
1994 l ad. Øra. Fredrikstad 25.06 (MKL ).
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DVERGTERNE Sterna a!bifrons
1994:1 ad 20.05-13.08 og l juv 05-13.08 Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge (RBO,
HEL, RF~ MGU m.fl). Dette representerer det 3. hekkefunnet i Norge, alle er
fi·a samme lokalitet. Nærmeste hekkelokalitet ligger i Halland, Sverige hvor det
hekker ca.30 par fordelt på ett haht dusin lokaliteter (Tyberg 1995).
LUNDE Fratercu!a arctica
1994: l IK Taralden, Kurefjorden, Råde 10.12 (HEL, RBO, RFR).
TURTELDUE Streptopelia turtur
1994: l ad. Enbuus, Kråkerøy, Fredrikstad 27.1 O (MGV).
HUBRO Bu bo bubo
!991: 1 ind. kad. Fiulstadsundet. Van sjø, Rygge 14.04 (MGU), denne var merket
med svensk ring.
1993: I ind. Rosnesstranda, Knrefjorden, Rygge 20.11 *(HEL, RFR).
HÆRFUGL Upupa epops
1994: l ind. Huser. Asmaløy, Hvaler 31.1 O* (AMK, HKO).
HVITRYGGSPETT Dendrocopos leucotos
1994: l ind. Berget. Øymark, Marker 26.06 (ISP). l hlll111 Nordre Østby, Os,
Rakkestad 28.1 O (POS ).
TRE LERKE Lu!!ula arborea
1994: l sang Arekilen, Hvaler 27.03 (MPE, SN. MGV, RGB ). 2 syng. Arekilen,
Hvaler 28.03 (ØHA). 2 syng. Pemes, Øra, Fredrikstad 29.03(MPE,DFL,TKA).
l ind. Gansrødbukta, Fredrikstad 05.04 (DFL, TKA). 2 syng. Arekilen,Hvaler
15.04(ØHA). l sang Bjørbekkmoen, Rokke, Halden 20.04 (AAN). 2 syng.
Høgås,Halden 07.05 (ROL, MPE). l ind. Langvold,Os,Rakkestad 22 &
28.05(POS). l sang NØ for Arekilen.Hvaler primojuni (ØHA). l syng.
Guttormsvaueu.Vesterøy, Hvaler 15.06 (LFL). l syng. Laeuga, Papperøy,
Hvaler 15.06(LFL). 2 ind. Brevik. Torsnes. Fredrikstad 03.07(MPE, SIV).
LAPPIPLERKE Anthus cervmus
1994:4 ind. Rosnesstranda, Knrefjordeu. Rygge 03.09 og lind. samme sted
05.09(RBO,RFR).I iud. Søndre Grav. Fred1ikstad 04.09(TBV,TWA).
LINERLE Motacilla alba
1994: l ind. Rakkestad sentrum, Rakkestad 09.11 (BPL).
LINERLE (Svartryggerle) Motacilla alba yarrelli
1994: l hann og l huun Gyproc. Øra, Fredrikstad 10.03 (MPE). lind. Visterflo.
Tuue,Sarpsborg 13.06(0WK).
NATTERGAL Luscinia luscinia
1994: l ind. saug Kurefjorden, Rygge 22.05- 04.06 (RBO, RF~ MGU). l ind. sang
Borg B1yggerier, Sarpsborg 27.05 (KAT).l ind. sang Huseby Sag, Onsøy,
Fredrikstad 28.05(ADY). l ind. sang Berg St., Halden 04.06 (HAJ,HEJ). l ind.
saug Fredheirn,Rygge 05.06 (ADY). l ind. sang Rygge Kirke, Rygge 05.06 (ADY).
2 ind. sang Auberghøleu, Råde 05.06 (ADY, RFR). 2 ind. saug Kurefjorden,
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Rygge 06.06(RBO). 2 ind. sang Spjærøykilen, Hvaler 07.06(ØHA). lind. sang
mellom Torpum og Berg St., Halden 10.06 (AAN). 2 ind. sang Spjærøykilen,Hvaler 10.06 (MGV). lind. sang Søndre Sandøy, Hvaler 10.06 (ALA). l
ind. sang Kirkegrenda, Rygge Il. 06 (RBO). l ind. sang Fredrikstad vest,
Fredrikstad 11.06(MPE). lind. sang M.issingkrysset, Råde 12.06 (LFL, DBE).l
ind. sang Øråsen, Rygge 14.06(PSV). lind. sang Leknm, Eidsberg 03.07 (SPE).
S\;ARTRØDSTJERT Phoenicurus ochrurus
1993: lind. Akerøya, Hvaler 11.04 (PTA, TTA). 2 ex. Moss Verft, Moss 24.04primo juni (RWI).
1994: l ad. hum1 Rosæg, Rakkestad 08.05 (TSL).
ELVESANGER Locustellajluviatilis
1994:2 ind. ringmerket Rokkevannet, Halden. l ind. 07- 19.07* og l ind.l215.07* (MPE, JSL, SEN, TKA, LPS, FRO m.fl.).
Fmm nr. 2 og 3 for Østfold. Første funn var fra Hmm, Borge, Fredrikstad
04- 20.06.1992.(Gustad 1994). 147 syngende individer i Sverige 1994, en
liten nedgang fra 1993 (Tyberg 1995).
SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
1994: l ind. sang Stikletjem, Marker 05.06 (SPE). l ind. sang Seutelva, 500m nord
for Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad l O. 06 (ADY, BDY).l ind. sang Knrefjorden,
Rygge 12.06 (RBO). 4 ind. sang Skårakilen,Onsøy, Fredrikstad 16.06 (MPE).
Totalt ble det merket 50 ind. i Østfold i !994 (Båtvik 1995).
MYRSANGER Acrocephalus palustris
1994: l ind. Isesjø NØ, Sarpsborg 27.05 (MGV,KAT). l ind. Isesjø NV, Sarpsborg
27.05(MGV,KAT).6 ind. Kurefjorden, Rygge 28.05 hvorav 4 ringmerket (RBO).
l ind. Anberghølen N., Råde 28.05 (ADY). lind. Auberghølen S., Råde 28.05
(ADY). l ind. Huseby sag, Onsøy, Fredrikstad 28.05 (ADY).Iind. Kurefjorden,
Rygge 03.06 (RBO). 2 ind. Skårakilen, Onsøy,Fredrikstad 03.06(HEL). lind.
Sandbakken skole, Sarpsborg 03.06 (MGV). lind. Berg St, Halden
03.06
(HAJ, HEJ). l ind. Bislingen, Halden 03.06(HEJ,HAJ). lind. Bergsjøbekken,
Rokke, Halden 04.06 (HAJ, HEJ). lind. Kurefjorden, Rygge 04.06 (RBO). l
revirhevd. ringmerket Byens Marker, Fredrikstad 04-09.06 (MPE). lind.
Fredheim, Rygge 05.06 (ADY). 2 ind. Ameberghølen, Råde 05.06 (ADY). 2
ind.Ørmen,Onsøy, Fredrikstad 05.06 (ADY). lind. Enebekk, Råde 05.06 (RFR).
l ind. Råde St., Råde 05.06 (ADY). 3 ind. Kurefjorden,Rygge 06.06(RBO). 2
ind. Kjeillletjernet,Onsøy,Fredrikstad 09.06 (DBE,LFL).3 ind. Fredrikstad Ø.,
Fredrikstad 09.06 (MPE).2 ind. Grønnlida=ene, Jeløy, Moss 09.06 (RWI). 2
ind. Viersholm ,Råde l O. 06 (HEL, ADY, RWI). l revirhevd.ringmerket Evenrød,
Fredrikstad 10.06 (MPE, TKA, LPS). l iud. Trekanten, Asmaløy, Hvaler 04 &
10.06 (ØHA.MGV). lind. Kile, Kirkøy, Hvaler 10.06. (VBR). lind TombMyre, Råde 10.06.(HEL). lind. Kjølberg bru, Onsøy, Fredrikstad
10.06
(ADY, BDY). 2 ind. Høyum, Fredrikstad 10.06 (ADY, BDY). l ind.Holte,
Kråkerøy, Fredrikstad l O. 06(IAN). 3 ind. Iddesletta, Halden Il. 06 (AAN). 2 ind.
Fredrikstad V, Fredrikstad 11.06 (MPE). 7 revirhevd. Kurefjorden,Rygge 12.06
i Kureåa og Taskenbekken(RBO, JEI). 2 ind. Bjømstad, Tistedal,Halden 12.06
(AAN). lind. Grindtjern, Tistedal,Halden 12.06(AAN). lind. Dillingkrysset,Rygge
!2.06(DBE,LFL). lind. Kjølasjøen, Rokke, Halden 12.06(HAJ,HEJ). lind.
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Storsjøen, Rokke, Halden 12.06 (HAJ,HEJ).l ind.Femdal, Kråkerøy, Fredrikstad
l3.06(PAJ,ÅSF).l revirhevd. ringmerket Reklingsholm, Fredrikstad 14.06 (MPE).
l ind. Tolvhaugen,Halden 15.06 (HAJ,HEJ).I revirhevd.ringm. Veumneset,
Fredrikstad 16.06 (MPE). l revirhevd.ringmerket Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad
l6.06(MPE). lind. Kurefjorden, Rygge 18.06 (RBO).l ind. Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 18.06(ØLÅ,PEO). l ind.Seutelva, Onsøy,Fredrikstad 18.06 (ØLA,
PEO). 2 ind.Ror N., Rygge 25.06 (DBE,LFL).
Totalt 64 syngende ble rapportert inn i 1994 (Dyresen 1995), dette er en økning
på 13 individer ifra 1993.(Vlker 1995) og det høyeste tallet til nå. Totalt ble det
merket 49 individer i fYlket dette året (Båtvik 1995).
RØRSANGER Acrocephalus scilpaceus
1994: Totalt 230 revirbevdende fugler ,fordelt på kommuner og kommunedeler slik:
Halden:
43
Fred.sentrum:
40
Fred.Kråkerøy: 39
Fred.Onsøy:
15
Fred.Rolvsøy:
3
Hvaler:
19
19
Rakkestad:
18
Råde:
13
Rygge:
Marker:
10
Moss:
4
Våler:
l
Sarp. Skjeberg:
6
(Dyresen 1995).
HAUKSANGER Sylvia nisoria
1994: l lk ringmerket Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 08.08* (RBO, JEI, RFR,
RNI).

MUNK Sylvia atricapilla
1994: l hunn Jeløy, Moss 04.01 (JOR) RM. l hatm Balaklava,Jeløy,Moss 03.11 (LFL).
D'VERGFLUESNAPPER Ficedula parva
1994: l syng. hann Brattfoss, Eidsberg 16, 17 & 27.06* (OWK, ORL).
SKJEGG MEIS Panurus biarmicus
1993: lind. Ørakanalen,Fredrikstad 10.02,06.03 & 10.05 (JSL). Minst 25 ind. hvorav
15 ind. ringmerket (9M+6F, lk og 2k+),Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad Ol29.10(JRA,SEN,CJA,MPE m.fl). l ind. Arekilen, Hvaler 20.10(MGV). 2 ind
(M+F) Rosnesstranda,Kurefjorden,Rygge06.ll(HEL,RFR), l hann samme sted
l 0-1 Ll2(HEL,RFR).
PffiOL Oriolus oriolus
1994: l hunnfarget Årefjorden, Rygge 02.06 (Mari & Helge Nilsen).
VARSLER Lanius excubitor
1994: lind. Sølvstufoss, Solli, Sarpsborg 02.01( SEN). lind Kurefjorden, Rygge
15.11- 3!.12 (RFR,RBO) ringm.
LAVSKRIKE Perisoreus infaustus
1993:2 ind. Sandklev, Rakkestad primo desember (RSA).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryoctactes
1994: lind. Nesparken, Vansjø, Moss 03.09 (LFL). 3 ind. Kurefjorden,Rygge 03.09
(RBO,RFR). l ind. Hoppern, Jeløy, Moss 04.09 (LFL). 2 ind
Kurefjorden,
Rygge 06.09 (RBO, RFR).l ind Kurefjorden, Rygge 07.09 (RBO).lind.
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Høyenholm,Jeløy,Moss 07.09 (LFL). 2 ind. Skippingsskauen, Jeløy, Moss
29.09 (LFL).I ind. Bjømåsen,Jeløy,Moss 05.10(LFL).2 ind. Kjellandsvikdalen, Jeløy, Moss 07.10 (LFL).l ind. Balaklava,Jeløy, Moss 09.!0 (LFL).l ind.
Singelbukta, N.Jeløy, Moss !3.1 O(LFL).l ind. Brattås, N.Jeløy, Moss !3.! O
(LFL).l ind. Rosnesskauen, Jeløy, Moss 02.11 (LFL)
KORNKRÅKE Corvusfrugi/egus
1994: lind. Levemes,Rakkestad 03.04 (BPL). l ad. Rørvik, Marker 30.04(ISP).
l ad. Øije, Marker 02.06 (!SP). l ad. Øtje,Marker !9.06 (!SP).
BOKFINK Fringilla coe/ebs
1994:2 hanner Fredtikstad Sentmm, Fredtikstad 22.0 l (MPE,SIV).
BJØRKE FINK Fringi//a montifringilla
1994: l hwm Fredrikstad Sentmm, Fredrikstad 22.01 (MPE,SIV). JO ind. Moss by,
Moss 22.01 (MGU).
STILLITS Cardue/is cm·due/is
1994: l ind. Sorgenfiigropa. Fredtikstad 03.06 (MPE). 29 ind. Tordrød,Jeløy,Moss
14.11 (HEL).
GRÅSISIK Cm·due/isf cabaret
1994: l l K rm. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 16. 08* (RBO, RFR). l l K liD. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 26.08* (MPE). 2 2K+ hwmer rm. Skårakilen,Onsøy,
Fredtikstad 19.09* (MPE). l 2K+ hann nn. Skårakilen, Onsøy, Fredtikstad
02.10* (MPE).
POLARSISIK Cm·duelis hornemanni
!994: l ind. Rosnesstranda. Kurefjorden. Rygge 30.1 O (RBO, RWI, RFR).
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
1994: l ha1111 Kurefjorden, Rygge 24.05 (RFR).I hann Buer, Rakkestad 28.05 (BPL).
!hann Røsægmoa, Rakkestad 28.05 (POS).I ham1 Kurefjorden, Rygge
29.05 (SEN, RFR). 3 ind. Gansrød, Øra,Fredrikstad 29.05 (MPE).l ha1111
Bøensætra, Aremark 04.06 (BPL,HOL).l hatm Schieselva v/Glenge,Rakkestad
05.06(BPL, HOL).! hann Bergsjøen S, Halden 10.06 (BPL, HOL).2 hanner
Kallaksjøen, Trøgstad !5.06 (MGU).l ha1111 Skottasjøen,Trøgstad 15.06 (MGU).
l hann Mønster bro. Trøgstad 15.06(MGU).2 ind. Brekkefossen, Rakkestad
16.07(BPL).l lk ringmerket Kurefjorden,Rygge 27.08 (RBO, RFR). Hekking
Rokkevannet, Halden 3 pull.(KAT, ALI, JOR).
KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
199!: l ind. Torderød, Jeløy, Moss OL 12 (JOR).
1992: l ind. Torderød, Jeløy, Moss 08.03 (JOR).
1994: l ind. Jeløy, Moss 02-12.02* (JOR). l hwm Søndre Jeløy, Moss 26.02 (RBO).
l ind. Krossem, Jeløy, Moss 12. 12 (ARH, LDA). l hilllll Refsnesåsen , Jeløy,
Moss 20.12(HEL).
SNØSPURV Plectrophenax niva/is
1994: 150 ind. Kurefjorden, Rygge 26.03 (RBO, JEI, RFR).700+ ind.Søndre Jeløy,
Moss 31.03 (DBE).
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Det ble fanget og ringmerket 2 dvergspurv ,Emberi::a pusilla, i Østfold i 1994.
Øverst fuglen fra Kure.fjorden, foto: Rune Botnermyr og underst fuglen fra
Skårakilen, foto: Magne Pettersen.
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Rosenflnk, ad hann Trøgstad 12.07.1995. Foto: Steinar Pedersen
HORTULAN Emberi::a hortulana

1994: l 2K+ 1m. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 02.09* (MPE).
DVERGSPURV Emberi::a pus i !la

1994: l IK ringmerket Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 01.10* (RBO, RFR, JEI).
l IK ringmerket Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 05.10* (MPE, RGB, MGV).
Fylkets 3. og 4. funn. Første funn var på VlkeJtangen, Asmaløy, Hvaler 0405.10.1985, deretter fulgte en fugl fra Akerøya, Hvaler 08. 10.1986. Sistnevnte
fugl ble også ringmerket.
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Spikkeland, JBO = Jørn Bølrmer Olsen. JEI = Jan Erik Isaksen, JNY = Jarl
Nystrøm, JOR = Jo Ranke, JRA =Jan Rune Ambjørnsen, JRG =Jørn Roger
pustad, JSL = J. Sebastian Ludvigsen, KAT = Knut A. Trondsen, KBS =Kåre Bent
~unde, KEI= Knut Eie, KSC = Kjetil Schjølberg, LDA =Lasse Dahl, LFL =
1-'ennart Floseth, Lill= Linn Iren Humlekjær, LPS =Lasse Patrick Simensen, MGU
F M01ten Gunther, MGV =Morten G.VIker, MKL =Magne Klann, MOL= M01ter
plsen. MPE = Magne Pettersen, ORL = Ole Roger Lindås, OWK = Ola WergelandKrog, PAJ =Per Arne Johansen, PEO = Petter Osbakk, POS = Per Otto Suther,
PSV = Per Svendsen, PTA = Per Tangen, RBO =Rune Botne1myr, RFR = Roar
Frølandshagen, RNI = Roger Nilsen, ROL = Roar Olsen, RSA = Rolf Sandklev,
RWI = Rune Wiggen, SEN= Stein Engebretsen, SHA = Solfrid Hartberg, SIV=
Sidsel Iversby, SPE= Steinar Pedersen, SØS =Steinar Østby, TBV = TellefBarøy
Vestøl, TKA =Tommy KAndersen, TRS =Tommy R.Stølen, TSL =Tor Sletner,
ITA= T01ild Tangen, TWA= Truls W.Andersen, VBR =VIdar Brenne, VBU =
V.Bunes, ØHA = Øyvind Hagen, ØLÅ = Øivind Lågbu, ÅSF =Åge Sten Fredriksen
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Busksange1; Acrocephalus dumetorum, Kureåa, Rygge 1995. Foto: M. Pettersen.

Busksanger, Acrocephalus dumetorum,
en ny art for Østfold
kassettopptak på Soviet bird songs. Utpå
ettenniddagen ble opptaket avspilt over
telefon til diverse nattsangerinteresseite
og samtlige mente at dette var en klar
busksanger.

Rune Botnermyr
Klokken 00.30natten til den 14.juni 1995
ble fuglen oppdaget i Kureåa. Rygge
kommw1e. En hann sang i et rolig tempo
med myke "fløytelyder", og mange
repetisjoner av forskjellige hennelyder.

l sangen hermet busksangeren bl.a.:
Strandsnipe, gluttsnipe, svartspett,
taksvale, linerle, svmttrost, gråtrost,
blåmeis, kjøttmeis, pilfink, bokfink samt
endel ukjente østlige? arter.

Sangen kom Jia den fi·odige vegetasjonen
som kanter Kureåa (en stor bekk). Høye
oretrær og stor hegg dominerer, og
unde1vegetasjonen består av bringebærkratt, brennesler og hø)t gress. Det er
ikke takrør her.

Forvekslingsmuligheter
De fleste av oss som er ute noen
sommemetter for å høre etter fugl harve]
stussa over "trege" myrsangere en gang
i blandt, og håpet at det skulle være noe
a.trnet. Spesielt i startfasen av selve sangen
og tidlig på kvelden kan det gå riktig pent

En kassettspiller ble raskt skaffet tilveie
for å dokumentere funnet. opptaket ble
sammenlignet med CD-en "All the bird
songs ofB1itain and Ew·ope 3, og et eldre
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seg. Begge arter hermer, men sangen
utføres på forskjellig måte. Der
myrsangeren akselererer og nesten "går
i spinn" roer busksangeren ned og skifter
tema.

og rolig for seg fur myrsangeren kommer
r gang.
Det er imidlertid noe ganske annet når
man fØrst har en klar "dummen" foran

De viktigste forskjellene på Busksanger og Myrsanger
Busksangerens sang:

Myrsangerens sang:

Myk
Rolig, behersket
Markert opphold mellom de
fleste temaene
Mange repetisjoner på hvert tema
Helst fra høy sangplass

Skarp
"Eksplosiv", hurtig
Temaene går ofte direkte over i
hverandre og akslererer
Færre repetisjoner
Helst fra sangplass lavt i terrenget

I felt virket busksangeren påfallende fargeløs, med langt nebb og mørke bein.
VIngene manglet myrsangerens kontraster.
Bnsksanger ad.

Myrsanger ad.

Grå/grønn "kald" farge

Grønn (oliven) farge

Flat palllle, langt nebb
s=nlende uttrykk

Rundere hodefasong, kortere nebb
"snilt" uttrykk

Tydelig lys øyestripe
Særlig mellom øye og nebbrot

Diffus øyestripe

Utydelig øyering

Dominerende øyering

Kort ving
Kort håndsvingfjærprojeksjon

Lengre ving
Lang håndsving.tjærprojeksjon

Kontrastløs ving

Kontrastrik ving

Mørke bein

Lysere bein
en ikke hører sangen.

Forveksling med rørsanger er lite aktuell
da både sang og utseende er klart
forskjellig. Dessuten synger denne arten
nesten utelukkende fra takrørskoger.

Et aunet problem er hybrider. Enkelte
busksangerobservasjoner innsendt til
NSKF har blitt underkjent p.g.a. mistanke
om innblanding av myrsanger. Dessuten
er hybridisering mellom sivsanger og
rørsanger påvist iN orge. En artikkel om
et full11 på Shetland 23.05.1994 beskriver

Ungfugler på høsttrekk derimot volder
selv erfarne ringmerkere hodebry, så
feltbestemmelse
av
vanskelige
Acrocephalus- arter bør unngås så lenge
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en busksanger med flere myrsangerkarakterer. Denne er godkjent som
busksanger, men ville neppe blitt godkjent
som "rein" art i Norge. I Finland er
blandingspar mellom busksanger og
myrsanger kjent og ikke helt uvanlig.
V år busksanger holdt seg i samme
område fi:am til4. juli, og flyttet seg kun
noen få meter. Sangen startet gjerne rett
fur midnatt og kmme holde på til langt ut
på morgenen. For eksempel 22. juni da
den var i full aktivitet klokken 06.20 i
fullt sollys.

Det var mange som fikk gleden av å høre
dell!1e sjeldne gjesten, men på gru1111 av
enkelte personers manglende folkeskikk
fikk vi ikke lov av gmlll1eierne å gå på
den aktuelle siden av Kureåa. Ikke så rart

da noen hadde trampet direkte i den
nysådde åkeren den 2. natta for å slippe
å bli våte i beina. Denslags oppførsel er
uholdbar og skader vårt ellers så gode
forhold til grunneierne i området.
Joggesko og penbukse X-ere får heller
holde seg hjemme og se på "tjokkisarne"
på video.
Utbredelse
Hovedutbredelse fi·a Russland og østover
i Asia. Arten ekspanderer langsomt
vestover og har blitt ganske vanlig i sydFinland og i de Baltiske statene. Antallet
obsetvasjoner i Sverige og Danmark har
også økt kraftig. Ser man bort fra
bUllllåret 1994 ser det ut til at arten er på
god vei til å etablere seg i Norge også.
Busksangeren overvintrer i India og på
Sri Lanka.

Forekomst i Norge.
De fleste funn gjelder ll!1gfugler fanget på ringmerkingsstasjoner eller syngende hanner.
197 5: l l K 27. 09. - 09. l O Utsira. Rogaland. Fuglen ble ringmerket.
1976: l syngende hann 28 06 - 07.07. Gran stasjon, Oppland.
1980: l syngende hann 29.- 30.06. Borrevannet, Vestfold.
l syngende hann 02. - 03.07. Ulvik. Hardanger. Hordaland.
l ind. 22. - 24.09. Store Færder, Tjøme, Vestfold.
1982: l md. 02.1 O Jomfruland. Kragerø. Telemark.
1989: l ad. hann 17.- 18.06. Fiskumvannet, Øvre Eiker, Buskerud.
l 2K+ hann 21.06.- 01.07. Byskogen. Kristiansund, Møre og Romsdal.
1990: l ind. 19. - 22.06. Ensrud i Kolbu, Østre Toten, Oppland.
l ind. ringmerket 28. 09. Hodne, Bore, Klepp, Rogaland.
1992: l 2K + ringmerket 07. l O. Utsira, Rogaland.
1993: l syngende hann 31.05.- 07.06. Bjårvatn, Hå. Rogaland.
l syngende hann 03. - 13. 06. Eide. Kopervik, Karmøy, Rogaland.
l hann ringmerket 08.06. Utsira, Rogaland.
l 2K+ ringmerket 24.07. Slevedalsvannet, Farsund, Vest-Agder.
l IK ringmerket 07.09. Lista Fyr, Farsund, Vest-Agder.
1995· l syngende hann 14.06.- 04.07. Kureåa, Kurefjorden.Rygge, Østfold.
l hann 09.- 10.07. Gjekstad, Sandefjord, Vestfold.
l tillegg til disse er det rapportert flere syngende hanner fra forskjellige kanter av . landet. Det ble
også gjort et hekkeforsøk med negativt resultat. Disse funnene er ennåikke ferdigbehandlet av NSKF.

Takk
Takk til Roar Frølandshagen og
Jørn Roger Gustad.
Gustad,J. R. 1994. SjeldnefugleriNorge
i 1992. Rapport fra Norsk
sjeldenl1etskomite forfugl (NSKF).
Vår Fuglefauna 17: 259- 278.
J onsson, L. 1994. Fugler. Europa, NordAfrika, Midt-Østen. Cappelen.
559s.

Litteratur:
Alstrøm, P. , Colston, P. & Lewington, I.
1992. En fdlthandbok over
sdllsyntafåglar i Europa.
Domino Books, Jersey. 448s.
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Nattsangerartene myrsanger, Acrocephalus palustris, sivsange1: A. schoenobaenus
og rørsanger, A. sci1paceus innfanget for ringmerking i Skårakilen Ol. 09.1993.
Foto: Morten Viker

Nattsangerregistreringer i Østfold 1995
Arve Dyresen

Registreringsperioden
-var i 1995 utvidet til to uker, og varte
fra 26. mai til !l .juni. Vi ønsket på den
måten å redusere ulempene ved evt. dårlig
vær i deler av perioden. Samtidig var det
mulighet for flere til å få tid til å delta, og
kanskje dekke et større omriide eller flere
lokaliteter.

For andre året på rad ble det i 1995
gjennomført registreringer av
nattsyngende fuglearter i Østfold.
Hensikten er å få en bedre bestandsoversikt og oversikt over de enkelte
arters utbredelse innenfor fylket. Etter
hvert vil vi også kunne påvise og
dokumentere eventuelle bestandsendringer, både lokalt og for fylket
generelt. Prosjektet gir oss også en
oversikt over Østfolds viktigste
lokaliteter for de enkelte arter.
Resultatene fra 1994-tellingen ble
presentert i NØ 1/95. Der orienteres
det også nærmere for registreringsmetode og hvilke arter som tellingene
omfatter.

No en registreringer foretatt utenfor
demre tidsperioden er også medregnet.
Dette gjelder hvor det er stor grad av
sannsynlighet for at det ikke er dobbeltregistreringer. De fleste riksefugler har
større lydaktivitet og er revirhevdende
tidligere på våren, og registreringer fra
de1me perioden er også medregnet for
disse artene.
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Registreringsområdet:
Mens vi i 1994 hovedsakelig konsentrerte
oss om området utenfor raet, provde vi i
fjor å dekke hele Østfold. Dette er delvis
lykkes. De indre deler av fYlket vårt ble
bedre undersøkt, og det ble registrert
nesten 50% flere nattsangere i de
kommunene som helt ligger innenfor raet
i forhold til året før. Men forsatt er det
«svarte» områder. Både for -94 og -95
mangler vi helt registreringer fra kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim,
Skiptvet og Rømskog. Jeg har liten tro
på at disse områdene helt er uten
nattsangere. I alle fall bør det med stor
sannsynlighet være nattravn i flere av
kommunene.

Av kommunene i indre Østfold er
Rakkestad spesielt godt undersøkt. Flere
av rapportørene fra denne kommunen er
de eneste som har meldt om «negative»
funn. De har gitt beskjed om besøk ved
lokaliteter hvor ingen nattsangere er
registrert. Dette er spesielt verdifullt når
lokale bestandsvariasjoner skal undersøkes. og gir også en mere korrekt
informasjon med hensyn til feltdøgn og
undersøkte lokaliteter.
For de ytre deler av fYlket har vi generelt
en god dekning, men indre deler av
Iddefjorden, Hvaler og Skjeberg-området
er mangelfullt undersøkt. I Skjebergområdet ble det heller ikke foretatt
registreringer i -94, så dette må være en
utfordring for stedlige ornitologer i årets
sesong. Derimot hadde Øra naturreservat, Skinnerflo øst og større deler
av onn·ådene rundt Vannsjø, som i -94
ble dårlig undersøkt, et bra besøkt i fjor.
Deltagelsen:
Totalt 3 9 personer deltok i
registreringsarbeidet i fjor, mot 30 året
før. 23 observatører har deltatt begge
årene som tellingene har pågått. De 39
personene brukte 13 8 feltdøgn på
prosjektet i fjor. Disse fordeler seg med
11 Ofelt døgn i kommunene som helt eller
delvis ligger utenfor raet, og 28 feltdøgn

i kommunene innenfor raet. Beregningen
av feltdøgn tar ikke hensyn til om
observatøren har rapportert mange eller
!a registreringer det aktuelle døgnet.
Besøkte lokaliteter:

A avgrense en lokalitet er ikke alltid like
enkelt. Noen lokaliteter har en naturlig
avgrensning, som Augeberghølen,
Arekilen, Øra naturreservat o.l. Men i
deler av fYlket vårt sitter det myrsangere
spredt utover kulturlandskapet å synger
med bare 1-200 meters avstand.
Problemet blir da å avgjøre når flere
nærliggende registreringer skal telle
sammen som en lokalitet, eller når hver
enkeltregistrering skal utgjøre en
lokalitet. Dette blir i en del tilfelle en
skjønnsvnrdering. En lokalitet !ar derfor
en spennvidde ifra Øra - og Kurefjorden
naturreservat med flere titalls registrerte
nattsangere, og til en busk ved Mossikkrysset med en enkelt syngende
myrsanger. Totalt er l 04 lokaliteter
besøkt. Tabell l viser kommunevis
fordeling av nattsangere, registreringsdøgn og besøkte lokaliteter.
Resultater:
Totalt ble det registrert 417 individer av
nattsyngende fuglearter i -95, fordelt på
12 arter og 12 kommuner. Dette er en
økning på ca. 22% i forhold til året før.
Det er grunn til å anta at størstedelen av
denne økningen skyldes den økte
registreringsaktiviteten. Ser vi på lokaliteter som ble godt undersøkt begge årene,
er det mindre forandringer for de fleste
artene. Hvorvidt noen arter har spredt seg
til nye lokaliteter, er vanskelig å vurdere
med sikkerhet så lenge vi ikke er flinke
nok til å melde om <megative» funn, det
er besøk ved en aktuell lokalitet hvor
ingen nattsangere ble registrert.

Figur l sammenligner resultatene for 94 og -95 for hver enkelt art. Under
artsgjennomgangen presenteres figurer
som sammenligner den kommunevise
fordelingen for de to årene. Jeg nevner
også noen av de viktigste lokaliteter for
26

Tabell l: Kommunevis fordeling av nattsangere, registreringsdøgn og besøkte
lokaliteter. Summen av registreringsdøgn for den enkelte kommune blir høyere enn
totalsummen ( !38), da mange har gjort registreringer i flere kommuner i løpet av
samme døgn.
Antall·.
Registreringsdøgn Antall lokaliteter
.
·.·. ·.
· .. ·
1995 .
nattsan2:ere 1995
1995
••
45
140
27
Fredrikstad · ·•· ·· ·
....
Råde .. ;.·.·
47
61
18
16
49
8
Rvi\J>.e · •.. ·.· · · •
3
49
4
Hvaler •· .••· .
5
34
7
Sllil!sborg ·••··•·./.
15
28
17
Halden.
7
15
3
Mtltkef. · •• . <. •. • •

AntaU ......·..
nattsalll!ere1994

Kommune

Våler. ;·.·

..

Rakkestad ....·
Tr~ad · ·•
·
M&ss. .. • ·•
.~tk;
..
Eidsbergc;' .< i
Rygge/IUde
·.···
Fredrikstad/Råde

·•

Il

61
11

l

I

]5
2

19

7
6

13
6
3

l

I

o

I
l

6

o

o

l

4
l

·..

Totalt

28
44
26

l

Il
Il

>

132

138

417

104

340
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Figur l. Nattsangere i Østfold 1994 og 1995.
registreringer, med dato, art, antall,
lokalitet og observatør(-er). For hver
lokalitet er det kun tatt med den dagen
flest individer av den aktuelle art ble
registret. Er samme antall notert over

den enkelte art innen fYlket, og i parentes
antall individer registrert på lokaliteten i
-94 og -95.
Til sist er det en opplisting av alle
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flere dager, er den første dagen hvor dette
antallet ble registrert nevnt. Manglende
lokalknnnskap kan ha forårsaket enkelte
dobbeltregistreringer. Dette vi i tilfelle
lokale rapportører lett kunne lese nt fra
denne listen. Jeg håper i så fall at jeg rar
tilbakemelding, slik at dataene kan
korrigeres. Det er viktig å understreke at
ingen av registreringene ennå er
ferdigbehandlet av LRSK, evt. NSKF.

Artsgjennomgang:
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Rorsangeren ble registret i et antall av
255, og viser en liten økning på ca. 10%
i forhold til-94 (figur 2). Dette på tross
av at indre deler av lddefjord, hvor det i
-94 ble registre1t 3 5 individer, ikke ble
besøkt i fjor. Det er ikke den store
sammenhengende takrørskogen som

kreves for at en rørsanger skal fnme
biotopen tilfredsstillende. Mange
«småbiotopen> fnmes spredt rundt i
fYlket. Blant disse er de mange bukter og
viker i Vallllsjø og langs kysten. Langt
nær alle disse er tilfredsstillende
nndersøkt. Registreringsresultatet må
derfor sees på som et minimum.
Rorsangeren ble i 194 7 for fur ste gang
funnet hekkende i Norge ved
Borrevallllet i Vestfold. I løpet av 50 år
har den hatt en sterk ekspasjon, og i dag
anslår man bestanden til l 000-1 O000 par.
Mens bestanden er sterkt dalende i
Danmark, er den fortsatt økende i Sverige
og Norge.(Cijershaug et.al.l994).
Det er mange viktige lokaliteter for arten
i fYlket. En del av de med størst antall er
Indre Iddefjord, Halden (35/- ), Øra
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Figur 2. Kommunevis fordeling av rørsangere 1994 og 1995
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Figur 4. Kommunevis fordeling av sivsanger
naturreservat, Fredrikstad (24/29),
Arekilen, Hvaler (3/25?), Isesjø,
Sarpsborg (-,25), Kurefjorden, Råde/
Rygge (7 122) og Fuglevikbukta,
Kråkerøy ( 13/15).
Myrsanger Acrocephalus palustris
- ble registrert i et antall av 77 syngende
individer (figur 3). Dette er klart det
høyeste antall som er registret i :fYlket,
og en økning på ca. 20% fra det tidligere
toppåret i -94. Fuglen ble ikke registrert
i noen kommuner som helt ligger innenfor
raet i -94. Hyggelig er det derfor å
registrere at arten i -95 også ble registrert
i kommunene Trøgstad, Rakkestad og
Marker.
Myrsangeren er spesielt glad i de små
bekkefarene som skiller åkerlappene på
mange steder i :fYlket. Ta derfor en titt på
kartet over ditt distrikt. Se deg ut noen
slike biotoper, og avlegg dem et besøk
eller to ved årets telliuger. Sjansene er
gode for at du kan oppdage noen nye
lokaliteter for arten, som ble påvist første
gang i :fYlket så sent som i I 97 I.

Rakkestad

Rygge

1994 og 1995.
å være mellom 50-200 hekkende par
(Gjershaug et.al. 1994), og mener arten
fortsatt er i ekspansjon. Langt nær alle
revirhevdende hanner danner par, tvert
imot er det nettopp de enslige hannene
som synger mest aktivt utover
forsommeren. På tross av dette gir
registreringsresultatet grunn til to
antagelser. At atlaskomiteen anslag i dag
trolig er noe lavt, og at Østfold huser en
ikke uvesentlig del av landets bestand.
Myrsangeren er ofte representert med en
eller to individer for hver lokalitet, men
enkelte områder skiller seg ut med noe
høyere antall. Det er Kurefjorden, Råde/
Rygge ( 6/6), Øra, Fredrikstad ( -/6),
Skårakilen og Skårasletta, Fredrikstad (4/
4 ), Iddesletta, Halden (3/4 ), Grønlidammene, Jeløya, Moss (2/4), området
ved Ror gård, Rygge (2/3), Viershohn l
Ovenkrysset, Rygge (2/3) og Augeberghølen, Råde (2/3).
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Sivsangeren er kanskje nattsangerprosjektets største positive overraskelse.
Den ble i fjor registrert i et antall av 16
(figur 4). Egentlig ikke noe svimlende tall,
men ikke desto miodre er det betydelig

Atlaskomiteen anslår landets bestand til
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fuglens viktigste lokalitet i fYlket. Her ble
det registrerte henholdsvis 4 og 6
individer i -94 og -95. I tillegg ble også
et individ registeret noen hundre meter
opp i Seutelven i -94.

flere enn den tidligere toppnoteringen. De
årlige registreringer har stort sett ligget
mellom 3-4 og 8-9 individer siden LRSKØstfold ble opprettet i 1975, med en topp
på l Oi 1984. Fjorårets tellinger bekrefter
den økende tendensen som har vært
gjeldende de siste årene.

Nattergal Luscinia luscinia
Hvis sivsangeren er prosjektets positive
overraskelse, må nattergalen sies å være
det tilsvarende negative. Det var ventet
at de systematiske registreringene av
nattsangere sknlle avdekke en tidligere
underrapportering av arten. Dette har
ikke skjedd. Kun 22 syngende individer
ble registrert i fjor (figur 5). Dette er på

På landsbasis er sivsangeren en tallrik
fugl, med en antatt bestand på mellom
l O 000 og l 00 000 par, hvor hovedtyngden finnes i Nord-Norge ( Gjershaug
et. al. 1994 ).
Skårakilen. Fredrikstad er uten tvil
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Figur 5. Kommunevis fordeling av nattergal1994 og 1995.
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Figur 6. Kommunevis fordeling av nattravn 1994 og 1995.
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Aremark

Rygge

Østfold, har vi ingen sammenlignbare tall
fra tidligere år. På landsbasis er
hekkebestanden anslått til å være mellom
100 og lOOOpar(Gjershaug et.al. 1994).

linje med tallene fra -92 (24 ind.) og -93
(22 ind. ), mens nattsangerprosjektet i 94 noterte 16 individer.
Nattergalens sang kan under gunstige
forhold høres på opptil et par kilometers
avstand, og det er derfor en relativt
takknemlig og lettregistrert nattsangerart.
Når den økte lytteaktiviteten og
iunrapporteringen de siste par årene
allikevel ikke har gitt et hedre resultat,
er det grunn til å anta at antall syngende
nattergal i Østfolds for tiden ikke er stort
større enn ca. 20-25, og at antallet er
ganske stabilt.
Det lave antallet står i sterk kontrast til
det vårt nabofYlke i vest kan vise til. I
fjor kunne de telle flere hundre syngende
hanner. Men så er også Vestfold et av
kjerneområdene for arten i Norge. Før
sekstitallet var arten en sjeldenhet i landet,
men de siste 3 Oårene har nattergalen hatt
en betydelig ekspansjon, og dagens
bestand anslås til600-800 par (Gjershaug
et. al. 1994 ). Selv om denne økningen har
flatet ut, og for Østfolds del synes å ha
stoppet helt opp, er den fortsatt merkbar
på landsbasis.

Vaktel Coturnix coturnix
To registreringer i fjor, det samme som
året fØr. Arten er ikke årviss i fYlket, og
opptrer sjelden i større antall. Et unntak
var 1989 hvor 8 spillende individer ble
innrapportert. Slike innvasjonsår er typisk
for arten, og bestemmes av
næringstilgangen syd i Europa. Det antas
at en del fugler som har gjennomfØrt en
fØrste hekking i Middelhavsområdet, kan
trekke nordover og gjennomføre et kull
nummer to i Nord-Europa. Dette
forklarer at mange revirhevdende hanner
registreres hos oss så sent som slutten av
juni eller begynnelsen av juli ( Gjershaug
et. al.l994 ).
Årets to vaktler ble registrert ved
Viersholm, Råde og Smedbakken,
Fredrikstad.

Sivhøne Gallinula chloropus
Fem registreringer er innrapportert for 95, mens det i -94 kun var en enkelt.
Arten har trolig vært på retur i fYlket de
siste årene. En kuldevinter slik som vi har
hatt i år er heller ikke gunstig for
bestanden.

En av fylkets viktigste og sikreste
nattergal-lokaliter, er området som løselig
er avgrenset av Rygge kirke, Rossnesbukta, Årefjorden og Verne Kloster i
Rygge kommune. Innenfor dette området
ble det registrert henholdsvis 4 og 7
individer i -94 og -95. En annet viktig
lokalitet er området mellom Arneberghølen, Råde stasjon og Augeberghølen i
Råde. Hele 6 syngende hanner ble notert
her i fjor, mot 2 individer i -94.

De fem registreringene kommer fra
Fjellberg Båthavn, Fredrikstad (2),
Grønlidammene, Moss (2) og Gjølsjøen,
Marker (l).
Myrrikse Porzana porzana
To spillende hanner ble rapportert i -95,
fra
henholdsvis
Kjennetjernet,
Fredrikstad og Kallaksjøen. Trøgstad.
Arten er ikke årlig i Østfold, og den
registreres sjelden i større antall enn et
par stykker. Ingen myrrikser ble
inurapportert til nattsangerprosjektet i 94.

Nattravn Caprimulgus europaeus
Nattravner ble innrapportert i et antall av
26 i fjor (figur 6). Dette er en betydelig
øklring ifra de 13 som ble registrert i -94.
Det er allikevel grunn til å anta at arten
fortsatt er underrapportert. Spesielt lavt
er antallet på kun 3 individer fra
kommunene som helt ligger innenfor raet.
Siden spillende nattravn ikke er en
rapporteringspliktig art til LRSK-

Åkerrikse Crex crex
Åkerriksa ble hørt spillende på hele fem
lokaliteter i fYlket i fjor, men trolig dreier
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dette seg om maksimalt 3 individer.
Oppstillingen nnder viser fØrste og siste
rapporteringsdag ved de forskjellige
lokaliteter.
Burum gård, Råde 26.05.96- 30.05.96
Strømnes gård, Råde 30.05. 96- 06.06.96
Enebekk, Råde
04. 06.96 - 22. 06.96
Viersholm Råde 27.06.96- 28.06.96
Rakkestad
17.06. 96
Hvis fuglen ved Burum og Strømnes er
identisk med fuglen fra Enebekk, må den
ha fløyet Strømnes-Enebekk tur/retur
samme natt, da den er registrert både 4.
og 6. juni ved Strømnes og 4. og 9. ved
Enebekk.
Åkeniksa har som kjent gått strekt tilbake
over hele landet, og er trolig forsvnnnet
som hekkefugl i Østfold. Den observeres
da heller ikke årlig i fYlket vårt. Ingen
fugler ble inmapportert til nattsangerprosjektet i -94.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
En ny art for Østfold fikk vi i fjorårets
busksanger. Fuglen dukket opp den 14.
juli en drøy kilometer opp i Kureåa,
Rygge. Den skapte naturlig nok stor
interesse, ikke bare blant lokale
ornitologer. Heldigvis var gjesten av det
samarbeidsvillige slaget, og holdt seg i
området fram til 2. juli. De fleste som
ønsket det fikk derfor anledning til å bli
nærmere kjent med arten. Det var kanskje
ikke så dumt, for dette er også en art som
er på vei vestover, og som vi derfor kan
ha håp om å oppleve også i framtiden.

Litteratur:
(ijershaug, J.O., P. G. Thingstad, S. Eldøy
& S. Byrkjeland (reds.) 1994.
Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552s.

Vannrikse Ral!us aquaticus
Vamuiksa observeres årlig, men med lave
antall. Enkelte år, som i -92, kan LRSK
helt mangle rappmtering om spillende
hanner. At 7 individer ble registrert i
nattsangerprosjektet i fjor, må de~for sies
å være et relativt bra resultat. Fuglene
fordelte seg på de tre lokalitetene Øra,
Fredrikstad ( 4 ), Arekilen, Hvaler (2), og
Sorgenfiigropa, Fredrikstad (l). I -94 ble
det innrappmtert et individ.

Deltagere:
Følgende personer har deltatt i
nattsangerprosjektet i 1995: Ingar J.
Andersen, Tommy Andersen, Øivind
Anonsen, Arnfred Antonsen, Dau
Bendixen, Jan Erik Bjerknes, Rune
Botnermyr, Arve Dyresen, Brinjar
Dyresen, Jostein Dyresen, Håvard
Ellingsgård, Johnny Eriksen, Daniel
Faye-Lund, Lennart Fløseth, Roy
Frantzen, Åge Sten Fredriksen, Roar
Frølandshagen, Øyvind Hagen, Christer
Jakobsen, John Henrik Jensen, Kari
Johansen, Per Ame Johansen, Hans
Julsrud, Herdis Julsrud, Ola Wergeland
Krogh, Bjørn Petter Løfall, Øyvind
Lågbu, Jarl Nystrørn, Steinar Pedersen,
Magne Pettersen, Jo Ranke, Tor Sletuer,
Per Otto Suther, Tor Sørlie, Eivind
Sømes, Knut Trondsen, Morten Viker,
Rune Wiggeu, Steinar Østby.

Elvesanger Locustella jluviatilis
To registreringer i fjor er det samme som
året før. Spesielt gledelig er denne
utviklingen med tanke på at arten så sent
som i -92 ble registrert for fØrste gang i
fYlket. Da arten er i ekspansjon nord og
vestover, er det å håpe at den vil bli å
høre oftere i årene framover.
Fjorårets registreringer stammer fra
Brekke ved Rakkestadelva, Rakkestad og
Fjøs, Trøgstad.
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Appendix: Innrapporterte nattsangere i Østfold 1995.
Dato
14.06.95
03.06.95
12.07.95
13.06.95
25.06.95
20.06.95
30.05.95
12.06.95
20.06.95
20.06.95
20.06.95
08.06.95
13.06.95
30.05.95
11.06.95
09.06.95

03.06.95
03.06.95
03.06.95
03.06.95
30.05.95
10.06.95
04.06.95
03.06.95
10.06.95
10.06.95
Jl.05.95
10.06.95
05.06.95
09.06.95
10.06.95
01.06.95
05.06.95
04.06.95
07.06.95
03.06.95
03.06.95
04.06.95
03.06.95
04.06.95
09.06.95
04.06.95
10.06.95
02.06.95
09.06.95
25.05.95
07.06.95
04.06.95
28.05.95
04.06.95
26.05.95
27.05.95
02.06.95
21.05.95
02.06.95
05.06.95
13.06.95
03.06.95
01.06.95
04.06.95
04.06.95
03.06.95
10.06.95
08.06.95
13.06.95
04.06.95
05.06.95
10.06.95
16.06.95
03.06.95
04.06.95
10.06.95
05.06.95
04.06.95
09.06.95
09.06.95
05.06.95
18.06.95
06.06.95
09.06.95
09.06.95

Art
Busksanger
Elvesanger
Elvesanger

Myniho
Myrrikse
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myr sanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Myrsanger
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattergal
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
.Nattravn
Nattram
Nattram
Nattram
Nattram
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn
Nattravn

Antall

Lokalitet

Kommune

1,3 km opp i Kureåa, Kure
Rygge
Brekke v/ Rakkestadelva
Rakkestad
v/Fjøs
Trøgstad
Fredrikstad
Kjennetjernet
l KallaksJØen
Trøgstad
l Femdal, Kråkerøy
Fredrikstad
Fredrikstad
l Skårakilen
l Møklegård
Fredrikstad
Fredrikstad
l Bekk rol. Grusland og Tirgulstad
l Hul
Fredrikstad
l Elvestad
Fredrikstad
l FuglevikbuktaJ Kråkerøy
Fredrikstad
2 Buskogen, Krakerøy
Fredrikstad
2 Borgar fabr.
Fredrikstad
l Dale
Fredrikstad
3 Skårasletta
Fredrikstad
2 Huseby Sag, bekk i nord
Fredrikstad
l Skinnerf1o v/ Limfabrikken
Fredrikstad
l Kjennetjemet
Fredrikstad
l Mossik
Fredrikstad
6 Øra
Fredrikstad
4 SØ for prestegården, Iddesletta
Halden
2 Kjølenvannet
Halden
l Bergsjøen
Halden
l v/ Asak kirke
Halden
l Heier, Iddesletta
Halden
l Totorp, Berg
Halden
l Berg Ungdomsskole
Halden
l Gjølsjøen v/ brua
Marker
4 Grønlidammene, Jeløy
Moss
Rakkestad
l Bjømstad v/ Skiselva
l Mjørud vi Rakkestadelva
Rakkestad
6 Kurefjorden
Rygge
l Feulstadsundet, Vannsjø
Rygge
3 v/Ror gård
Rygge
3 Området v/ Viersholm l Ovenkrysset Rygge l Råde
3 Augeberghølen
Råde
3 Enebekk
Råde
l Rød Søndre, Tomb
Råde
l Revhaug
Råde
Råde
l Sk.innerf1o N
2 Arneberghølen
Råde
l Mellom Enebekk og Augeberghølen Råde
2 Sk.innerflo syd, vi brua
Råde
Sarpsborg
l Nord for Solli kappell, Ttme
l Ingerøy
Sarpsborg
2 Solli bru, Tune
Sarpsborg
2 Kallaksjøen
Trøgstad
Fredrikstad
l Skårakilen
2 Kjennetjemet
Fredrikstad
l Torpum, Berg
Halden
2 Spjærøykilen
Hvaler
4 Mellom Kirkegrenda og Kure Nordre Rygge
Rygge
l Sandaker
Rygge
l Fredheim, Dillin$
l 2 km opp i Kureaa
Rygge
2 Eldøya
Rygge
4 Augeberghølen
Råde
Råde
l Kurefjorden
2 Arneberghølen
Råde
l Lindtjem
Aremark
2 Kjennetjernet
Fredrikstad
Fredrikstad
l Solbrekke
Halden
l Høvås
Halden
l Jelhaugen, Berg
Halden
l Stangås
Halden
l Nord for Høyås
l Persholtåsen
Halden
Halden
1 Askerød*Grønlund
l Rahaugen
Halden
l Demmeåsen, Torpedal
Halden
l Risenhøgda
Marker
Rakkestad
l Djuptjem
2 Arnebergbølen
Råde
l Borgebotn
Råde
l Steinbruddet v/ Slangsvoll
Råde
l 1,3 km sør for Tomb
Råde
3 Rørfjellet, syd* ved veiens slutt
Råde
l Rød
Råde
l Skoge gård, Ttme
Sarpsborg
l Vestby Vestre, Ttme
Sarpsborg
l
l
l
l
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Observatør
Rtme Botnermyr
Per Otto Suther, Steinar Østby
Steinar Pedersen
Tommy Andersen
Steinar Pedersen
Per Arne Johansen, Åge Sten Fredriksen
Tor Sørlie
Håvard Ellingsgård
Magne Pettersen
Magne Pettersen
Magne Pettersen
Morten Viker
Per Arne Johansen, Åge Sten Fredriksen
Magne Pettersen
Arve Dyresen, Brinjar Dyresen, Roy Frantzen
Arve Dyresen
Arve Dyresen
Arve Dyresen
Arve Dyresen
Arve Dyresen
Magne Pettersen
Amfred Antonsen
Herdis og Hans Julsrud
Herdis og Hans Julsrud
Arnfred Antonsen
Amfred Antonsen
Johnny Eriksen, Øivind Anonsen
Johnny Eriksen, Jan Erik Bjerknes
Rtme Botnermyr pers. med.
Rune Wiggen
Per Otto Suther
Bjmn Petter Løfall, Ola Wergeland Krog, Per Otto Suth
Rune Botnermyr
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Daniel Faye-Lund
Anre Dvresen
Daniel hye-Lund
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
A:ve Dyresen
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Christer Jacobsen
Tommy Andersen
A:ve Dyresen
Eivind Smnes
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Magne Pettersen
Lennart Fløseth
Steinar Pedersen
Håvard Ellingsgård
Tommy Andersen
Herdis og Hans Julsrud
John Henrik Jensen
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Magne Pettersen
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Rune Botnermyr
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Daniel Faye--Lund
Daniel Faye-Lund
Tommy Andersen
Arnfred Antonsen
Arve Dyresen
Arve Dyresen, Brinjar Dyresen, Roy Frantzen
Arnfred Antonsen
Johnny Eriksen
Amfred Antonsen
Herdis og Hans Julsrud
Arnfred Antonsen
Amfred Antonsen
Herdis og Hans Julsrud
Amfred Antonsen
Ola Wergeland Krogh
Bjørn Petter Løfall, Ola Wergeland Krog
Daniel Faye-Lund
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Eivmd Sømes
Øivind Lågbu
Roar Frølandshagen
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth

Dato
08.06.95
05.06.95
05.06.95
03.06.95
11.06.95
08.06.95
30.05.95
08.06.95
28.05.95
08.06.95
08.06.95
02.06.95
03.06.95
20.06.95
09.06.95
26.05.95
11.06.95
03.06.95
03.06.95
03.06.95
12.06.95
12.06.95
12.06.95
13.07.95
03.06.95
04.06.95
05.06.95
02.06.95
05.06.95
05.06.95
15.06.95
05.06.95
03.06.95
14.06.95
12.06.95
12.06.95
12.06.95
05.06.95
04.06.95
03.06.95
03.06.95
26.05.95
10.07.95
01.06,95
13.06.95
25.04.95
05.06.95
ll.06.95
26.05.95
29.05.95
27.05.95
09.06.95
04.06.95
09.06.95
04.06.95
15.06.95
27.06.95
20.06.95
17.04.95
13.04.95
17.06.95
26.05.95
04.06.95

Totalt

Art
Rørsanger
Rør sanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rør sanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rør sanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rør sanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rør sanger
Rø-rsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Rørsanger
Sivhøne
Sivhøne
Sivbøne
Sivsanger
Sivsanger
Stvsanger
Sivsanger
Sivsanger
Sivsanger
Sivsanger
Sivsanger
Vaktel
Vaktel
Vannrikse
Vannrikse
Vannrikse
Åkerrikse
Åkerrikse
Åkerrikse

Antall

Kommuoe

Lokalitet

15 Fuglevikbukta, Kråkerøy
2 Gansrødbukta, Øra
l Søndre Grav
4 Kjennetjemet
l Skjønnerød, nord
5 Asgårdhølen, Glombo, Kråkerøy
4 Sorgenfrigropa.
5 Rødsbukta, Kråkerøy
Il Øra, FOA
lO Alshusbukta, Kråkerøy
l O Moa, Ytre Langøy a, Kråkerøy
7 Skårakilen
l Skinnerflo syd, v/ Limfabr.
16 Øra, Hestholmen
l Ørmenbrua
l Rokkevannet N
2 Folkå, Bergy
2 Bergsjøen
I Kamperhaugbekken
2 Rokkevannet S
l O Stavsengkilen, Kirkøy
l O Skipstad'kilen
25 Arekilen
6 Stikletjerne
4 Gjølsjøen
4 StomperudYem
l Elnessjøen
2 Engene, Vannsjø
l l Kureåa, nedre del, Kurefjorden
8 Taskenbekken, utløpet, Kurefjorden
5 Feulstadstmdet, Vannsjø
3 Kanaholmen, Kurefjorden
l Området v/ Viersholm
3 Vealøsen
2 Haugstenbukta
2 Lipperttangen, Vannsjø
4 Danskebukta
lO Augeberghølen
2 Amebercltølen
3 Skinnerflo v \ Solli kro
25 Isesjø, nord/øst
l Mønster
l Hæret
11 Holmefjorden, Vannsjø
2 Fjellberg båthavn
l Gjølsjøen
2 Grønlidammene, Jeløy
6 Skårakilen
l Hestholmen, Øra
2 Gjølsjøen v/brua
l Buer v/ R.akkestadelva
l Skinnerflo N
2 Ameberghølen, nord
2 Augeberghølen
l Kallaksjøen
l Smedbakken
l Viersholm
4 Øra, Hestholmen
l Sorgenfrigropa
2 Arekilen, Hvaler
l Rakkestad
l Burum Gård
l Enebekk

Observatør

Fredrikstad
Morten Viker
Fredrikstad
Christer Jacobsen
Fredrikstad
Christer Jacobsen
Fredrikstad
Arve Dyresen
Fredrikstad
Ola Wergeland Krogh
Fredrikstad
Morten Viker
Fredrikstad
Christer Jacobsen
Fredrikstad
Morten Viker
Fredrikstad
Tommy Andersen
Fredrikstad
Morten Viker
Fredrikstad
Morten Viker
Fredrikstad
Tommy Andersen
Fredrikstad
Rune W1ggen
Fredrikstad
Magne Pettersen, Morten Viker
Fredrikstad l Råd Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Halden
Herdis og Hans Julsrud
Halden
Johnny Eriksen, Jan Erik Bjerknes
Halden
Herdis og Hans Julsrud
Halden
Herdis og Hans Julsrud
Halden
Herdis og Hans Julsrud
Hvaler
Morten Viker
Hvaler
Morten Viker
Hvaler
Morten Viker
Marker
Steinar Pedersen
Marker
Steinar Pedersen
Rakkestad
BJørn Petter Løfall, Ola Wergeland Krog
Per Otto Suther
Rakkestad
Rygge
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Rygge
Rune Botnennyr
Rygge
Rune Botnennyr
Rygge
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Rygge
Rune Botnermyr
Rygge l Råde
Arve Dyresen
Råde
Roar Frølandshagen
Råde
Roar Frølandshagen
Råde
Roar Frølandshagen
Råde
Roar Frølandshagen
Råde
Roar Frølandshagen
Råde
Tommy Andersen
Sarpsborg
Tommy Andersen
Sarpsborg
Knut Trondsen
Trøgstad
Steinar Pedersen
Trøgstad
Steinar Pedersen
Våler
Jo Ranke
Fredrikstad
Flere
Marker
Steinar Pedersen
Moss
Rune Wiggen
Alve Dyresen, Brinjar Dyresen, Ro>.> Frantzen
Fredrikstad
Fredrikstad
Per Ame Johansen, Age Sten Fredriksen
Rtme Botnennyr pers. med.
Marker
Rakkestad
Per Otto Suther
Christer Jacobsen
Råde
Råde
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Råde
Christer Jacobsen
Trøgstad
Steinar Pedersen
Fredrikstad
Brinjar Dyresen
Råde
Roar Frølandshagen
Fredrikstad
Magne Pettersen, Morten Viker
Fredrikstad
Daniel Faye-Ltw.d
Hvaler
Jan Erik Bjerknes, Tommy Andersen, Øyvind Hagen
Rakkestad
Steinar Pedersen
Råde
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
Råde
Dan Bendiksen, Lennart Fløseth
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Registreringer i 1996
Årets nattsangersesong nærmer seg, og er kanskje allerede i full gang når dette leses.
Også i år vil det bli gjennon:rlØrt tellinger av syngende, revirhevdende hanner. Alle som
har deltatt de siste to årene, og som jeg har adressen til, vil fii tilsendt materiale. Men jeg
håper at langt flere ønsker å delta i år. Ta kontakt med meg, så får du tilsendt
nødvendig informasjon og registreringsskjema. Da fiir du også en god unnskyldning
for et par våkenetter i den lyse og trivelige nordiske forsommematten. Har du en gang
opplevd sommemattens stillhet bli krydret av fuglesang, så er det en opplevelse du alltid
vil ønske deg tilbake til.Årets registreringsperiode strekker seg ifra 26. mai till5. juni
Materiale fra denne sesongen vil, sammen med resultatetene fra -94 og -95, danne
gnnmlaget for utarbeidelsen av nye utbredelseskart over Østfold.
KONTAKT Arve Dyresen, Smedbakken, 1621 Gressvik
Telefon 69334450
34

En av ringmerkegruppens medlemmer i arbeid i Skåraki/en. Foto: Morten Vika

ØSTFOLD RINGMERKEGRUPPES
AKTIVITET I 1995
J. Ingar I. Båtvik

Skjelnes, David Torgersen, Knut
Trondsen, Morten Viker og Rune
Wiggen. Ikke alle har tingmerket fitgl i
de tre årene som er gått, mens andre har
merket svætt mange.

Østfold Ringmerkegruppe består i dag
av 25 autoriserte ringmerkere, enten
med A- eller B-lisens. Med bare tre års
virketid, baseres totalsummen av fugl
på ringmerkinger foretatt fra 1993-

Høsten 1995, og våren 1996. har flere
forsøkt seg på eksamen for
ringmerkelappen slik at vi regner med å
bli enda flere merkere i 1996når resultatet
foreligger.

1995.

Følgende personer er tilsluttet Østfold
Rillgmerkegruppe, nevnt i alfabetisk
rekkefØlge: Jan Rune Asbjømsen, Rune
Bo sy, Rune Botnenuyr, J.Ingar L Båtvik,
Håvard Ellingsgård, Stein Engebretsen,
Le1111art Floseth, Roar Frølandshagen, Jan
Erik Isaksen, Sidsel Iversby, Christer
Jakobsen, Asgeir Larsen, Sebastian
Ludvigsen, Bjørn Petter Løfall, Geir
Mobakken, Kjell Møklegård, Harald
Mørken, Steinar Pedersen, Magne
Pettersen, Jo Ranke, Jan Kristian

Pa tross av at alle tingmerkere i fYlket er
tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe,
fungerer imidlertid Akerøya Ornitologiske stasjon som en egen gmppe med
eget tingmerkeoppgjør. Det tingmerkes
altså enda mer fugl i fYlket enn hva
nedenstående oversikt viser.
Styret har i de tre årene gruppen har
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eksistert bestått av
Ungar I.Båtvik (leder), Asgeir Larsen
(kasserer),
Rune
Botnermyr
(materialforvalter ). Samme styret sitter
fortsatt.
I 1993 merket vi 8126 fugl, mens i 1994
1ingmerket 8120 fugl. Vi slo dermed alle
rekorder i år da vi har klemt ring på 11488
fugler.

De tre siste år har vi ringmerket 129
forskjellige arter fugl. I oversikten er nye
arter for gruppen angitt med * som
tidligere. I nasjonal sammenheng er dette
et bra tall som viser at gjengen er allsidig
med stOlt spekter av fangstmetoder og
områder hvor aktiviteten foregår. Bare
siste år har vi ringmerket 15 nye arter,
noen riktig sjeldne også. Spådommen i
foregående oversikt (Ni Ø, 1,1995) om at
denne gruppa er så aktiv og illitiativrik
at vi nok kommer til å øke antall a1ter
betydelig i årene som kommer, slo
virkelig til. Det skal vel ikke mye til
spådomskw1st til for å antyde at tallet
fortsatt vil øke. Vi lever opp til det
nasjonale ryktet vå1t om at Østfold RG
er både allsidige og aktive.

De aller fleste fugler er ringmerket
innenfor fylkesgrensene, men fortsatt
drives utstrakt ringmerking fra hytta til
Kjell Møklegård i Tufsingdalen. Enkelte
andre er også på fjellturer, etc. hvor det
kan bli klemt noe ring på arter som er
uvanlige eller fraværende i fylket.
Årsoppgjøret for Østfold RG vil derfor
inneholde endel fugl som vi svært sjelden
opplever i Østfold.

For å holde Østfold-merkete fugl fra
allllen fugl, er det i år tatt hensyn til dette
ved at antallmerkete fugl utenfor fylket
er satt i egen kolonne ved siden av
totaltallet. Dette er også gjort for fugl
merket i årene 1993-1994, og inkluderes
i samme kololllle. Rune Aae, for tiden
sivilarbeider ved Tomb jordbruksskole,
takker for godt utført jobb med å telle
sa1mnen fugl merket utenfor fylket i 1993
og 1994.
Ringmerkingsgmppen får fOitsatt mange
interessante gjenfunn. Det foreligger ennå
ikke noen presentabel oversikt over disse,
men det jobbes med saken.

Gransanger, Phylloscopus collybita, løvsanger, P trochilus og bøksanger, P sibilatrix
imifangetfor ringmerking. Foto: Morten Viker.
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TIL A-RINGMERKERE AV FUGL I ØSTFOLD
Nå er endelig A-kursheftet ferdig. Norsk Ornitologisk Forenings Rillgmerkeutvalg
har arbeidet med dette i lengre tid. Heftet ble på 57 sider, og er sluttredigert av
undertegnede i samrabeid med Rune Aae som for tiden er sivilarbeider på Tomb
Jordbruksskole. Heftet ble presentert på NOF's årsmote på Runde i år. Det ble godt
mottatt selv om det nok kan finnes detaljer en senere utgave vil rette på.
Den videre framdrift innenfor sertifiseringsarbeidet går ut på at et utvalg personer fra
foskjellige fYlker vil bli innkalt til en samling på Lista utpå høsten til en endelig
justering av opplegget med fordeling av skinnprøver til eksamen, etc. Det vil bli Olav
Runde fra Rillgmerkesentarlen i Stavanger som sammen med Rillgmerkeutvalget får
ansvaret for opplegget. Tanken er at alle aktuelle skal gjennomfØre A-kurseksamen i
løpet av vinteren 1996/97. Sesongen vi er inne i blir altså den siste hvor det kan
ringmerkes fanges fugl uten formell sertifisering.
Forøvrig er lisensene kommet. Nytt av året er at en ikke får tildelt lisens før en har
betalt kontingent. Så vær rask med betalingen så kommer lisen en. Resultatet fra de
som prøvde seg på B-lisenseksamen i vår foreligger også. De får særskilt brev om
resultatet.

J.Ingar l.Båtvik
(leder av Østfold Ringmerkegruppe)
Tomb, 1640 Råde
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Minken finnes i vår fauna pga mennesket. Den er godt etablert, men er «uønsket;> da
den ikke er naturlig i faunen hos oss. Foto: PålE. Bugge, Hvaler

Status i Østfold for prosjekt
"Pattedyr - atlas''
Geir Hardeng

For UTM-rute oppgis km-rute og om
rutennettet på anvendt kart er sort
(«gammelt») eller blått («nytt>>).

Pattedvr- atlas'' er et prosjekt i regi av
:"v'orsk Zoologisk Forening, som tar sikte
på a utarbeide utbredelseskmter for
pattedyrmter som yngler i Norge, kartlagt
i l O x l O km-ruter, etter UTMruteinndelingen på topografiske kart
(l :50.000; M-711-serien).
11

Flg. koder anvendes :

Yngling
A Liten l små unge(r)
B Ynglekoloni
Mulig yngling
C Kmtise-atferd l parring
Observert l registert
D Sett på land

Flg. «skjema>> am·endes i registeringene
:A11. AntalL Kode, Dato/år, UTM-rute,
Stedssnavn. Fylke og Evt. merknader.
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E Sett på vann
F Hørt
G Fanget levende
H Vintersøvn l dvale
I Blåst fra hval
Døde dyr l rester
J Hele dyret l ferskt
K Hodeskalle
L Gevir
M Beinrester
N Skinn l hår

fl~:

,'1';

l\ '

l

O Fra gnlpebolle l ekskrement
Sportegn
P Ekskrementer
Q Fotavtrykk l kloremerker
R Gnagermerker l byttedyrrester
S Feiemerker
T Hl l bol l dagleie
Annet
U Spesifiseres under <<merknaden>

Et utvalg arter fordrer dokumentasjon
V Fotografi l video l film
W Lydopptak
X Hodeskalle l beinrester
Y Mål av kropp eller spor
z Beskrivelse l feltskisse

Kart over Østfold med l O x l O km rutenett, som anvendes i ((PattedyratlaS!!.
Tallene er antall pattedyrarter innmeldt
til ((Pattedyr-atlas!! pr.l996. Kartet er
fra:
van der Kooij, J.; Olsen, KM.;
Starholm,T. & Shimmings, P 1995 :
Rapport fra Norsk Zoologisk Forenings
pattedyr/eir på Bøensætre, Aremark,
Østfold 25.-27. august 1995. Norsk
Zoologisk Forening. Rapport l: 1-18.

Pattedyratlas-prosjektet er også omtalt i
Natur i Østfold nr.I-2, 1993: 36-39.
Opplysninger kan sendes til, eller skjema
for utfYlling, kan mottas fra :
Norsk Zooologisk Forening, postboks
102, Blindem, 0314 Oslo,
eller
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673
Kråkerøy, tlf dagtid 69 24 71 22;
kveld 69 34 24 43.

FUGlEVAKTA
' !,

~:r,~.,
ll !

l

Geir Hardeng
Fylkeskontakt for NZF's
Pattedyr-atlas»

94 72 95 00
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BOTANIKK, EN SEKTORINTERESSE ?
En sommer for noen år siden var hele familien på biltur i Sverige. Vi besøkte mange
naturskjønne områder. Vi forsøkte også å fli med oss flere kulturhistmiske severdigheter,
som det svenskene kaller hembygdsmuseer. Her finnes samlet og utstilt mange av stedets
sættrekk. Det som slo oss var at svenskene er flinke til å presentere sættrekk ved naturen
som har gitt utgangspunkt for stedets kulturelle utvikling og muligheter. I ulike brosjyrer
vi fikk tildelt sto det også ofte om sjeldne naturfaglige forekomster. Dette var langt mer
enn vi nonnalt finner i norsk brosjyremateriell beregnet på tmister.
Vi høtte også en del på radio mens vi kjØlte. Innimellom ll!1derholdningsprogrammer,
ymse intervjuer, spmts- og musikkprogrammer, var det reklame for ulike turistmål
beregnet pa veifarende i bil. Ofte kwme vi høre at områdene ble omtalt som et interessant
areal «a botanisera i, eller spenn ande for fligelskådare».
Dette imponerer en nonnanu med noe erfming fia fmvaltning, kmmnunepolitikk og
kommunepolitikere. De ganger det ble skrevet noe om botaniske forekomster innenfor
et foreslått reguletingsareaL var det uhyre fli politikere som enset dell!1e merknad. Dette
skyldes den enkle grunn at de ikke kjente til de mter som ble omtalt. Den enkleste
reaksjonen nar vi mennesker blir stilt overfor noe vi ikke har et forhold tiL er, som de
fleste politikere gjør, å hoppe bukk over hele saken, eller snakke tomt ut i været om
biologisk mangfold uten å ane hva dette itmebærer. Hvordan ta vare på biomangfold
uten å snakke om atterry
En kan ikke forvente bastante meninger om noe folk ikke har et forhold til, men det en
kan fotvente er at folk hører mer på de som har rede på det som omtales. En parallell
kan være at har man problemer med en tann går man ikke til en skomaker med problemet,
men til en tannlege. Forskjellen er bare at tanna kjennes på kroppen, det gjør dessvetTe
oftest ikke sjeldne aner.
Man blir nostalgisk av å lese gaulle beretninger fi·a århundreskiftet hvor bonden så det
som en ære å stille hest og vogn til disposisjon for å kjøre botanikeren med sitt følge
rundt i tenenget. Det var også en opplevelse man ikke glemte så fmt om man fikk lov
å bære botaniserkassen for fagfolket. Slike beretninger står i sterk kontrast til dagens
opp le\ elser hvor grunneier kmmner med hagle eller pusser bikkja på deg. Ja, begge
deler er selvopplevd.
Det er langt igjen til vi som sysler med botanikk kan si oss fomøyd med arbeidsforhold
og tilhørerskare. Botanikere i Norge blir fmtsatt betraktet som noenll!1derlige personer
som dtiver med sitt en god bit utenfor det virkelige liv. Men botanikk er jo vår felles arv
som det gjelder å ta vare på. I tillegg kan vi glede oss over plantenes skjønnhet. Denne
mv gjelder det å fli presentert slik at flest mulig flir øynene opp for at dette er noe å ta
vare på. Da kjenner vi det på kroppen, slik som problemtanna, om lokaliteten står i fare
for å bli ødelagt.
Og til dere som ikke har særlig greie på botanikk eller biologi generelt. Lytt til de som
vet noe om det. Gi din stemme til de avgjørelser som går i retning av en langsiktig
ivaretakelse og hensyn til vår biologiske atv.
Jan Ingar I.Båtvik
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Vasskjeks, Berula erecta (Hudson)
CoviUe, vannplanten vi ikke greide å ta
vare på i Østfold.
J. Ingar l. Båtvik
Vasskjeks (Berula erecta) regnes som
en akutt truet art i Norge. I Østfold
har vi hatt tre lokaliteter, ja, en
lokalitet har vi hatt med vasskjeks helt
til de senere år, men på tross av flere
anstrengelser har det ikke lyktes å ta
vare på den. Slik har det gått andre
steder i Norge også. Vasskjeks er i
Norge i dag med sikkerhet bare kjent
fra Larvik hvor den i tillegg er
omplassert da den naturlige lokaliteten
ble ødelagt.

KJENNETEGN OG ØKOLOGI
Vasskjeks er en karakteristisk vannplante
tilhørende skjermplantefamilien. Den har
smale, finnete blad, ikke helt ulikt et
rogneblad, men med mye lysere
grønnfarge, jfr. fig. Skjermene er små,
hvitblomtrete, og med både små- og
storsvøp. Svøp hos skjermplanter er
bladkransene som støtter oppunder
blomsterfestet. Storsvøpet er bladkransen
som støtter storskjermen, mens
småsvøpet sitter under småskjermene
oppe i blomsterstanden.

Vasskjeks fotografert på sitt siste
voksested i Østfold, Hellekilen i Onsøy
1987. Aret etter var den helt borte.
Sementringen (se tekst) ses nede til
venstre. (Foto: forf)

Planten er ellers glatt, flerårig, med hul
stengel, og har sterk sellerilukt. Den skal
ha en bitter smak (Nyman 1867). Den
blomstrer normalt på ettersolllllleren.

næringsrike bekker, diker, elvekanter og
ved kilder.

Frukten hos vasskjeks er en liten
nøttefrukt
med
lave
ribber.
Ribbemønsteret på nottefrnktene er en
viktig karakter hos skjermplanter. Hos
vasskjeks er den i tillegg forsynt med et
oppsvulmet flytevev. Dette muliggjør
vannspredning av frøene (Lagerberg et
al.l956).

NOMENKLATUR
Vasskjeks ble opprinnelig beskrevet av
Carl von Linne i 1753 som Sium
angustifolium. Navnet Sium var
opprinnelig et navn på en skjermplante
hos Theokrit (300 f.Kr.) med
utgangspunkt i det greske sion (Lid &
Lid 1994). Angusttjolium betyr smale
blad. Linn es slekt Sium inneholdt l Oarter
hvorav tre fantes i Europa.

Som navnet antyder, er vasskjeks knyttet
til vann. Den trives særlig godt i

Senere kalte briten W.Hudson ( 173043

1793) vasskjeks for Sium erectum, og ga
den en mer presis beskrivelse. Erectum
betyr opprett, og Hudson hadde rett i at
vasskjeks er opprett da både blad og
blomsterstilk strutter i været.
Tidlig på 1800-tallet mente W. S.J.G.vou
Besser ( 1784-1842), som opprinnelig var
fl-a Østenike, men flyttet senere til Polen,
at slekta Si11111 burde deles opp i to slekter,
Sium og Berula, blant a1111et på grunnlag
av uøttefiukteues form. Navnet Berula
stammer opp1innelig fra en va1111plaute
hos Marcellus Empuicus (ca 410) (Lid
& Lid 1994).
Vasskjeks ble flyttet av amerikaneren
F. V. Coville (1867-1937) fi·a slekta Sium
til Berula, men epitetet erecta (nå i
hlll1kjønnsform) som Hudson foreslo, ble
beholdt. Dagens automavn på Berula
erecta bill· derfor Hudson i parentes med
Coville som den som kombinerte dagens
gyldige navn, altså Berula erecta
(Hudson) Coville.

EN GIFfiG PLANTE
Svært mange vannplanter er giftige.
F ægri ( 1960a) skriver om dens giftighet
at blant de mange regler Linne ga sine
studenter. var også den at alle
skjenuplanter som vokser i va1111 alltid er
giftige. Ikke så å forstå at de som vokser
på tørt land er ufarlige, men det er riktig
at man skal være forsiktig med mange av
dem som vokser i va1111, selsnepe for
eksempel. Vasskjeks er også blitt ansett
som betenkelig, i alle fall skal storfe ikke
ha godt av dem. I Sverige fortelles det at
"kreatnren Jemnar den oriirdt" (Nyman
l 867:230). Den samme Nyman kan
fortelle at det skal være røttene p å
sensommeren som er særlig beske og
sam1synligvis giftige. Så veldig giftig kan
planta neppe være, om det er riktig som
Nymau forteller at unge skudd kan
benyttes til skarpe salater, noe
franskme1111 av og til forsøker.

om forgiftninger eller erfaring med bruk
av vasskjeks fra Norge. Dette var kanskje
heller ikke å vente da planten er såvidt
sjelden og ukjent for de fleste.

TOTAL UTBREDELSE OG STATUS
Vasskjeks regnes til de ufullstendige
boreosirkumpolare vekster med
utbredelsesluker i Asia og ved
Beringsstredet (Hnlten 1950). Den har
forøvrig en vid utbredelse i SentralEuropa og østover i Asia. Den fi1111es også
naturlig i Nord-Amerika, men er
introdusert til Afiika og Australia (Hulten
& Fries 1986).
Vasskjeks er en art med betydelige
varmekrav. Den blir således sjelden i
Skandi11avia med Ulll1tak av Skåne og
Danmark. I Damuark regnes arten for
ahn.innelig og kjent fra alle distrikter, men
sjelden i Vest-Jylland og på Lolland
(Hansen 1993). Den har hatt en
tilbakegang i si11 utbredelse da mange
diker og kilder er drenert vekk og
gjenfylt. Mange av de opprumelige
voksesteder er således blitt borte
(TI1yssen l 990). Den oppleves imidle11id
ikke utsatt i Danmark.
I Sverige fumes den spredt langs hele
vestkysten opp til norskegrensen. En noe
alderstegen svensk flora kan fortelle om
en temmelig sjelden plante bare kjent fra
de sørlige deler; «tiiml. siills. Skåne,
Blekinge, Halland, Ostergiitland, Oland,
Gotland» (Lindman 1926:430). Dette
i1111trykk har holdt seg da den i dag
oppfattes som «ganske sallsynt i
næringsrikt, rinnende vatten» (Mossberg
et al.l992 ).

Varmekjære arter har rimeligvis en støne
utbredelse i sør. I Skåne har vasskjeks en
videre utbredelse. En gannel Skåneflora
opplyser at vasskjeks ble betraktet som
en relativt allminnelig art over hele
provinsen «minus Furubygden»
(Areschoug 1866). I nyere oversikter fi·a
Skåne støttes dette syn i det arten er rikt
utbredt særlig over søndre deler, men

Jeg har imidlertid ikke funnet beretninger
44

Totalt angir Halvorsen & Fagernæs
(I 980) vasskjeks fra 12 lokaliteter (tre i

unngår de sentrale, furudominerende(?),
deler av området (Weimarck 1985).

Østfold), men i 1978-79 ble arten bare
gjenfunnet på tre av disse (en i Østfold).

Opp mot vår grense, i Bohnslan, er
vasskjeks kjent fra hele 29 lokaliteter,
men hvor mange er forsvllllllet i ny tid
(Fries 1971). Ifølge Fries ligger den
nærmeste lokalitet til Østfold like sør for
Kosterøyene, inne på fastlandet Arten er
ikke kjent i Dalsland (Andersson 1981).

Få år senere ble situasjonen ytterligere
forverret slik at i dag er den bare kjent
omplantet fra en ødelagt lokalitet i
Tjølling til et nærliggende område. Delllle
lokalitet representerer artens eneste
kjente forekomst i Norge i dag (Lye
1990 ). Vasskjeks er altså borte fra
samtlige opprinnelige voksesteder. På det
omplantete stedet har den imidlertid en
såvidt rik forekomst at Lye ( 1991) mener
den ikke lenger bør regnes som akutt
truet Offisielt regnes fortsatt arten som
akutt truet i Norge (Størkersen 1992,
Hojer 1995).

I Sverige regnes heller ikke arten som
utsatt på tross av at mange av de
opprinnelige voksestedene er horte av
samme årsak som i Danmark
Arten er ikke ];;jent fra Island eller Finland,
men firmes i Balticnm (Rulten 1971,
Hojer 1995).
UTBREDELSE I NORGE
Den norske utbredelsen må tolkes som
en forlengelse av den svenske (Fægri
1960b). A1ten ble fØrst oppdaget innenfor
landets grenser i Rygge i 1874 av Axel
Blytt og Ingebrigt Hagen. I Mathias
Numsen Blytt og hans søllll Axels flora
siteres utbredelsen av vasskjeks slik:
«Meget sjelden, i Vand, kun fundet ved
Laurkullen i Smaalenene 59,20 n.Br.,
28,20 ø.L., hvor den voxer i Mængde i
en Grøft nær Stranden ved Gaarden
Myren, (Student Hagen og A.Blytt,
1874)!» (Blytt & Blytt 1876:870).

FOREKOMSTER I ØSTFOLD
Vasskjeks er kjent fra tre lokaliteter i
fylket Som nevnt ble vasskjeks først
oppdaget ved Myren gård i Larkollen
som det første i Norge. På
herbariekollekten, som ligger på Tøyen i
Oslo, står det: <<Laurkullen, i mængde i
en vandgrøft eller bæk lige ved dens utløb
i Søen ved «Myren», ny for Norge.
8.1874. Axel Blytt» (Båtvik 1992).
Oppdyrket i Rygge
På dagens kart fimres ingen gård som
heter Myren lenger, men på datidens
rektangelkart, er Kuremyra kalt Myren.
Det var trolig her vasskjeks fantes. Senere
ble arten samlet herfra av Anton
Landmark i 1894. og det siste funnet er
gjort her i 1914 av Ivar Jørstad og Ove
Dahl. Hva som senere er skjedd med
forekomsten, vet vi ikke, men Halvorsen
& Fagernæs (1980) lette grundig her i
1979. De konkluderte med at ((Jlå fantes
bare en beskyttet strandeng utenfor
oppkastet voll, oppdyrket helt ned til
havet. Ingen aktuelle voksesteder fantes.
Trolig utgått på grunn av forandring av
voksestedsforhold». Alle senere
fllldersøkelser på saillllle sted, viser heller
ingen tegn av de store mengdervasskjeks
som Axel Blytt tidligere kflllne fortelle

Senere ble den funnet på Jæren, og Blytt
& Blytt (1876: 1287) skriver i sitt

tilleggsbind av Norges Flora: «Jæderen:
mellem Grøteland og Robberstad i Myre
og mellom Robberstad og Varhaug i en
Grøft (Bryhn)». I Norges andre flora
angis den kjente utbredelsen av vasskjeks
slik: <<Ved grøfter og i myre: Myren ved
Larkollen nær Moss; Jæderen: Karmoen
(Blytt & Dahl 1902-06:531 ).
Senere ble vasskjeks registrert på flere
steder. Hos Lid & Lid (1994) oppgis
følgende kommuner med va sskjeks:
Hvaler, Fredrikstad, Rygge, Larvik, Hå i
Rogaland, Klepp og Karmoy.
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om (Båtvik 1994 ).
Opprensking av grøft på Hvaler
I 1919 ble vasskjeks oppdaget i
Huserbekken på Asmaløy i Hvaler. Det
var Ralph Tambs Lyche som oppdaget
den. Han sendte gode kollekter til både
museet på Tøyen og til herbariet i
Trondheim. Senere ble vasskjeks samlet
herfra i 1936 av Hans Tambs-Lyche og
Helene Halvorsen (Iversen 1990, Båtvik
1992 ). Funnet ble ikke publisert før
Nordhagen ( 1940) tok med «Hvalen>
under beskrivelse av utbredelsen for arten
i Norge.

Så ble det stilt om forekomsten før
Halvorsen & Fagemæs (1980) var her i
1978. Da var grøften rensket opp to år
fur slik at all vegetasjon var en*dret og
delvis ødelagt. Om bekken fortsatt går
åpen, er det kanskje hit vi må for å ha
håp om å filllle igjen vasskjeks i fYlket.
Rørlagt i Onsøy
Den tredje oppdagelsen av vasskjeks i
Østfold var Nils Hauges frnrn i Hellekilen
i Onsøy i 1935. Året etter var Ralph
Tambs Lyche der og samlet inn materiale
både til Tøyen og Trondheim. I 1937
samlet Hauge mer materiale til museene.
BiTger Larsen var her i 1940 og tok
belegg (Båtvik 1992). Bekken gikk ennå
åpen, og en kan regne med at
bekkekanten hadde bra forekomster av
arten.

I 1978 konstaterte Kari Fagemæs og
Rune Halvorsen (= Økland) at arten
fOiisatt fantes her. Nå var hele bekken
rørlagt, men med unntak av en rund
sementring hvor hyttefolket kwme hente
vann. Denne sementringen var noe lekk,
og hyttefolket sølte såpass med vam1
under hentingen. at det ble nok fuktighet
i jorda til noen usle eksemplarer av
vasskjeks. Den rakk aldri å sette blomst,
bare ste1ile skudd.
Fra slutten av 1970-tallet og fram till987
fulgte jeg årlig med vasskjeksen her ute.
Vi var flere om å informere hverandre om
hvordan det sto til. Onsøybotanikeren
Øivind Johansen bekyllllet seg mye for
forekomsten som vi trodde var landets
eneste da det ryktes at lokaliteten i
Tjølling i Vestfold var ødelagt. Han skrev
mye omden(Johansenl98l, 1982, 1987,
1988, 1989, 1991 ). På tross av at vi hadde
landets miljøvernminister og senere
statsminister med rykte om sin
miljøvennlighet og vilje til å ivareta
biomangfold like ved, ble lokaliteten
totalt rørlagt og tørr i 1988.
Det siste året vasskjeks blomstret i
Østfold var i 1987. Da gravde jeg litt ved
sementringen med en spiss stokk for å
forbedre vanntilsiget. Dette året satte den
blomst, jfr. foto.
Det var botanikere på lokaliteten tidlig i
1987. Disse mente at den nå vil forsvinne
pga rørleggingen (Lye & Berg 1988,
Økland & Økland 1988), men den
blomstret altså for siste gang i 1987. En
oversikt over herbariekollekter med
tilhørende litteratur er gitt hos Iversen
(1987, 1990) og Båtvik (1992).

I etterkrigsstiden ble kystsonen svært
belastet med hytter. I Hellekilen er det
også satt opp mange hytter, blant annet
den til vår statsminister Gro Harlem
Brundtland. Bekken ble trolig oppfattet
som en tmsse1 for barna som lekte i
området. Den ble snaii delvis lagt i rør. I
1967 var det bare utløpet av bekken som
hadde vekst av vasskjeks ifØlge etiketten
som fØlger herbariekollekten innsamlet av
Øivind Johansen samme år. Det begynte
nå å haste med å ra gjort noe for å berge
restene av forekomsten.

ETTERORD
Det var mange som visste om artens
sjeldenhet
og
sårbarhet.
Miljøvernavdelingen hos fYlkesmannen
var fullt klar over hva som var i ferd med
å skje (Gjerlaug 1977, Hardeng 1978,
Anonym 1984 ). Det ble gitt beskjed om
at forekomsten de siste årene sto svært
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Elisabeth Fagernæs 1980. True te og
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utsatt til for slitasje fra hytteeiere og
feriefolk. Mangelfull interesse for å verne
lokaliteten furte til at små inngrep over
flere år til slutt tørket ut lokaliteten.
Det hjalp ikke med landets tilsynelatende
miljøvennlige statminister boende like ved
i deler av vekstsesongen heller. Det
hjelper ikke med velvillighet, fine ord og
teorier om hvordan ting bør gjøres. Nei,
det er kommunen, gmnneier og han som
sitter på traktoren som må ha rettledning
og vilje for å unngå at slike verdifulle
kulturminner tapes fra vår flora. Også bør
det skje noe med det generelle
kunnskapsnivået og våre holdninger til
vår mangfoldige natur.
Jeg tok vare på frø fra lokaliteten i 1987
(Iversen 1990 ). Om disse var modne nok,
eller om de i dag er spiredyktige, vet jeg
ikke. Tanken var å så dem på et passende
sted. Et av problemene er irnidle1tid at
det blir stadig færre aktuelle lokaliteter
igjen for vauuplanter som vasskjeks i
dagens kulturlandskap hvor denne arten
burde høre hjemme.
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KRANSALGENEIØSTFOLD
Anders Langangen
INNLEDNING
Kransalgene Charophyceae er en egen
gruppe grønnalger som lever i
ferskvann og brakkvann. De er festet
til bunnen med lange trådformete
utvekster rhizoider fra plantens nedre
leddknuter. Høyden på kransalgene
kan variere mye, fra få centimeter til
godt over en meter. Fra stengelen går
det med jevne mellomrom ut kranser
av grener som får algen til å minne om
en snelle Equisetum.
Kransalgene er en meget gammel
algegruppe, og sikre funn kan dateres
helt tilbake til silurtiden for 400
millioner år siden. Flere spesielle
bygningstrekk ved disse algene gjør at
de i dag regnes som en mulig forløper
tillandplantene.
Totalt er det på jorda kjent rundt 400
arter av kransalger. De fleste artene er
tropiske eller subtropiske og har stor
utbredelse i disse områdene. I Europa
er det ca. 40 arter, i Norge 24 og i
Østfold 13 arter.

Figur 1. a. Stengelen har ikke bark hos
slekten Nitella; b. Stengelen har bark hos
slekten Chara. Etter Moore (1986)

En enkel flora for alle de norske artene
er laget av undertegnede (Langangen
1992b ). En god og enkel bestemmelsesbok for engelske arter ar laget
av Moore (1986).

b. Formeringsorganene
Artene kan ha egne hann- og hunnplanter
eller begge kjønn på samme plante.
Formeringsorganenes stilling i forhold til
hverandre er et viktig kjennetegn for
slektene (Fig. 2). Formeringsorganene er
ofte røde eller oransje, og de kalles
henholdsvis oogonium (hnnnlig) og
antheridium (hannlig). Etter befruktningen dannes det et «frø» eller en
oospore i oogoniet. Det er vanlig at
o osporen er brun eller svart (Fig. 2 e ).
Oosporen overvintrer og spirer senere til
en ny plante. Oosporen kan ligge
nedgravd i mange år fur den spirer.

KORT OM BYGNINGEN TIL
KRANSALGENE
Jeg gjennomgår her bare de detaljene som
er nødvendige for å bestemme de slektene
og artene som omtales i dette arbeidet.
a. Bark på stengelen
De tre slektene Nitella. Tolypella og
Lamprothamnium mangler bark på
stengelen og på kransgrenene. Slekten
Chara har bark (Fig. l).
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Figur 2. Formeringsorganene hos a. Nitella; b. Tolypella; c. Lamprothamnium; d.
Chara: e. Oogonium med oospore. Etter Moore (1986)
c. Utvekster (stipuloder) under
kransgrenene
Slektene Lamprothamnium og Chara
(Fig. 3) har på undersiden av
kransgrenene to rekker med utvekster
som ofte ligner på piggcellene. De
mangler hos Tolypella og Nitella.

Opp bygningen av barken er en meget
viktig karakter ved bestemmelsen av
Chara-artene.
På stengelen går det loddrette rekker med
barkceller fra ledd til ledd. No en av disse
barkcellene har piggceller. Disse kalles
for primære barkceller. Piggcellene kan
være enkle eller sitte flere sammen. Hos
Chara canescens er det bare primære
barkceller (Fig. 4a). Hos mange arter er
det i tillegg til de primære barkcellene,
en eller to rekker med barkceller som
mangler piggceller. Disse kalles for
sekundære barkceller.
Hos mange arter er det vekselvis en rekke
primære barkceller og en rekke
sekundære barkceller. Disse kan igjen
deles i to grupper etter hvilke av de to
barkcellerekkene som er bredest
(eventuelt smalest) (Fig. 4 b ).
Hos andre arter er det for hver rekke med
primære barkceller to rekker med
sekundære barkceller. Her bar også
bredden av cellerekkene betydning for
bestemmelsen (Fig. 4 c).

Figur 3. Stipuloder hos a. Lamprothamnium: b. Chara. Etter Groves &
Bullock-Webster (1920)
d. Stengelbarken og piggceller hos
SEktEn Chara
Artene i slekten Chara er ofte stive av
kalkutfellinger på overflaten. De faller av
den grmm ikke helt sammen når de tas
opp av vallllet.

e. Spesielle bygningstrekk hos slekten
Nitella
Nitella mangler helt bark på stengel og
grener. Artene i delllle slekten faller helt
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Figur 4. Stenge/bark hos Chara. Piggceller på; a. hver barkcellerekke (C. canescens);
b. på annenhver barkcellerekke (C. vulgaris) og; c. piggce!ler på hver tredje
barkcellerekke (C.globularis). Etter Migula (I 897).
f. Spesielle bygningstrekk hos slekten
Tolypella
Slekten Tolypella har ikke bark. De sterile
kransgrenene er enkelt forgrenet. På de
fertile kransgrenene er det sidegrener som
ofte har ulik lengde (Fig. 2 b ).

sammen når de tas opp av vannet. Ni/eltaartene er ofte glinsende gronne, og de er
sjelden innsatt med kalk.
Kransgrenene hos slekten er delte, enkelt
eller mer komplisert som vist på figur 5.

NOEN LOKALITETSTYPER FOR
KRANS ALGER
a. Kransalgesjøer (Chara-sjøer).
Chara-sjøer eller kransalgesjøer er det
floristiske navnet på kalksjøer med rik
vegetasjon med kransalger. I slike sjøer
har kran salgene relativt liten konkurranse
fra andre vannplanter. Dette skyldes i stor
grad det høye kalkinnholdet som binder
det meste av fosfatet og som dermed gjør
det vanskelig for andre planter enn
kransalgene å klare seg.
l

c

I Østfold finnes det en slik sjø på Akerøya.

b. Tjønnaks-sj ø er (Potamogetonsjøer).
I tjonnaks-sjøene finnes det gjeme en rik
vegetasjon av vannplanter som takrør,

Figur 5. Forgrening hos Nitella. a. 1cellet endesegment; b. 3-cel!et endesegment: c. Kransgren med komplisert
forgrening. Etter Moore (1986).
51

sjøsivaks, elvesnelle og vannliljer. I slike
sjøer har kransalgene mer konkurranse
fra høyere vam1planter. De finnes derfor
mer spredt her, men de kan likevel, særlig
utenfor vannplantene danne tette
bestander. Slike sjøer finnes det
sannsynligvis endel av i oppdyrkete
områder.

c. Botnegras-sjøer (Lobelia-sjøer).
Det er disse vi vanligvis forbinder med
svakt sure, næringsfattige tjem og sjøer.
De har klare vannmasser, og en bwm som
består av jord eller sand. Her finner vi
Nitella-arter og Chara globularis. Det er
mange slike sjøer i indre deler av fYlket,
særlig over den marine grensen.

d. Andre sjøtyper
Hit hører en type tjem og pytter som har
et visst myraktig ( dystroft) preg. Hit hører
Nitella og endel Chara-arter. Slike
vailllforekomster er vanlig i indre deler
av fYlket, over den marine grense.

bestemme artene på slike våtpreparater
ellU på tørket materiale. Ellers kan Charaartene stort sett presses som vanlige
planter. Nitella behandler man som alger
ellers; legger dem på et ark som senkes
ned i Vailll, og som så trekkes forsiktig
opp igjen. I den prosessen passer man på
at algen brer seg pent ut på arket. La så
arket ligge slik at vailllet rell!1er av litt.
Legg gjeme er tøybit over planten, som
så presses på vanlig måte.
Noter alltid fmmstedet og økologiske
opplysninger (dybde, billlllforhold, hvor
vanlig arten er på stedet m.m)
Til bestemmelsen er det nok med en
binoknlarlupe med forstørrelse opp til3040x. Et måleoknlar er ønskelig. Det er
sjeldent at mikroskop er nødvendig.

Mange Chara-arter er sterkt innsatt med
kalk. Den fjernes enklest ved at algen
legges i en svak syre (eddiksyre, saltsyre
5-10%).

e. Elver og bekker
Arter som Nitella opaca, N. flexilis og
Chara globnlaris kan vokse 1
sakteflytende elver og bekker: Glomma
er et eksempel.
f. Brakkvann
Dette er poller eller små varmpytter i
havets nærhet. I Østfold finner vi slike
lokaliteter i Hunnebunnen ved
Fredrikstad og på Hvaler.

INNSAMLING OG OPPBEVARING
AV KRANSALGER
Innsamling av kransalger kan gjøres med
forskjellige hjelpemidler. På grunne steder
illle ved land kan algene tas direkte med
hånd eller ved hjelp av en liten håndrive.
På større dyp passer det bra med en liten
dregg, med 8-1 Ometer lang line (Fig. 6).
Hvis algene skal bestemmes kort tid etter
at de er samlet, holder det at de
oppbevares i et glass eller i en plastpose.
Senere kan de feks. oppbevares i 70%
etanoloppløsning. Det er ofte lettere å

b
Figur 6. Utstyr til å samle kransalger.
a. dregg; b. håndrive. Etter Olsen (I 944)
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BESTEMMELSESTABELL FOR KRANSALGENE SOM ER
KJENT .FRA ØSTFOLD

a. For slektene og noen arter.
Stengel uten barkceller
Uten stipuloder
Sterile kransgrener delte
Sterile kransgrener udelte
Med stipuloder
Stengel med barkceller

a.
4.
5.
b.

Nitella
Tolypella nidifica
Lamprothamnium
Chara

a. For slekten Nitella
Kransgrenenes endesegmenter er 1-cellet
Egne hann og hunnplanter
Begge kjøllil på samme plante
Kransgrenenes endesegmenter er 2-3-cellet

l. Nitella opaca
2. Nitellajlexilis
3. Nitella gracilis

b. For slekten Chara
Piggceller på alle piggcellerekker
Piggceller på annenhver barkcellerekke
Barkcellerekkene med piggceller (primære) er
smalere enn barkcellerekkene uten piggceller.
Piggcellene enkle, korte
Piggcellene 1-4 sammen, lange
Relativt liten forskjell på barkcellenes
bredde
Barkcellerekkene med piggceller (primære) er
bredere erm barkcellerekkene uten piggceller.
Piggcellene enkle, lange. I brakkvallil
Piggcellene flere sammen, spredte, korte
og lange. I ferskvallil
Piggceller på hver tredje barkcellerekke
Egne hann- og hunnplanter. Piggceller enkle
Begge kjøllil på samme plante. Piggceller
korte, rudimentære
Barkcellerekkene omtrent like brede
Barkcellerekkene med piggceller
bredere ellil de andre
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6. Chara canescens

7. Chara vulgaris

8. Chara hispida
9. Chara baltica

l O. Chara aculeolata
11. Chara aspera
12. Chara globularis
13. Chara delicatula

KORT BESKRIVELSE OG NOEN
OPPLYSNINGER OM ARTENE

2. NJTELLA FLEXILIS (L) Ag.
5-50 cm høy. Ligner på forrige a1t, men
skilles fra denne ved at den har begge
kjønn på samme plante. Arten er foreløpig
bare firnnet på to lokaliteter i fYlket. I
Femsjøen er den feks. funnet sammen
med forrige art. Den er sannsynligvis
langt vanligere. Arten finnes i samme
inllSjøtyper og elver som Ni te/la opaca.
Den er fertil fra juni til august og modne
oosporer er kjent fra juli og augnst. Arten
er firnnet spredt gjennom landet.

s.··~.~·./j

M

b

c

Figur 7. Nitella opaca. a. utseende; b.
del av kransgren med oogonier og c. et
antheridium; Etter Groves & BullockWebster (1920)
L NITELLA OPACA Ag.
cm høy. Kransgrenene er todelte i
enden. Det er egne hann- og hunnplanter.
Arten er firnnet spredt gjennom fYlket og
er sannsynligvis vanlig.
5~50

Arten er vanligst i oligotrofe innsjøer og
i sakteflytende elver. Den er feks. firnnet
i Glomma.
F ormeringsorganene finnes vanligvis fra
mai til september og modne, svarte
oosporer fra juni til september. Arten er
ellers vanlig i hele landet.

Figur 8. Nitellajlexilis. a. utseende; b.
del av kransgren med et oogonium og et
antheridium. Etter Groves & BullochWebster (1920)
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3. NITELLA GRACILIS (Smith)
Agardh
3-20 cm. Kransgrenene er delt tre ganger.
Endesegmentene er oftest 3-cellete,
sjelden 2-cellete. Endecellen er omtrent
like bred eller bare litt smalere ved basis
enn nestovre celle. Oosporene har lave
kanter og fint kornet membran (granulert,
Fig. 4 ). Typiske former av arten er
utpreget sirlige og kjennes da lett på
utseende. Arten er fiumet på to steder i
fYlket.

a

Arten finnes i Lohelia-sjøer. myrpytter,
grøfter, dammer på grunt vann.
Den er kjent fertil fra juni-august og
modne oosporerer funnet fra augustoktober. Arten er meget sjelden, og er
bare kjent fra noen få funnsteder langs
kysten til Stavanger.

.
"~······.~i
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a

Figur lO. Tolypella nidifica. a. utseende;
h. del av krans medformeringsorganer;
Etter Wood & Imahori (1964).

b

4. TOLYPELLA NIDIFICA v. Leonh.

1-15 cm høy. Kransgreneneudelte, femcellet, av og til med encellete sidegrener.
Kransgrener med formeringsorganer
sitter i små tette hoder. Oosporen har
sterkt rød farge.
Figur 9. Nitella gracilis. a. utseende; b.
detalj av kransgrener. Etter Groves &
Bulloch-Wehster (1920).

Formeringsorganer er fiumet fra juni til
august og modne oosporer fra juli.
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Arten vokser bare i brakkvann og er
funnet ned til ca. l m dyp.
Alten er meget sjelden i Norge og den
har sin hovedutbredelse i HvalerFredrikstad området.

Oogoniet sitter under den hannlige
formeringsorganet (antheridiet) (Fig. 2).
På rhizoidene er det runde, hvite,
encellete bnlbiller, 1-6 sammen.
Alten lever bare i brakkvann og er der
funnet ned til2 m. F ormeringsorganer er
funnet fra juni til angnst og modne
oosporer fra juli.
Arten er meget sjelden i Norge og bare
kjent fi"a to lokaliteter i Østfold. Vi må
regne med at arten er borte fra
Vauerkilen.

a

Figur 12. Chara canescens. a. utseende:
b. kransgren av hunnplante. Etter Migula
(1897)

Fig nr 11. Lamprothamnium papulosum.
a. utseende: b. del av stengel med
!a·ansgrener. a. Etter Migula (1897), b.
Etter Wood & Jmahori (1964).

6. CHARA CANESCENS Desv. & Lo is.
1-15 cm høy. Kransgrenene udelte, femcellet, av og tilmed encellete sidegrener.
Kransgrener med formeringsorganer
sitter i små tette hoder. O osp oren har
sterkt rød farge.

5. LAMPROTHAMNIUM PAPULOSUM (Wall.) Groves

4-20 cm høy. De øvre kransgrenene
da1mer en karakteristisk hale.
Stengel og kransgrener mangler bark,
men den stive fiskesnørelignende
stengelen og de velutviklete stipnlodene
(Fig. 3) gjør arten lett gjenkjennelig.

Formeringsorganer er funnet fra juni til
august og modne oosporer fra juli.
Arten vokser bare i brakkvann og er
funnet ned til ca. l m dyp.
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I Østfold er arten kjent fra noen få
lokaliteter i kystområdet. Ellers i landet
er den svært sjelden.

barkcellerekke med piggceller er det en
uten pigg celler. De fØrstnevnte er smalere
enn de andre. Denne karakteren ses best
på de yngste delene av stengelen. På eldre
deler kan det være liten forskjell p å
breddene. Piggceller 2-3 sammen, rikelig,
omtrent like lange som stengeldiameteren.
Fertile individer er funnet i mai og modne
oosporer i juni.
Dette er en ferskvannsart som vokser i
kalkrike sjøer. Den er bare kjent fra noen
få lokaliteter på Hvaler.

b

a

Figur 13. Chara vulgaris. a. utseende;
b. detalj av stengel. Etter Wood &
!mahori (1964).
7. CHARA VULGARJS L.

l 0-50 cm høy. Kalkinnsatt. Stengel 0,51 mm bred. Piggceller på annenhver
barkcellerekke. Disse er smalere enn
barkcellerekkene uten piggceller.
Piggcellene er alltid enkle, og lengden
varierer. Det er beskrevet et stort antall
former og varianter av arten.
Arten er ferytil i juni-august og modne
oosporer er funnet fra juli.
Atten finnes i små, grnnne kalkrike tjern,
ned til 1-2 m. Den finnes spredt langs
kysten fra Hvaler til Stavanger. De fleste
nåværende lokalitetene er i Østfold.

CHARA HlSPIDA L.
l 0-5 O cm høy. Sterkt kalkinnsatt.
Stengelen er opp til 2 mm bred. For hver

Figur 14. Chara hispida. a. utseende;
b. detalj av stengel. Etter Groves &
Bulloch-Webster (1920)

8.
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9. CHARA BALT/CA Bruzelius
5-50 cm. Ikke kalkinnsatt. Stengel 0,5-l
mm bred. Piggceller på annenhver
barkcellerekke. Disse er bredest.
Piggcellene er enkle. Arten vokser bare i
brakkvarm.
l Norge er arten er funnet på tre
lokaliteter, en i Iddefjorden og to i
Ktistiansandområdet. Det er grunn til å
tro at den ikke lenger finnes på lokaliteten
i Østfold. Den er nylig gjennfunnet i
Gilsvannet ved Kristiansand.

svakt rødlig i frisk tilstand.
Arten fmnes både i Chara-sjøer og
humusrike kalksjøer. Formeringsorganene er funnet fra juni til oktober og
modne oo sporer fra juni.
Arten er funnet spredt i hele Norge. I
Østfold er den foreløpig bare kjent Jia
Hvaler.

Figur 16. Chara aculeolata. a. utseende;
b. del av stengel. Etter Migula (l 897).

b

Il. CHARA ASPERA Deth. ex Willd.
5-l O cm høy. Det finnes en
ferskvannsform og en brakkvannsform.
I Østfold
ser det ut til at
brakkvannsformen er vanligst, men den
ligner mer på ferskvannsformen som
finnes i Sør-Norge. Egne hann- og
hunnplanter. F erskvannsformen er sterkt
kalkinnsatt. For hver primær
barkcellerekke er det her to sekundære.
Stengelen opp til 0,5 mm bred.
Piggcellene er enkle og vanligvis omtrent
så lange som stengelen er bred.
På festeorganene sitter det små, hvite

Figur. 15. Chara baltica. a. utseende;
b. stenge/del. a. Etter Migula (I 897), b.
Etter Moore (1986).
lO. CHARAACULEOLATA Kiitz. (=C
intermedia A. Br.)
5-40 cm. Sterkt kalkinnsatt. Stor, kraftig
plante. Stengel 0,5 - 1,5 mm bred.
Piggcellene på annenhver barkcellerekke.
Disse er bredere enn de sekundære
barkcellerekkene (uten piggceller).
Piggcellene varierer mye, men de er som
regel papilløse til korte, enkle eller 2-3
sammen, og de sitter spredt. Arten er
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kulerunde bulbiller. Arten kjennes ofte
igjen på disse bulbillene. Fruktifiseringen
er dårlig, men modne oosporer er funnet
i Sør-Norge fra juli.
I Østfold er den relativt vanlig langs
kysten.

a

b

Figur 17. Chara aspera. a. utseende; b.
detalj av stengel. Etter Groves &
Bulloch-Webster (1920)
Figur 18. Chara globularis. a. utseende;
b. del av stengel med stipuloder. a. Etter
Moore (1986), b. EtterMigula (1897).

12. CHARA GLOBULARIS ThuilL
(~Chara Ji'agilis Desv.)
5-40 cm høy. Liten til mellomstor plante.
Svakt kalkinnsatt. Planten er derfor ofte
grønn. Stengel opp til 0,75 mm bred.
Barkcellene er omtrent like brede i alle
rekkene. Piggcellene er papilløse.
Stipulodene er korte i begge rekkene.
Arten er fertil fra mai til september, og
modne oosporer er fimnet fra juni.
Den finnes på mange ulike voksesteder,
og er sammen med neste art en av de
vanligste kransalgene i Norge.

13. CHARA DELICATULA Agardh
5-25 cm høy. Svakt kalkinnsatt Stengel
0,4-0,5 mm bred. Piggceller på hver
tredje barkcellerekke. Disse er mye
bredere enn de sekundære barkcellene.
Piggcellene er papilløse. Stipulodene er
lange i øvre rekke og korte i nedre rekke.

Arten vokser iLobelia-sjøer og i bekker.

I Østfold er den foreløpig bare kjent fra
Jeløya. Det er all grmm til å tro at arten
er langt vanligere.

Utbredelse: få spredte funn over hele
landet. I Østfold er den stort sett funnet
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og sårbarhet er dette ikke helt enkelt
ettersom innsamlinger av kransalger har
vært lite systematisk. Hos Langangen
(1996) er det gjort et fØrste forsøk på å
\urdere dette på nasjonalt nivå. Artene
Nite!la opaca, Chara globularis, C.
delicatula og C. aspera er vanlige og
utenfor
fare.
Et
unntak
er
brakkvmmsfonnen av Chara aspera som
finnes på Hvaler og som er vurdert til
sjelden.

ved kysten men er sannsynligvis langt
vanligere.

De andre artene
rødlistestatns i Norge:
Ni te!la jlexilis
Nite!la gracilis
Tolvpella nidifica
Lamprothamnium
papulosum
Chara aculeolata
Chara baltica (Uttyddet) men gjenfunnet i Kristiansand,
Chara canescens
Chara hispida
Chara vulgaris
Chara aspera
(brakkvannsfonnen)
Figur 19. Chara delicatu!a. a. utseende;
b. detalj av stengel og kransgren med
formerings organeT: a. Etter Moore
(/986), b. Etter Wood &Jmahori (/964).

KRANSALGENES
ØSTFOLD

STATUS

har

følgende

Hensynskrevende
Sårbar
Direkte truet

Direkte truet
Hensynskrevende

Direkte truet
Direkte truet
Sårbar
Direkte truet
Sjelden

I fYlket er det særlig lokaliteter i Hvaler
som må regnes som verneverdige.
Lokaliteten på Akerøya er vemet i og
med at øya er friareal. Arekilen på Kirkøy
er vernet
som naturreservat.
Skipstadkilen på Asmaløy er svært
verneverdig på gnnm av sitt imiliold av
sjeldne og interessante brakkvmsarter,
men lokaliteten er ikke vernet.

I

I dag trues kransalgene av en rekke
faktorer som feks. eutrofiering, forsuring
og ved at mange småtjern blir tømt eller
gjenfylt i våre kulturlandskaper
(Langangen 1992a). På Hvaler er det
sannsynlig at Vauerkilen er skadet etter
inngrep som har endret innstrømmingen
av saltvann.

Det er ønskelig at vi får mer opplysninger
om kransalgene i Østfold. Det er derfor
å håpe at interesserte samler slike alger,
og sender noe av funnene til meg for
bestemmelse. Alle slike funn vil bli lagt i
samlingen på Botanisk Museum i Oslo.

Kransalgene i Østfold er lite behandlet i
litteraturen. De viktigste arbeidene er
Langangen (1972 og 1974), Steen
( 1993).

LITTERATUR
Groves, J. & G. R. Bullock-Webster 1920
og 1924. The British Charophyta. Bind
l (141 p p.) og 2 (12 9 pp.) The Ra y
Society, London.

Når det gjelder vurdering av sjeldenhet
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Langangen, A. 1972. Characevegetasjonen
på Hvaler-øyene. Blyttia 30: l -13.
Langangen, A. 1974. Ecology and
distribution of Notwegian charophytes. Norw.J.Bor. 21:31-52.
Langangen, A. l 992a. Holetjem i Vestre
Toten, kransalgene som ble borte.
Blyttia 50: 53-57
Langangen, A. l 992b. En enkel flora
over norske kransa1ger. Oslo. 42
pp. (Upublisert hefte).
Langangen, A 1996. Sjeldneogtruetekransalger i Norge. Blyttia 54 23 - 30
Migula, W. 1897. Die Characeen Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz,
pp. l-765 i Rabenhorst, L.,

Hankøy.

7. CHARA VULGAR/S
Hvaler: l. i\rek:ilen 2. Akerøya 3. Kirkøy 4.

Tjern mellom prestegården og Arek:ilen 5. Liten
dam på Asmaløy 6. Liten dam mellom
Vikerk:ilen og Sk:ipstadk:ilen.
8. CHARA HISPIDA
Hvaler: l. Tjernet på Akerøya 2. Små kalkvann
på Asmaløy 3. Arek:ilen
9. CHARA BALT/CA
Halden: Blåsoppbukten ved Sæterhaug
10. CHARAACULEOLATA
Hvaler: l. Akerøya 2. Liten pytt på Asmaløy 3.
Arek:ilen
11. CHARA ASPERA
Halden: l. Blåsoppbukta ved Svinesund 2.
Lundestad 3. Isebak 4. Eskjevikstranda
5.Unneberg 6. Svinesund: Hvaler: l. Arekilen
2. Skipstadk:ilen 3. Lite tjern ved Tennskjær på
Asmaløy 4. Kirkeøy: Fredrikstad (Kråkerøy):
l. Skogholmen 2. Stangeskjær
12. CHARA GLOBULARIS
Moss: Jeløya
13. CHARA DEL/CATULA
Halden: Asak: Hvaler: l. Akerøya 2. Arekilen
3. Kirkeøy 4. Tjern mellom Prestegården og
Arekilen.

Kryptogamen- Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.
Moore, J.A. 1986. Charophytes ojGreat
Britain and Irland BSBI Handbook
No.5, London.
Olsen, S. l 944. Danish Charophyta. Kgl.
Danske Vid.Selsk.,Biol. Skr. 3: 1-240.
Steen, H. 1993. AlgevegetasJon i poll er og
tjem på Hvaler. med vekt på kransalger (Charaæer ), s. 27-46 i Naturfag-

Appendix: Kransalgenes ntbredelse i
Østfold.

lige undersøkelser av områder i
Østfold Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavd. rapp. 1995.
Wood, R.D. & K. lmahon 1964.
Jconograph of the Characeae.
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Cramer Verlag, Weinheim.

LOKALITETSLISTE
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l. NITELLA OPA CA

Askim: Glomma: Fredrikstad (Borge):
Glomma: Halden: L Enningdalen, Berby: 2.
Enningdalen. Kirkevannet, 3. Femsjøen:
Marker: Prestegården i Rødenes: Rakkestad:
Nordvestre dam, Bjørneby: Rygge: Dramstad, i
grøft mot Vannsjø.
2. NITELLA FLEXILIS
Halden: Femsjøen: Marker: Kallak.
3. NITELLA GRA C/LIS
Marker: Kallak: Fredrikstad (Rolvsøy):
Skinnerflo.
4. TOLYPELLA NIDIFJCA
Fredrikstad (Borge): Hunnebunnen: Halden:
Svtnesund: Hvaler: l. Skipstadkilen 2.
Vauerkilen 3. Vikerk:ilen: Fredrikstad (Onsøy):
Hankøy.
5. LAMPROTHAMNIUM PAPULOSUM
Fredrikstad (Borge): Hunnebunnen: Hvaler:
l. Sk:ipstadk:ilen 2. Vauerk:ilen.
6. CHARA CANESCENS
Hvaler: L Skipstadkilen 2. Stangeskjær 3.
Vauerk:ilen 4. Vikerkilen: Fredrikstad (Onsøy):
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Figur 20. Kjent utbredelse av NTt;;iJ;;
opaca i Østfold.
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Figur 21. Kjent utbredelse av Ni tel/a
jlexilis i Østfold
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Figur 22.1\)ent utbredelse av Nitella
gracilis i Østfold
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Figur 23.1\)ent utbredelse av Tolypel!a
nidifica i Østfold
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Figur 24. Kjent utbredelse av Lamprothamnium papulosum i Østfold.
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Figur 26. Kjent utbredelse av Chara
vulgaris 1 Østfold.

Figur 25. Kjent utbredelse av Chara
canescens i Østfold
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Figur 28. Kjent utbredelse av Chara
baltica i Østfold

Figur 27. Kjent utbredelse av Chara
hispida i Østfold
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Figur 29. Kjent utbredelse av Chara
aculeolata i Østfold
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Figur 31. Kjent utbredelse av Chara
globularis i Østfold
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Fig I. Kystmyrklegg i en jz1ktig gras bakke hvor det går en sti gjennom. Eikelia,
Rakkestad 19.;u!i 1995. Foto: Forf

Kystmyrklegg, Pedicularis sylvatica, en
kulturmarksplante i tilbakegang
Bjørn Petter Løfali

Pedicu/aris palustris, er den mest
utbredte og kystmyrklegg, P sylvatica,
finnes spredt Kongsspir, P scepterumcarolinum, er angitt med ett funn fra
Trøgstad. men om dette funnet er det reist
tvil (Båtvik 1992)

Kystmyrkleggen i Østfold favoriseres
av ekstensiv kulturpåvirkning. I
Sverige er den i sterk tilbakegang og
er oppført på den svenske rødlista som
hensynskrevende. I vårt svenske
nabolandskap Dalsland har den gatt
sterkt tilbake, og er bare funnet på åtte
av ca. 165 kjente lokaliteter pa 1970tallet. Mye kan tyde pa at arten har
lidd samme skjebne i Østfold.

Kystmyrklegg er i hovedsak en europeisk
art med atlantisk subatlantisk
utbredelsesmønster med tyngdepw1kt på
de blitiske øyer. Atten finnes i alle vesteuropeiske land, og sørgrensen er
sørvestre Spania. Forekomsten tynnes ut
østover og arten finnes bare spredt øst
for Tyskland (Hult en & Fri es 1986)
Ellers i Europa er alten represente1t i
Italia, Romania, i tidligere Tsjekkoslovakia, Polen og vestlige deler av
tidligere Sovjet (Tutin et aL 1972 ).
Kystmyrklegg finnes også i nordøstre
deler av Nord-Amerika, men er der

Utbredelse og variasjon
Slekta myrklegg, Pedicularis, teller ca.
600 mter i verden. De er utbredt på den
nordlige halvkule, og særlig mtsrikt fia
Alpene til Himalaya (Dahlgren 1980). I
Norden, inklusive Svalbard, finnes det
åtte mter hvorav de fleste er nordlige eller
alpine (Lid & Lid l 994 ). I Østfold er tre
arter funnet. Vanlig myrklegg,
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sjelden og trolig ikke opprinnelig (Hulten
& Fties 1986).
Kystmyrklegg forekommer i Norge i et
bredt belte langs kysten lia Østfold til
Åfjord i Sør-Trøndelag, og inn til Sigdal
og Rollag i Buskemd, Vmje i Telemark,
Bykle i Aust-Agder, Ulvik i Hordaland,
Årdal i Sogn og Fjordane og Orkdal i SørTrøndelag (Lid & Lid 1994 ). I
plantegeografisk sammenheng tilhører
den et svakt kystelement, såkalt
subatlantisk floraelement (Hafsten 1972,
Gjærevoll 1973 ). Øst for Oslofjorden er
den ikke registrett særlig langt nord og
når ikke Akershus (Anonym 1994). To
morfologisk klatt adskilte rmderarter er
kjent i Norge (Lid & Lid 1994 ).
Underatten vanlig kystmy:rklegg, P s. ssp.
sylvatica, er vidt utbredt og samsvarer
med utbredelsen som beskrevet. Den
kjennetegnes ved å ha snau stengel eller
wmtaksvis 2 hår-rende1~ bloll!Sterskaft og
beger. mens irsk kystmyrklegg, P s. ssp.
hibermca, bare tinn es i de ytre kyststrøk
ti-a Hareid i Møre og Romsdal til Rissa i
Sør-Trøndelag. Denne har hår på stengel,
blomsterskaft og beger (Lid &Lid 1994).
Fig. l er foto av nominatrmderarten.
Biologi og økologi
Kystmyrklegg er en to- til flerårig
halvsnylter, 5-l O cm høy med
nedliggende eller utstående grener ved
basis (Lid & Lid 1994 ).

Sverige foreligger langvarige studier
omkring dette temaet i svenske
grasmarker, men kystmyrklegg er ikke
behandlet Qfr. Milberg 1994 ). En kan
nevne at sammenlignbare arter av
øyenb:øst:, Euphrasia, og småengkall,
Rhinanthus minor, som begge er
halvsnyltere ikke danner vedvarende
fi·øbanker (Yeo 1961, Karlsson 1982,
Roberts), men det er usikkert om dette
har overføringsverdi til kystmyrklegg.
Imidlertid vil det være viktig ved en
rødlistevurdering å kjenne levetiden for
frøene.
I Norge er kystmyrklegg knyttet til
lyngheier, myrkanter og fuktige enger
(Lid & Lid 1994 ). Artens tilliørighet til
vegetasjonstype er lite diskutert. Den er
feks. ikke nevnt av Elven & Fremstad
( 1987). Vevle ( 1987) nevner den som
mulig karakterart i Heisivforbundet
(Juncion
squarrosi)
som
er
næringsfattige grasheier og engsamfunn.
Nordhagen (1921) mener den går inn i
flere plantesamfunn på nedbørrike
lokaliteter på Vestlandet. Kystlynghei og
kystmyrer er primærlokaliteter mens
kulturmark (fuktenger) er trolig
sekrmdærlokaliteter (Reidar Elven p.m).
I Sverige oppfattes dens vokseplasser å
være vekselfuktig til bløt gras- og
heimark. Den er fØrst og fremst typisk
på fattige bergarter med nitrogenfattig
jordsmonn og lav pH Den favoriseres av
beite og slått. Dens optimale miljø har
trolig vært magre og fuktige beitemarker
i skogsbygder (Ingelog et al. 1993). I
tillegg nevnes kjerreveier som vokseplass
(Mossberg et al. 1992) som også er
uttrykk for favorisering av ekstensiv
kulturpåvirkning. Fra Dalsland, Sverige
på begynnelsen av 1930-tallet nevnes den
fra myrer, og fuktige starr- og beiteenger,
helst magert sammen med torvmoser og
lyng (Hård 1935). I dag oppfattes den
som en konkurransesvak grasmarksart
som har sitt populasjonstyngdepunkt i
lysåpne nitrogen- og basefattige slåtteog beitemarker (Ekstam & Forshed

Atten bestøves i hovedsak av humler
(Fægti 1960b ). Frøene har et stott, lyst,
nætingsrikt vedheng ( elaiosom) som er
attraktive for maur som bærer med seg
fi·øet for siden å spise vedhenget. Frøet
blir liggende igjen spiredyktig. Frøene
· spres imidlertid ikke særlig langt på denne
måten (Berg 1954 ). Eventuelt andre
måter fi·øene spres på frø er ikke studert.
Det hadde vært interessant å rmdersøke
om arten går inn i varige eller kortlivete
fi·øbanker eller om den i det hele tatt går
inn i noen frøbank. I søndre deler av
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1992).

lokalitet).

Basert på økologiske studier i MellomEuropa regues kystmyrklegg for å være
en god indikator på sterkt sur og
nitrogenfattig fuktmark. Den regues som
Jyselskende, og vokser sjelden på steder
med mindre enn 40% relativ belysning
(Vevle 1985 ).

Siden arten stort sett opptrer på
nitrogenfattige steder, kan sur nedbør
virke negativt. Om det evt. skyldes
nitrogenet eller favorisering av mer
uitrogenkrevende planter med påfØlgende
økt konkurranse er ikke kjent.
På Hvaler og i Onsøy er ikke arten fimnet
i senere tid tross god kartlegging. Dette
er dårlige sigualer for artens status.

Tilbakegang i Sverige, bva med
Østfold?
I Sverige som helbet har den vært i sterk
tilbakegang de siste tiårene. I
Sodermanslands liin (fYlke) og Jiimtlands
Jan, som er artens nord og østgrense i
Sverige er den forsvunnet (Ingelog et al.
1993). P.g.a. kystmyrkleggenskrav er den
vurdert som hensynskrevende i Sverige
(Aronsson et al. 1995). I Dalsland,
Sverige ble den betraktet som vanlig
gjeunomhele bergtraktene på 1800-tallet
(Larsson !859). Totalt er den kjent fi"a
ca. 165 lokaliteter, men bare fuunet på 8
lokaliteter på 1970-tallet til tross for et
omfattende floraprosjekt (Andersson
1981 ).

Basert på kontakt med lokalkjente synes
det som om det har skjedd onrfattede
arealbruksendringer på flere av
lokalitetene slik at de nå ikke er eguet
som voksested for arten. Som tidligere
nevnt er det lite sannsynlig at arten har
evne til å etablere frøbank. Med deune
bakgrunn bør arten plasseres i
truethetskategori hensynskrevende
(IUCN-kode Cd - Care demaudiug) i
Østfold. Hvis det skulle vise seg sikkert
at a1ten ikke går inn i frøbank eller bare
en kortlivet frøbank, bør mten plasseres
i truethetskategori sårbar (V vulnerable).

Kystmyrklegg betraktes ikke som truet i
Østfold (jfr. Båtvik 1992). P.g.a.
mangelfulle tradisjoner på fYJkesfloraer i
Norge har en ikke kunnet observere
endringer i bestanden av kystmyrklegg i
Østfold, men det er gruun til å frykte en
tilsvarende tilbakegang som i Dalsland.
Begruunelsen for antagelsen er at det har
vært en kraftig reduksjon av ekstensive
beitemarker, samt at slåttemarker knapt
finnes lenger.

Lokalitetsoversikt
Nedenfor presenteres kjente fuun av arten
i Østfold som er samlet i herbarier. Alle
offentlige herbarier i Norge og aktuelle i
Sverige er forespurt. I tillegg er det
foretatt intervju og forespørsler blaut
lokalbotauikere/Jokalkjente i Østfold. Fig.
2 viser utbredelsen av kystmyrklegg med
status for hver lokalitet. Forkortinger av
herbariebelegg som er deponert offentlige
samlinger fØlger Holmgren et al. (1990)
hvor <BG> = Universitetet i Bergen,
<NLH> = Norges Landbrukshøgskole,
As og <O> = Botanisk Museum, Oslo,
<S> = N aturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm, <TRH> =Vitenskapsmuseet,
Trondheim, <TROM> = Universitetet i
Tromsø. Tilleggsoppslyn.inger som ikke
er oppført på herbarieetiketteu eller i
litteraturen er satt i hakeparentes < >.
p.m. = personlige meddelser.

Trusler og rødlistestatus
I Østfold er kystmyrklegg funnet på
ekstensivt kulturpåvirkede lokaliteter og
trives best i fukteuger eller i fuktige
utmarksbeiteT. Dette er uå i ferd med å
bli en meget sjelden naturtype-/
ku1turmarkstype i Østfold. I senere tid er
den først og fremst fuunet ved stier som
fortsatt er i bruk ( 4 lokaliteter), ustabile
otmåder som vannkanter med grus (2
lokaliteter) og fuktig beitemark (l
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

a.

Aremark. Ved Holmegil kapell
<PL 56 59 (ED 50)>. 09.07. 1955. Nils
Hauge. <0>.
b.
Hele området var dyrket opp (åker) og lokaliteten er ikke egnet for arten.
29.07.1995. Bjørn Petter Løfall.
Aremark. Holmegilkasa (sørsiden av Aspern) <PL 54 59 (ED50)>.
06.07.1955. Nils Hauge. <0>.
a.
Aremark. Moen <PL 48 63>. 22. 06.1935. Jens Holmboe. <0, S>.
b.
Aremark. Moen. 22.06.1935. Jens Holmboe <X-1>.
a.
Aremark. Flømma vest for
Kvislersætra. PL 496 655. Sett 8-1 O eks.
sommeren 1981. Bård E. Andersen <p.m. til Geir Hardeng>.
b.
Sett 8-1 O eks. sommeren 1982. Bård E. Andersen <p.m. til Geir Hardeng>.
c.
Noen eks. 07.08.1983. En
prøveflate på 2,5 x 2,5 mer lagt ut. Bård
Andersen og GeiT Hardeng.
d.
6 eks. i blomst av 17 vekstpwlkter/røtter, 16.08.1984. BårdE. Andersen
<p.m. til Geir Hardeng>.
e.
2 eks. i blomst ultimo juni 1985. Bård E. Andersen <p.m. til Geir
Hardeng>.
f
4 eks. i blomst+ noen vegetative skudd 06.07.1986. I et felt på ca. 20 x JO
mi nærheten av prøveflata var det en tett matte med 3-400 eks. på grus i
straudsone ved tjernet. Tørke denne sommeren furte til relativt lav
vannstand i tjernet. Bård E. Andersen <p.m. til Geir Hardeng>.
g.
l eks. i blomst sommeren 1987. Bård E. Andersen <p.m. til Geir
Hardeng>.
h.
2 eks. i blomst sommeren 1988.
Bård E. Andersen <p.m. til Geir
Hardeng>.
1.
3 eks. i blomst juli 1990. Bård E. Andersen <p.m. til Geir Hardeng>.
J.
noen sterile eks. sommeren 1995. Bård E. Andersen.
a.
Aremark. Spondalen. <PL 574 679>. Ca. 50 eks. sommeren 1986 (Bård E.
Andersen p.m. til Geir Har deng).
b.
Forekomsten stod i en sti i gammel fuktig ødeeng. Bård E. Andersen <p.m.
til Bjøm Petter Løfall 12.12.1994>.
a.
Eidsberg. Elgethun i Herland <PM 41 04>. 1844. Hans Christian Printz.
<0>.
b.
Eidsberg. Helgethun i Herland <trolig skrivefeil for Elgethun>. <udate1t>.
Hans Christian Printz. <O>.
Litt.: A
Smaalenene i Herland (Printz) (Blytt 1874).
B.
Eidsberg (Lid 1952).
C.
Eidsberg på prikkart (Fægri l960a).
C.
Eidsberg (Lid 1963).
D.
Eidsberg uten nærmere angivelse (Hardeng og Haga 1978) som
refererer til tidligere funn og litteratur (Geir Hardeng p.m.).
Fredrikstad. Onsøy <uten nærmere angivelse, trolig Langaard, se nedenfor>.
06.1884. Elling Ryan. <TRH>.
Langaard: Onsø (Svendsen if Ryan)(Blytt 1886).
Litt.: A
<Siden Blytt's publikasjon og herbariebelegget er så nære hverandre
i tid er det rimelig å anta at nevnte belegg er samme lokalitet som
Blytt ( 1886) viser til.
B.
To eldre funn fra bygda (O og TRH) (Johansen 1981) som feilaktig
angir belegg fra <0>.
Fredrikstad. Onsøy, Slevik <PL 04 63>. 05.06.1903. Elling Ryan. <TRH>.
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Litt.: A.

9

To eldre funn fra bygda (O og TRH) (Johansen 1981) som feilaktig
angir belegg fra <0>.
B.
Fredrikstad, Onsoy på prikkart (Fægri !960a). Øivind Johansen som
har studert floraen i Onsoy gjennom 30 år har aldri sett arten der (i
brev av 21. 11.1994 ). Nils Hauge som botaniserte mye i Onsoy har
aldri nevnt den derfra.
X.Halden. Id ved Fr.hald. 1872. Elling Ryan. <BG>.
Halden. Idd, nær bunden av Iddefjorden. <PL 42 40>. 29.07.1886. Ove
Dahl. <0>.

I O.

Il.
12.
13.
14.
15.
16.
I 7.

I 8.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

Halden. Idd, Ølu· <PL 48 48>. 24.06.1889. S.O.F. Omang. <0>.
Halden. Aspedammen. <PL 42 49>. 06.1934. Conrad Platou. <0>.
Halden. Idd, Bakke<PL 40 44>. 17.06.1935. Jens Holmboe og Per Stønner.
<X-1>.
Halden. Idd, Haugeliplassen. <?>. 26.06.1935. EilifDahl. <NLH, 0>.
Halden. Idd, Endetjem øst for Berby <PL 44 38-39>. 06.06.1953. Per
Stønner. <O>.
Halden. Idd, Elgebrnkasa 6 km SØ for Prestebakke. <PL 48 36>. 11.07.1953.
Per Stønner. <0>.
Halden. Idd vedBlakemosetjem nord for Ørsjøen. <PL45 49>. O1.08.1954.
Nils Hauge. <0>.
Halden. Nordre Stenslnndtjern ved velteplass. PL 522 469 (ED 50). 20-30
eks. derav flere i blomst nær strandkanten av tjernet på grnsmark. Lav
vannstand i tjemet. 6.!994. Bård E. Andersen <p.m. til Bjørn Petter Løfall
12.12.1994>.
Halden. Tangen ved Ørsjøen. PL 46 4 7 (ED 5O). På våt eng i hestebeite.
2
Rikelig forekomst ca. l O eks/m på l da. rik blomstring. 6.1994. Gøran
Edvard Granath <p.m. til Bjøm Petter Løfall16.01.1995>.
Halden, fem lokaliteter etter belegg og to lokaliteter etter litteratur
Litt.: A.
på prikkart (Fægri !960a). <Litteraturen Fægri (1960a) refererer til
er ukjent>.
B.
Halden, Idd (Lid 1974).
Hobøl «Håbøl». 1870. N. Wille. <NLH>.
Hvaler. «Skibstadkilen paa Asmaløe». <PL Il 74>. 1842. Hans Christian
Printz. <O>.
Hvaler. Asmaløy, sydkysten. <PL 11-12 45-46>. 15.07.!939. Nils Hauge.
<0>.
Hvaler. <<Kirkøen, en afHvalerøeme». 17.06.1865. Robert Collett. <0>.
Litt.: Hvaler. Kirkøen, Kjølbo. <PL ca. 161 455 (ED 50)>. (Collett 1868).
a.
Hvaler. Kirkoy. 1915. RolfNordhagen. <BG>.
b.
Hvaler. 06.!915. B. Gjeldaker. <BG>. <Trolig samlet samme sted
som Rolf Nordhagen, muligens en studieeksknrsjon>.Arten er ikke funnet
på Hvaler til tross for god kartlegging i sesongene 199 l -95 på Tisler. HerfØl,
Sør-Lauer, Sval-Lauer, Mellomholmen, Nord-Lauer, Fløyholmen,
Ekholmen, Børholmen, Søndre Sandoy, Nordre Sandoy, Spæroy, Kirkoy
og noe på Asmaløy (Gmmar Engan p.m til BjømPetter Løfall 07. 12.1994).
I tillegg har rekke botanikere besøkt oygruppen tidligere uten at arten er
rapportert etter 193 9.
a.
Marker. Torgrimsbu. PL ca. 580 834. I delvis gjengrodd traktorvei i nærheten
av en bekk. 16.07.1991. Ingvar Spikkeland <p.m>.
b.
Ikke gjenfunnet sommeren l 995. Ingvar Spikkeland p.m.
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26.

n

28.

29.

16. 07. 199 L Ingvar Spikkeland. <O" .
Moss. S for Nes. Jeløy. NL 92 94. Våt eng. 05.06.1960. Finn Wischmann.
a.
<O>
Moss. Nes- Bjømiisen. 05.06.1960. Finn Wischmann. <X-1>.
b.
Litt: Moss(Lid 1974).
Rakkestad. Eikelia. sør for. i en fuktig grasbakke i sti 20-30 m øst for
a.
demningen av
Krok\'annet. PL 435 943 (ED 50). Det ble talt 16 skudd
!nor de fleste var avblomstret. 19.07.1994. Bjøm Petter LøfalL ~o:.
Ca 20 eks. de fleste a\ blomstret. ett eks. i blomst. 19.07.1995. Bjøm Petter
b.
Lo fall
a.
Rygge. Fukt eng SE fNærum. NL 98 80 <ED 50~. 06.07.1962. Finn
Wischmann. <O:
b.
Det er ikke fuktenger igjen i omradet og lokaliteten er trolig ikke aktuell for
anen lenger. l Ingar L Båtvik ·-p.m 20.09.1995-.
Rygge. Ved Larkollveien ·'J>. ved grøftekant. l 1.06.1977. Kristian Lanes.
a.
<TROM:.
b.
Dette kan være i nærheten av Botne1tjemet som er ett av de aktuelle
fi1ktomradene
igjen i Rygge. l Ingar l. Bål\ik <p.m. 22. 12.1994>.
l Ingar L Båtvik som har bodd i Rygge siden 1988 og foretatt
vegeta"lionskaitlegging av hele kommunen i pe1ioden 1988-1991 har ikke
fimnet a1ten i Rygge (Båtvik 1994).
Sarpsborg. Tune. Agna It <PL 15 82> 19.06.1934. H. Tambs-Lyche. :BG>.
a.
b.
Området \irker noe gjengrodd. men det kan fmtsatt være aktuelle
vokseplasser i
området. l Ingar l. Biitvik <p.m 20.09.1995:.
Litt.: Sarpsborg, Tune på p1ikkaJt (Fægri 1960a).
Litt.: Sarpsborg. Tune. Ågårdselva-området. Sjelden (J. Ingar Iversen p.m.)
(Larsen 1984 ). Det finnes ingen belegg fi·a området. l Ingar l. Bål\ik <p.m.
22. 12.1994:.
Trøgstad. 27.06. 1922. A:nton: Røstad. <TRH".

ra

30.

31.

32.

A1tdatabanken, Uppsala. 272s.
Berg, RY I 954. Development and
dispersal of the seed of
Pedicularis sylvatica. Nytt mag.
bot. 2: 1-60.
Blytt, A. 1874. Norges Flora eller
Beskrivelser over de i Norge
viltvoxende karplanter, deel .
Cluistiania.
Blytt, A. 1886. Nye Bidrag til
Kundskaben om Karplantemes
U dbredelse i Norge. F orh.
VidenskSelsk. Christiania nr. l.
Bål\ik, l !L 1992. Sjeldne, sårbare og
hensynskrevende kaq1lanter i
Østfold. Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavd., rapp. 6-1992. 261 s.
Båtvik, J.I.I. 1994. Vegetasjonssamfunn
og sjeldne karplanter i Rygge kom
mw1e, Østfold. Fvlkesmannen i
Ostfold, miljøv~rnavd, rapp. 1-

T:Ikk
Takk til kontaktpersonened de off(mtlige
samlingene i Norge og Sverige som
velvillig har sendt opplysninger. Geir
Hardeng har sendt oversikt over sine
notater fi·a egne og andres obse1vasjoner.
J. Ingar I. Båtvik har bidratt med
opplysninger og kommente11 manus. Ola
Wergeland Krog har tegnet ut kan og
kommente1t manus.

Litteratur
Andersson. PA. 1981. Flora over Dal.
Karlvaxtemas utbrednmg i
Dalsland Stockholm. 358s.
Anonym 1994. Liste over kaivlanter i
Oslo og Akershus fylker.
Upublise1t stensiL Il s.
Aronsson, M., T. Hallingbiick & l-E.
Mattsson (red.) 1995. Rødlistade
vaxrer i Sverige 1995.
70

"
\'

\

\ . '·~
'l' i

'•

\

{

l

~

l

Fig. 2. Utbredelse av kystmyrklegg i Østfold Fylte sirkler er intakte lokaliteter. Apne
sirkler er tidligere lokaliteter som er forsvunnet. Fylte firkanter angir trolig intakt
lokalitet som er påvist før 1950, og bør ettersøkes. Apnefirkanter angir trolig tapt
lokalitet som er påvist før 1950, men som bør undersøkes nærmere. Stjerne angir
unøyaktig lokaliserte funn.
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ØSTFOLD BOTANISKE
FORENING'S EKSKURSJONER
1995.
på vår lille nmde. Av interessante arter
kan nevnes et gammelt eksemplar av
blåleddved, Lonicera caerulea, og et lite
eksemplar av strandkål. Crambe
maritima, nær sjøen. Ellers fant vi partier
med froe tørrbakker hvor bakkeveronika,
Veronica arvensis. kattefot, Antennaria
dioica, guhuaure, Galium verum, og
tjæreblmR Lychnis viscaria, var å se.
Leder for turen var Marit Eriksen.
Dessverre var det bare 7 frammøtte på
denne turen.

Øivind Lågbu & J.Ingar I.Båtvik
Østfold Botaniske Forening har hatt
7 ekskursjoner i 1995, inklusive en tur
sammen med Fredrikstad Soppforening. Et kortfattet resyme er gitt
av turene til hovedforeningens
tidsskrift Blyttia. Her presenteres et
noe mer omfattende referat fra de
viktigste opplevelsene fra turene.
Turreferatene er basert på innsendte
bidrag fra lederne på de respektive
turene.
Danmarksøya i Rygge, lørdag 13. mai.
Vårturen i 1995 gikk til Danmarksøya
utenfor Larkollen. Danmark er en
landtUJlge man ved fjære sjø kan nå fra
Stretaneset på Larkollen. Den er bygd
opp av endemorenen Onsøytrinnet. Her
ute fins mange sandholdige tørrbakker,
men også fuktigere skogspartier. Vi var
der midt i fro este blomstringa av kubjelle,
Pulsatilla pratensis. Av andre
interessante funn deUlle dagen bør nevnes
vårstarr, Carex caryophyllea, bakke starr,
Carex ericetorum, rosettkarse,
Cardamine hirsuta, og blankstorkenebb,
Geranium lucidum. Tidligere ( 1968)
fantes også olavsstake, Moneses uniflora.
her ute, men denne fant vi ikke denne
gangen. Leder for turen var J.Ingar
I.Båtvik. Antall deltagere var 21 stk.

Risholmen, Onsøy, torsdag 8. juni.
Forsommerturen i år gikk til Risholmen
utenfor Onsøy. Hit ble vi fraktet med båt
av oppsynsmann Øyvind Grønli. Øyas
hageanlegg, med de mange innplantinger,

Kj eøya ved Sponvika, lørdag 20. mai.
Våren var sen dette året, men denne
dagen var det virkelig solskinnsvær.
Kjeøya har mye spennende, både
botanikk og historie å by på. Vi ble
spesielt betatt av alle de store gamle
eiketrærne og gran av imponerende
dimensjoner. Her var mye stående råtten
ved, et eldorado for hakkespetter,
virvelløse dyr, sopp og moser. Vi kunne
telle opp mer enn l 00 ulike ka1planter

Parti fra Risholmen. Foto: Ø Lågbu
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er det i dag en stiftelse som har ansvaret
for. Her finnes blant andre 130 ulike
Rhododendron-arter og omtrent l 00
fremmede bartrær, plantet på 1950-tallet.
Av ville karplanter fant vi flere
eksemplarer av fjellrapp, Poa a/pina, ved
btygga. Fjellrapp er kjent fra omkring 5
intakte lokaliteter i dag (Båtvik !992) slik
at dette var et godt funn. Vi fant også
flere spellllende ting her ute som feks.
l O eksemplarer av strandrisp, Limonium
humi/e, sammen med en stor vase
strandsnyltetråd, Cuscuta europaea ssp.
halophyta. Dette er den 8. lokaliteten for
strandtisp hvor vi fm1satt vet den finnes
(Båtvik 1993). På strandhergene i sør
påviste vi en stor bestand forvillet
bergjunker, Saxifraga paniculata, samt
fYlkets andre lokalitet for kystmanre,
Galium saxatile. Her ute finnes også en
Il år gammel misteltein, Viscum album,
i en villapal. Alle de nevnte at1ene, minus
misteltein og rhododendron ble belagt til
Botanisk museum på Tøyen. Leder for
turen var J.Ingar I.Båtvik. Antall
fralllll.IØtte var 19 stk.

Slåttetreff på Bøensætra i Aremark,
helgen 4.- 6. august.
Det årlige slåttetreffet på Bøensætra ble
arrangert i samarbeid med venneforeningen på stedet. V æret var fint, og
de 15 frammøtte fra Østfold og
Strømstaddistriktet fikk innføring i
slåtteavhengig flora, stell og bruk av ljå,
samt praktisk øving i slått og hesjing. Vi
krnme også i år glede oss over at den lille
populasjonen av bakkesøte, Gentianella
campestris, holdt stand, og vi så mer
jåblom, Parnassia palustris, i området
enn tidligere år. Her fitmes også årlige
bestander av brudespore, Gymnadenia
conopsea, og slåtteplanten solblom,
Arnica montana. Vi ønsker alle lesere av
Natur i Østfold velkommen til slåttetreffet
i 1996!
Ansvarlig for slåttetreffet fra ØBFs side
er Marit Eriksen.

De l O fralllll.IØtte fikk en fin vandring
gjennom en blanding av jordbrukslandskap, ravinelandskap og til slutt en
nærmere studie av stedets mudderbanker.
Begynnende høstfarger, et rikt insektsliv
og fuglearter som bl.a. nøttekråke satte
en spiss på turen. Bjørn Petter Løfall
skrev artsliste, som til slutt kom opp i
160 karplantearter. De helt store funn
gjorde vi ikke, men en rekke interessante
arter var representert. I bekkedal- og
ravinelandskap fant vi bl.a. skogsivaks,
Scirpus sylvaticus, hundekveke, Elymus
caninus, firblad, Paris quadrifolia,
kratthumleblom, Geum urbanum, rød
jonsokblom, Silene dioica, springJi"ø,
lmpatiens
no/i-tangere,
og
skogstjerneblom, Stellaria nemorum.
Blant veikantplantene fant vi
amerikamjølke, Epilobium watsonii, og
landøyda, Senecio jacobaea. Nede ved
Glomma fant vi flere pusleplanter på
mudderbankene, som evjesoleie,
Ranunculus reptans, nålesivaks,
Eleocharis acicularis, evjebrodd,
Limosella aquatica, firling, Crassula
aquatica, og e\jeblom-arter, Elatine spp.
Ledere for turen var Ola Wergeland Krog
og Øivind Lågbu.

Lavtnr til Niissemark i Dalsland,
Sverige, lørdag 9. september.
For første gang i Østfold Botanisk
Forenings historie ble det arrangert en
laveksknrsjon. Siden kompetansen om
lav i Østfold er snau, ble lichenologen
Svante Hultengren, Stenungsund,
forespurt som turguide. Hultengren
arbeider forøvrig med den epityttiske
lavfloraen i Alvsborg liin, samt Giiteborg
og Bohus liin, som begge er nabofYlker
til Østfold. Prosjektarbeidet vil vare i enda
3-4 år.
Vi valgte en godt kjent lokalitet ikke langt
fra norskegrensen nemlig Bokullen i
N iissemark i Dalsland. Hnltengren hadde
tidligere skrevet en artikkel om Boknllen
i tidsskriftet Natur på Dal. Lokaliteten
ligger ca 5 km fra den norske grensen,
inntil Stora Le, innenfor grenseover-

Vidnesåa i Skiptvet, lørdag 26. august.
Vidnesåa er en liten sideelv til Glomma.
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av deltagerne hadde liten kjeuuskap til lav,
særlig skorpelav, ble mange vanlige arter
demonstrert demonstrert som Phlytis
argena, stiftbrunlav, Melanelia fuliginosa, bitterlav Pertusaria amara, og
bloddråpelav, Mycoblastus sanguinarius.
Vi var 12 deltagere på turen. Ansvarlig
fra ØBF's side var Bjørn Petter Løfall.

gangen Holmegil i Aremark. Her finnes
bl. a. den største og mest vitale
forekomsten av kystfi.Itlav, Pannaria
rubiginosa, i Sverige.
Lokaliteten ligger et stykke fra vei så det
ble noen kilometers gange før vi nådde
lokaliteten. Bokullen er, som mange
interessante lavlokaliteter, en ås med
barskog med god iuublanding av løvtrær,
særlig osp. Lavfloraen på den øst- og
nordvendte siden, nær toppen av åsen,
ble demonstrert. Dette området har en
rekke interessante !avarter. Noen av dem
er aldri registrert i vårt fylke. Av
interessante arter vi fikk se, bør fØlgende
nevnes: Arthonia leucopellaea, Calicium
parvum, blåfiltlav, Degelia plumbea,
Lauderlindsaya acroglypta, skrubbenever, Lobaria scrobiculata, Megalaria
grossa, storvrenge, Nephroma arcticum,
kystvrenge, Nephroma laevigatum,
Phaeocalicium praesedens, kystfiltlav,
Pannaria rubiginosa, grynfiltlav,
Pannaria conoplea, og stiftfiltlav
Parmeliella triptophylla. Flere av de
nevnte artene er ikke registrert i Østfold,
men burde kuune fumes her. Siden flere

Sopptur sammen med Fredrikstad
Soppforening til Høydal/Havna på
Nordre Rolvsøy, søndag 24. september.
Medlemmer fra botanikerforeningen i
fylket ble med på soppforeningens
arrangement til Rolvsøy denne
høstdagen. I normale sopp år er det gjeme
en del matsopp å fiuue i disse traktene.
F.eks. blir det ofte mye traktkantarell,
Cantharellus tubaeformis, senhøstes.
Mange i soppforeningen går kanskje
heller etter uvanlige arter enn etter
matsopp. Deuue dagen ble det imidlertid
fuunet svært lite av både matsopp og
interessante arter. Sopphøsten i
september var generelt elendig. Dette tok
seg noe opp i oktober, men da gikk
sopp foreningens og botanikkforeningens
medlemmer og sanket den soppen de
ønsket hver for seg.

Fra ekskursjonen til Risholmen i juni 1995. Hermod Karlsen og Jan l. Iversen
Båtvik ved en blåbærbusk. Foto : Ø Lågbu
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DET KRIBLER !
Til tross for at det i skrivende stund blåser en sur nordavind med enkelte innslag av snø,
kan vi ikke komme bort fra at våren kom i år også! Opp demmet lengsel etter våre små
kryp gir seg utslag i overdreven interesse for de av våre overvintrende insektarter som
måtte forville seg ut i sola en mild dag, og håver, lamper og annet utstyr letes fram fra de
mørke kroker. Nå skal vi ut og finne de godbitene som vi ikke fant ifjor, men som vi er
helt sikre på finnes der ute! Ett eller annet sted ...
Det haster med tips om gode lokaliteter, dersom vi skal få lagt det inn i kjøreplanen for
sommeren. Sesongen er så altfor kort, og vi må ofte ta mye på sparket, men det hadde
vært godt å ha en del turer klare i god tid. Men da trenger jeg ditt tips, gjeme også din
hjelp til å lede an på turen. Cijerne med plass for lysfelle eller andre feller, eller om du
kan ta deg av andre praktiske forberedelser. men som sagt - det lyt skje fort!
For å få litt bredde på arrangementene, prøver vi å arrangere turer sammen med
"naturrelaterte" foreninger. Dette vil gi flere deltakere, samtidig som vi får informert
om vår virksomhet. Dessuten er våre mål gjeme ganske sammenfallende! En mest mulig
urørt natur, med variasjon og artsrikdom. Regjeringen har programfestet at de skal
gjøre sitt for å sikre et biologisk mangfold, uten at de kanskje helt har forstått omfanget
av et slikt vedtak. Det betyr nemlig at også småkryp som insekter og andre virvelløse
dyr skal ha sin beskyttelse i loven. Og da ikke bare som gruppe, men den enkelte att. Vi
skremmes av omfanget ved raseringen av regnskogene, men tenker lite over at en slik
rasering også foregår i vårt eget land. Heldigvis ser det ut til at selve tempoet er dempet
noe- feks. ved drenering av myrer, fjerning av urskog osv- men det fortsetter, og vil
om noen år ha kunne forårsaket utryddelsen av flere sjeldne insektarter.
Det er på dette området du - som er interessert i disse småkrypene - kan gjøre en
innsats. Ved din registrering av arter kan du gi en pekepinn om artenes utbredelse, og
kanslqe også påvise nye steder der sjeldne arter finnes. Og noe positivt kan også meddeles:
jeg har de siste par årene mottatt flere positive henvendelser fra gårdbrukere som ønsker
å sette av en teig, en dam eller en bekk for å hjelpe insektarter, og som ønsker gode råd.
Når vi samtidig vet at bondeorganisasjonene ønsker å begrense gi..flbruken, og mange
driver "økologisk", kan vi begyrme å fatte håp om bedre tider for jorda vår. Om bare
disse tankene kunne spre seg, både her i landet og utenfor...... .
Lykke tilmed en hektisk og spennende sesong !
Tiwr Jan.
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Figur l. Li bel/ula depressa er nå funnet i 11 av Østfolds 18 kommuner.
Teguing: Sidsel1versby ef.

Atlasprosjekt for Øyenstikkere i
Østfold nyfunn og status 1995
Bjørn Petter Løfall

Artikkelen behandler hovedresultater
og gode funn.

Øyenstikkersesongen har ikke vært
det ideelle i 1995, idet forsommeren
bød på for mye nedbør og kaldt vær
med dårlig resultat for forsommerartene. Likevel ble det gjort 195
nye atlasrutefunn og bekreftet i 31
atlasruter med funn før 1960. Det er
gjort 66 nye kommunefunn samt
bekreftelse av 18 kommunefunn før
1960 ved hjelp av 19 deltagere som bar
bidratt med tilsammen ca. 66 feltdager.

Metode, materiale og resultater
Det ble utfØrt relativt mye feltarbeide
sommeren 199 5. Tilsammen har 19
personer har deltatt i feltarbeide. Dette
har gitt en rekke nye kommune- og
atlasrutefunn (atlas !Ox!O km). I tillegg
er noen eldre private samlinger
kontrollert. En oversikt over de generelle
resultatene er gitt i tabell l.
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Tabe/1 l. En oversikt over anta/1 personer som har deltatt i kartlegging, hvor mange
dager i felt som er benyttet som er summen av alle dager alle har vært i felt. Nve
atlasrutejimn og nve
. kommunefunn i 1995, samt bekreftelse av gamle funn (før !960) .
Antall
Antall
deltakere feltdager
19

66

Nye
atlasrutefunn

Bekreftelse av
atlasrutefunn
før 1960

196

31

Pr. 1995 er det fiumet 23,6 arter i snitt
pr. komtmme, en økning på 3,8 atter i
forhold til 1994. Det betyr at hver
kommune har 56 % av fylkets 42
ynglende atter. Pr. 199 5 er det fimnet 15,9
atter i snitt pr. l Ox l Okm atlasmte. Dette
er en økning 2, 9 att pr. atlas-mte i forhold
til 1994. Tabell2 viser kommm1efimn og
status pr. 1995.
For sommeren i l 99 5 var relativt fuktig i
Østfold-sammenheng. Derfor var
feltinsatsen relativt liten i mai og juni da
de fleste øvenstikkerinteressette fanger
voksne dyr. Derfor ble kanskje
forsommerarter underrepresentert i
observasjonene. Imidlertid ble været
vanut og tørt fl-a slutten av juni og hele
resten av sommeren.

Interessante funn 1995
Observatører til nedenstående: BPL =
Bjøm Petter Løfall, CB =Carl Bolgl1aug,
DD = Dag Dohnen, FR = Frank Rosell,
HO = Hans Olsvik, MH = Matti
Hiimiiliiinen, MP = Magne Pettersen,
OWK =Ola Wergeland Krog, IS = hlgvar
Spikkeland.
• Blåbånd-vannymfe Calopteryx
sp/endens ble funnet i hele Berby-/
Enningdalselva fra svenskegrensen til
200m fra utløpet i Iddefjorden. Dette
er en strekning på hele 12-13 km og
ga funn i 2 nye atlasmter (MP).
• Sørlig metalløyenstikker Lestes dryas
ble også sett ved den dam ved Håbu
ØNØ for Viker, sør på Asmaløy,
Hvaler (Do huen et al. 1995 ). Den ble
også sett ved en ny lokalitet i
nærheten, nemlig ved Asebu øst for
Asmalsund nordvest på Asmaløy,
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Nye
kommunefunn

66

Brekeftelse av
kommunefunn før 1960

18

Hvaler (CB,DD) (Bolghaug &
Dolmen in prep.).
• Et funn av fmtsatt flyvende armett
blåvannymfe Coenagrion armatum
Skavhaug, Askim l 9. juli (BPL) er
kanskje det seneste tidspunkt atten er
obsetvert i Norge.
• Måneblåvannymfe Coenagrion
lunulatum ble bare sett ett sted, ved
en myrpytt på Kiselbergmosen,
Marker (Løfall & Wergeland Krog
199 5 ). Den kjølige og fuktige
forsommeren for ta skylden for få C.
lunulatum-funn.
• Fjelløyenstikker Aeshna caerulea er
bare er funnet tre steder i fylket
tidligere derav to egnet for
reproduksjon (se Olsvik et al. l 990 og
Løfall 1995). Denne smmnereu ble
den funnet flere steder. Det ble
obsetvett 2 ind. på Stenemdmosen i
Spydeberg/Hobøl_ en langstrakt
jordvannspåvirket grasmyr (BPL ).
Flere ind. ble sett og fanget ved
Trestikletjem i Skiptvet, et tjem med
myr og myrpytter omkring hele tjemet
(BPL). På regnsvannsmyra Kallakmosen, Trøgstad ble eggleggende
hunn obsetvert (HO). På Gatemosan,
Rømskog ble noen få ind. sett
(BPL,HO). Fmm ble også gjort ved
Håbudammen, Hvaler (Dohnen et al.
l 99 5 ). Arten synes å foretrekke
myrområder over en viss størrelse med
dammer/pytter. Slike finnes flere
steder øst i fYlket. Den burde være mer
vatilig en utbredelseskartet skulle tilsi,
og undersøkelse av de fleste
myrreservatene i Østfold vil sannsynlig
gi flere funn. Denne naturtypen er
underrepresentert i tidligere undersøkelser.

nærmere stedsangivelse) i Norge (jfr.
Olsvik 1990, Olsvik og Dolmen 1992,
Pettersen 1992, Løfall 1995 og Olsvik
1995). Arten er ny for EIS-rute 29
(European Invertebrate Survey = 50
km-rute). Arten er nå kjent fra 3 av
fylkets 18 kommuner og fire
lokaliteter i Østfold hvorav tre
lokaliteter der den trolig reproduserer.
• Myrmetalløyenstikker Somatochlora
arctica ble funnet flere steder og er
ny for seks kommuner som er mer enn
fordobling (BPL). Arten er kanskje
vanligere enn tidligere antatt, men
naturtypen hvor den opptrer er
underrepresentert i tidligere
undersøkelser. De beste lokalitetene
synes å være grasmyrområder, med
bekker/siklebekker og pytter. Slike
myrer har vært mer attraktivt å grøfte
enn nedbørsmyrer så må anta at mange
slike har gått tapt.
• Sørlig høstlibelle Sympetrum
vulgatum ble med noen få ind. funnet
ved Kallaksjøen, Trøgstad (HO).
Dette funnet er det som er foretatt
lengt fra kysten i Østfold.
• Blodrød høstlibelle Sympetrum
sanguineum ble funnet i p aning ved
Glomma i Skiptvet ved Vidnesåa (BPL,
OWK). Dette kan tyde på at arten
skulle finnes flere steder ved Glomma,
men er lite undersøkt. Arten ble også
fanget ved Buerelva, Marker (ISP).
Dette er funn som er foretatt lengst fi·a
kysten. Arten ble også sett ved Lysem,
Spydeberg (OWK).
• Grå tovlibelle Leucorrhinia albifrons
ble funnet tallrik ved Haketjem, Rokke,
Halden (FR), og nyklekt ved Vestre
Rømungen, Rømskog (Løfall &
Wergeland Krog 1995). Sistnevnte
sted er det nordligste i Norge.

• Torvmoseøyenstikker
Aeshna
subarctica ble funnet 13 nye atlasruter
(en fordobling) tross få undersøkte
lokaliteter. Arten er trolig vanligere
enn tidligere antatt fordi naturtypen
den opptrer i er underrepresentert i
tidligere undersøkelser. Likevel finnes
den sjelden ved senkede myrtjem/
pytter. Arten foretrekker tjern/vann
med
levende
torvmoser
(vasstorvmose) med laguner eller vann
ligger like over torvmosen. Arten er
ofte funnet ved å plukke ut aktuelle
lokaliteter på kartet, og burde finnes i
de fleste atlasruter innenfor Raet.
• Aeshna serrata er en art som det ikke
foreligger bekreftede funn i Norge, ble
trolig observert ved lsesjøen,
Sarpsborg (MH,OB,HO). Arten kan
ikke bekreftes ny for Norge da det ikke
ble fanget noen individer. Isesjø er
likevel et typisk leveområde for arten
og det ville ikke være noen stor
ovenaskelse med funn i Norge (Olsvik
1996, Dolmen et al. I 995 ).
• Vandreøyenstikker Hemianax ephippiger ble trolig sett ved N oretjem,
Moss (Olsvik 1996, Dolmen et al.
1995). Dette er en subtropisk art som
i gode år kan vandre langt nord. Dette
er faktisk eneste øyenstikker som er
sett på Island med fire funn. Vi gjør
oppmerksom på at arten med dette
ikke kan bekreftes som ny forN orge.
• Klubbeelveøyenstikker Gomphus
vulgatissimus ble funnet i Berby-/
Enningdalsvassdraget
nær
svenskegrensen (MP). Arten ble fØrste
gangen funnet i vassdraget i 1994
(Hardeng l 995). Dette understreker
de tidligere naturfaglige verdier som
kjent fl-a vassdraget. Dessuten ble
larver av G. vulgatissimus påvist i
Hobølelva (HO).
• Gulflekket
metalløyenstikker
Somatochlora flavomaculata ble
funnet ved Svarverudtjemet mellom
Bråten og Svarverud i Eidsberg
(BPL). Arten fløy i grasmyr/
snellesump/porskratt. Dette er åttende
kjente lokalitet (en i Vestfold uten

Verdifulle lokaliteter
Av særlige interessante nye lokaliteter vil
vi nevne Svarverudtjem. Her ble 8 kjente
lokalitet for Somatochloraflavomaculata
funnet. Ca. l Oind. ble observert samtidig
og det er det nest høyeste antall individer
som er observe1t på en lokalitet i Norge.
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Tabell 2. Kommuncoversikt over øyenstikkere i Østfold. • = funn 1960-94. +=funn før 1960, -<>- =
ny funn 1995 eller som t~l!gc av gjennomgang Jv samlinger, ·,=funn før 1960 som ble bekreftel 1995,
? =usikre angivelser. Ar= Aremark. As= Askim. Ei= Eidsberg. Fr= Fredrikstad. Ha"" Halden, Ho=
HobøL Hv = Hvuler. Ma =Marker, Mo= Moss. Ra= Rakkestad, Ry= Rygge. Rø =Rømskog, Rå=
Rldc. Sa"" Sarpsbnrg. Sk =Skiptvet. Sp =Spydeberg. Tr =Trøgstad. Vå= Våler. Sum= antall atlasruter runnet av 67 aktuelle. tallet erter skråstrekcn er andelen funn før 1960. ikke bekreftet 1960-95.
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Denne lokaliteten og nærliggende
lokaliteter bør tllldersøkes nøyere senere
da de fortsatt er dårlig undersøkt.
Imidlertid bygges det nå ny E-18 (vei) i
nordenden av lokaliteten. Den nye veien
berører/ligger i nærheten av også to
nærliggende tjern til Svarverudtjern.
Disse er Lintotjem og Trollebærtjern.
Andre naturfaglige verdier som er
observert ved Svarverudtjem er større
flokker sangsvaner på trekket.
Våtmarksverdiene til tjernet kan være av
nasjonal verdi.

kontrollert samlingene til Per Bing, Atle
Engmo og Thor Jan Olsen.
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Endelig nevnes en ny Lestes dryaslokalitet. Arten er tidligere kjent fra en
lokalitet i Østfold på Asmaløy, Hvaler.
En ny lokalitet ble funnet nordvest på
samme øy, ved en uttørkingsdam ved
Asebu.
Takk
Naturfondet i Østfold har bidratt med
økonomisk støtte til arbeidet. Hans
Olsvik og Magne Pettersen har bidratt
med en rekke opplysninger og
kommentert manus. Følgende har
supplert med opplysninger og/eller
assistert i felt: Kjetil Atllle, Tommy K.
Andersen, Ove Bergersen, Carl
Bolghaug,Dag
Dolmen,
Roar
Frølandshagen, Matti Hiimiiliiinen, Sidsel
Iversby, Daniel Faye Ltllld, Roar Olsen,
Thor Jan Olsen, Frank Rosell, Ingvar
Spikkeland, Morten Viker og Ola
Wergeland Krog. Magne Pettersen har
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Jakten på Østfolds eget insekt
Thor Jan Olsen

De senere årene har man på forskjellig
vis valgt ut blomst, fugl, bergatt OS\' som
den enkelte kommune eller fylkes
spesielle att. Dette har igjen blitt grunnlag
for spesiell oppmerksomhet, kanskje blitt
benyttet i kommunevåpen, brosjyrer e.L
For insektenes vedkommende har noe
slikt ikke vært aktuelt. Med de enorme
mengder insekter, både mtsmessig og
totalt, som'1 finner. vil det være vanskelig
å skulle plukke ut ett insekt som er typisk
for f eks. Østfold. Eller finnes det Ulllltak?
Et slikt unntak måtte være løpebillen
CARABUS MONOLIS Fabtitius 1792.
Den skiller seg ikke stort fra de andre
store løpebillene i den attsrike familien
Carabidae, og blintok ofte oversett fordi
den overfladisk ligner C violaceus eller
kanskje mer C problematicus.

C nzonolis er svart, som oftest med en
kobberaktig glans. Lengden er 22 - 26
mm, på dekkvingene har den små
"perlerader" - et mønster som finnes i
forskjellig utførelse på de store
representantene for denne familien.

CARAOU.S.

MON iL i

5

Carabus monolis er en løpebille som i
Norge bare er funnet i nedre Glommaregionen. Tegning: Thor Jan Olsen.
deler av Europa- vi finner mange plasser
langs Glomma der slik ballastmasse har
blitt losset. Det skjer ofte at sørlige arter
blir inn..!Ørt til Norge, det som er spesielt
med mon olis er at den har klart å etablere
seg - de fleste sørlige arter klarer ikke
vårt klima. men C monolis har etablett
seg her, og utvider sitt område - sakte,
men sikkert. men ren Østfolding vil den
nok være i mange år ennå!

Så >i trenger nok en forklaring på hvorfor
dette skulle være en spesiell Østfolding.
Ser vi på utbredelseskartet, finner vi at
atten egentlig har nordgrense i Tyskland
- den finnes ikke i hele Norden. bortsett
fi·a i Nedre Glollllll3regionen, i Sarpsborg
og Fredrikstad kommuner! For å gjøre
atten enda mer spesiell, har "vår" variant
et svakt rødaktig ledd i antennene.

.. ... Eller kanskje du har et annet forslag
til "Østfold - insektet"?

Er dette en såkalt "relikt- art", en rest av
en gammel, større utbredelse? Neppe,
man regner med at det er mer sannsynlig
at arten har fulgt med ballast fra sørligere
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STJERTVINGENE, LYCAENIDAE, OG
DERES UTBREDELSE I ØSTFOLD
Per Tangen og Sidsel Iversby

Arten trives best i områder hvor vi finner
mye slåpetorn. Her fører den et rolig og
bortgjemt liv, slik at den vanligvis ikke
er så lett å oppdage ute i natmen. Den
holder seg stort sett inne i, eller i
umiddelbar nærhet av sine slåpetomkratt, og kun i sjeldne tilfeller finner vi
den sittende på en blomst i søken etter
nektar. Arten sitter da ofte med åpne
vinger og viser med det frem sine meget
vakre fargetegninger.

INNLEDNING
Stjertvinger er fellesbetegnelsen på noen
små, raske dagsonnnerfugler som alle har
en liten forlengelse, en såkalt stjert
nederst på undervingen.
Den raske flukten furer til at disse artene
er vanskelige å fØlge med øynene når de
er i bevegelse. Dessuten har alle artene
gode kamuflasjefarger på undersiden av
vingene, så når de sitter med lukkede
vinger på feks. løvblader, lyngplanter
eller blomster, kan de være nokså leie å
få øye på selv når de sitter i ro. Får vi
derimot en sjanse til å studere noen av
artene på nært hold, vil vi kunne se at de
alle har meget vakre farger og mønstre.

Vi har ved flere anledninger «banket»
denne stjertvingen ut fra disse tette,
sanmten.filtrede slåpetom-krattene. Dette
har vi gjort ved å riste eller slå hardt med
feks. sommerfuglliov eller pinner på
denne typen vegetasjon. Selv om solen
har vært fremme og lufttemperaturen har
vært høy, så har T betulae tydligvis sittet
og slikket sol godt gjemt inne i de tette
krattbuskene. Etter å ha blitt skremt ut
av bankingen, har slåpetom-stjertvingen
fløyet kort avgårde for så å sette seg på
vegetasjon nær ved. noe som da har gitt
oss sjansen til å beskue dette vakre
insektet.

Vi har fire norske arter imten denne
gruppen av sonnnerfugler. Tre av artene
har en begrenset utbredelse i vårt land,
mens den fjerde arten er vidt utbredt
gjennom det meste av landet. Alle fire
attene av stjertvinger finnes i Østfold.
DE ENKELTE ARTENE:

Thecla betulae flyr på sensommeren, og
kan godt vente til slutten av august fur
den viser seg. Arten er ofte slitt når vi ser
den, noe som konnner av at den kan ha
tilbragt mange dager inne i
slåpetornkrattet fur den konnner frem for
fØrste gang. Vårt tidligste registrerte funn
er fra 13. august. Arten kan ha lang
flyvetid, alt avhengig av været og
temperatmen i august/september.

THECLA BETULAE Linnaeus 1758
Tross sin beskjedne størrelse må dette
være en av de vakreste sonnnerfugler vi
har i landet vårt. Den nydelige rødfargen
mot fløyels brun bunn, spesielt synlig hos
hlillll-dyra, gir oss en fØlelse av at dette
dyret hører hjemme i mer sydlige
omgivelser. Så er da også slåpetornstjertvingen meget sjelden hos oss her i
Norge, den er kun funnet langs kysten
på Østlands-området.

QUERCUSIA QUERCUS Linnaeus
Kystområdene i Østfold gir gode
betingelser for denne arten, hvor larven i
hovedsak lever på slåpetorn, Prunus
spinosa, og den er funnet ganske mange
steder i fYlket.

1758
Også eikestjertvingen lever et
«bortgjemt» liv, noe som furer til at en
spesielt må søke etter arten på dens
levesteder for å få oppleve denne lille
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Figur l. Satynum W-A!bum. Foto: Per Tangen
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Absolutt en opplevelse som gjør det verd
å stå tidlig opp!

skjønnheten.
Sommerfuglen finnes i områder med mye
eik,Quercm sp. Det bør være flere gamle,
grov-vokste eiketrær tilstede på biotopen
for at vi skal kunne finne menger av
eikestjertvingen. Arten kan være ganske
tallrik på egnede steder, men dens
spesielle levesett furer til at den sjelden
oppdages.

Querqusia quercus flyr midt på
sommeren, da i hovedsak i juli måned.
Den kan av og til være forsinket, slik at
vi finner fine dyr langt inn i august. Vårt
tidligste registrerte funn er fra 12. juli.
SATYRIUM W-ALBUM Knocb 1782
Almestjertvingen er ifØlge «Norwegian
Red List» en av våre sårbare arter, og
dette vil kanskje måtte forsterke seg i
fremtiden, siden en av artens
næringsplanter, alm, Ulmus glabra, nå
står i fare for å bli utryddet over store
deler av sitt utbredelsesområde p.g.a.
ahnesyken. Det er å håpe at S. w-album
vil kunne omlegge sitt kosthold noe, slik
at vi fremdeles rar beholde derme arten
hos oss. Arten kan visstnok også leve på
ask, Fraxinus excelsior.

Eikestjettvingen er funnet mange steder
i Østfold, og den er ganske vanlig i fYlkets
kystkommuner. Arten er også funnet
spredt i de indre delene av Østfold.
Det meste av dagen tilbringer denne
sommerfuglen høyt oppe i eikekronene.
Her slikker den sol og sysler med
kjørmslige aktiviteter. Derme livsstilen
gjør arten vanskelig å oppdage, men
dersom en setter seg ned ved siden av
store eiketrær en varm sommerdag i
sommerfuglens flyvetid, d. v. s. fra midten
av juli og ut mot midten av august, burde
sjansene være store til å ra se mange
eikestjertvinger leke seg oppe i
trekronene.

Sommerfuglen er såvidt vi vet ikke vanlig
i Østfold, men har blitt funnet spredt og
ratallig rundt om i fYlket. Vi kjeruJer til 8
lokaliteter hvor den er furmet, og tar
gjeme imot mer informasjon om derme
arten.

Sommerfuglen ser da gråhvit ut, og vi vil
etterhvert måtte ønske oss veldig lange
bein for å kurme studere dyret nærmere.
Dersom ønsket om lange bein mot
formodning ikke skulle gå i oppfYllelse,
bør man heller satse på å stå tidlig opp
om morgenen. Når morgensolen
begynner å varme den sommerlige
Østfold-naturen ved 7-8-tiden, kommer
eikestjertvingene frem fra sine nattlige
skjulesteder. De sitter da ofte på blader
lavt nede på eiketrærne, hvor de soler seg
med utbredte vinger.

Ahnestjertvingen tilbringer også, som
eikestjervingen, mye av sitt liv oppe i,
eller rundt høye trær. Men i motsetning
til Østfolds tre andre stjertvinger, er derme
arten en ivrig nektarsøker. Den synes å
ha en stor forkjærlighet for tistler, og da
spesielt åkertistel, Cirsium arvense.
Arten er den mest anonyme i farget egning
av stjertvingene, den har en mørkebrun
overside og en lysegrå underside, noe
som faktisk gir sommerfuglen god
kamuflasje når den sitter på blomstene av
tistler. Ahnestjertvingen sitter alltid med
vingene sanrmenslåttepå blomstene. Den
kan være meget vanskelig å oppdage, og
det selv om den sitter rett foran oss på en
meters hold.

På dette nære holdet avslører arten sitt
rette jeg, fØrst nå vil vi ra se den vakre,
fosforiserende blåfargen på oversiden av
vingene. Hannen har derme fargen over
hele vingen, mens hunnen har den
konsentrert i to dråpe-lignende tegninger
på overvingenes overside.

Når vi leter etter arten, pleier vi å stå helt
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UERCUSIA QUER US

THECLA BETULAE

CALLOPHRYS RUBI
SATYRIUM W-ALBUM
Figur 2. Kartene viser kjent utbredelse i Østfold plottet i l O x l O km rute1: Vi antar
at utbredelsen av stjertvingene er noe større enn vist her. Spesielt C. rubi er meget
vanlig og bør kunne finnes i de fleste ruter i Østfold Apen sirkel viser funn før 1970
og fYlt sirkelfwm etter 1970.
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Figur 3 og 4. Thecla betulae overside og underside. Foto: Per Tangen.
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stille en st1111d foran bestander av tistler i
nærheten av almetrær, for så å la blikket
vandre fra · blomsterkrone til
blomsterkrone. Av og til kan hellet være
med oss, og en almestjertvinge kan
åpenbare seg for vårt blikk. Det tar ofte
en liten st1111d fØr vi oppdager arten med
øynene, så god er sommerfuglens fargekamuflasje. Hvis vi da meget forsiktig
nærmer oss sommer-fuglen, kan det
hende at vi kommer så nær at vi rar se
tegningene på 1111dersiden av vingene,
tegningene som har gitt arten dens
latinske navn <<:W-a!bunm.
Dette er en hvit strektegning som går på
tvers av 1111dersiden gråfarge, og som på
undervingen dallller et monster som ser
ut som en «W».
Hvis vi derimot gjør for mange hrå
bevegelser, vil almestjertvingen forsvinne,
og da så lynraskt at det omtrent ikke er
mulig å fØlge den med øynene. Det er som
om en god magiker har vært tilstede med
et eller annet triks, dette er utvilsomt den
raskeste av stjertvingene!

Grønnvingen har ratt sitt norske navn
etter den vakre grønnfargen på
1111dersiden av vingene, og siden denne
arten alltid sitter med sammenslåtte
vinger, er det dette vi lettest legger merke
til ved delllle lille sommerfuglen. Det er
ikke mange arter av sommerfugler i
Norge som er grønne.
Oversiden av vingene er derimot
overraskende anonyme i fargen, jevn
morkebflllle som de er.
Den lille grønnvingen fmner vi helst
sittende på stein, gress, lyngplanter eller
et nyntspfllllget løvblad, hvor den ivrig
forsøker å stille illll vinkelen på vingene
slik at den kan hente mest mulig varme
ut av vårsola. Arten er ofte lite sky og
kan la seg be1111dre på nært hold. Men
den er rask, og hvis den blir skremt, kan
den være vanskelig å fØlge med øynene.
Den setter seg ofte raskt til ro igjen, stadig
søkende etter solflekker og varme.
Callophrys rubi flyr tidlig på våren som
vår første klekte dagsommerfugl,
flyvetiden faller ofte samtidig med
bjørkas, Betulae pubescens, løvsprett.
Grønnvingen kan være ute på vingene
allerede i april, men det er i mai måned er
vi finner flest eksemplarer av arten. Vårt
tidligste registrete funn er fra 22. april.
Et vakkert lite vårtegn!

Men fortvil ikke, vent en liten st1111d og
så kan sommerfuglen plutselig dukke opp
igjen fra intet, sittende på samme blomst
som om den aldri hadde væ1t forSVllllllet,
men bare usynlig for en tid.
Satyrum w-album er et midtsommerdyr,
men noe tidligere ute enn eikestjertvingen. Fra slutten av j1111i og videre ut
juli vil være den beste tiden å finne arten
på. Vi har også funnet arten fin og nyklekt
i midten av august, så den er avhengig av
varme og høye sommertemperaturer.
Vårt tidligste registre1te funn er fra 18.
J11111.

LITTERATUR
Lid, J. Norsk Svensk Finsk Flora.
Det Norske Samlaget, Oslo 1985.
Størkersen, Ø .R. 1992. Truede arter i
Norge (Norwegian Red List), DNrapport 1992-6.
Svensson, L,Eimquist, H, Gustafsson,
B.(ed.), Hellberg, H, Imby, L. &
Palmquist, G. Kodlista LI,
Catalogus Lepidopterorum
Sueciae. Naturhistoriska
Riksmuseet och Entomologiska
Foreningen, Stockholm 1987.

CALLOPHRYS RUBI Linnaeus 1758
Grønnvingen er fylkets vanligste
stjertvinge, og vi finner den de aller fleste
steder. Artens larve lever på forskjellige
lyngplanter.
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Tabell l. Oversikt over funn av stjertvinger fra kommunene i Østfold. X=funn etter
1970, O=funn før 1970. Ar=Aremark, As=Askim, Ei=Eidsberg, Fr=Fredrikstad,
Ha=Halden, Ho=Hobøl, Hv=Hvaler, Ma=Marker, Mo=Moss, Ra=Rakkestad,
Ry=Rygge, Rø=Rømskog, Rå=Råde, Sa=Sarpsborg, Sk=Skiptvedt, Sp=Spydeberg,
Tr=Trøgstad, Vå=Våler.
Art/kommune Ar As Ei Fr Ha Ho Hv Ma Mo Ra Ry Rø Rå Sa Sk Sp TrVå
T.betulae
X
X
X
X
Q.quercus
X X
X
o X X
X
X
X
S.w-album
X
X
X
C. ru bi
XX
X
X X
X
X

Insektsamler - Merk dine funn
Thor Jan Olsen
For all kartlegging og registrering gjelder
det å ha belegg for sine obsetvasjoner.
Ikke minst er det viktig for oss som
samler insekter. Alle funn må ha skikkelig
merking for å ha noen verdi! Det hjelper
lite å ha et insekt, nytt for Norge, i sin
samling, dersom det ikke står hvor det er
funnet - det kan like gjeme være funnet i
et annet land! Derfor; merk skikkelig, og
la merkelappen fØlge insektet hele tiden.
En merkelapp bør være ca. 8 x 11 mm
stor, så her må man skrive rasjonelt. Det
beste er å kopiere ned en maskinskrevet
tekst, men man kan også benytte en
meget tynn tusj (0, l mm).

12
NORWAY EIS 20
Ø: SARPSBORG
RÅKIL I TUNE
30. VI. 1996
LEG: THOR J OLSEN

Hva bør være med? I øverste linje skriver
vi land, (NORWAY) og EIS-nr. EIS står
for European Invertebrat System, og er
en betegnelse for en ruteoppdeling av
landet. På skissen ser du Østfold og litt
av omgivelsene. BØ står for Buskerud
Øst, EIS-ruta er nr. 28. Av Østfold finner
vi her litt av Hobøl. Videre nr. 29 har bl. a.
Spydeberg, Trøgstad, Askim, Rømskog
osv. Moss og Rygge hører stort sett til
rute 19, hele det sentrale Østfold til nr.
20, endel av grensetraktene hører til rute
21. Søndre del av Hvaler og Halden går
inn i rute 12.

ha med UTM-koden.
Neste linje inneholder dato: dag, måned
(med romertall), år med frre tegn: feks.
30.VI.l995. Nederste linje skal ha finner:
LEG: Thor Jan Olsen.
Plasserer du nå denne lappen på nåla,
under insektet, vil funnet være verdifullt
for de videre undersøkelser av Norges
insektliv. Dette vet vi fortsatt alt for lite
om!

I andre linje skriver du zylkeskoden (Ø):
kommune. I tredje linje mer detaljert
hvilket sted du er på. Noen vil her også

89

Figur l. Tømmermann har ekstremt lange antenner. Hannen kan ha antenner opptil 5
ganger kroppslengden, mens den hos hunnen er betydelig kortere. Her ses begge
k;ønnene på en.fim1stamme som gir god kamuflasje. (Foto: Tomb 4.1994, jOJf)

Trebukker, Cerambycidae, i Østfold (nr.l)
-med særlig omtale av tømmermann (Acantlwcinus aedilis), en av de
vanligste og mest iøynefallende av trebukkene våre, og den sjeldne
barbukken (A.griseus).
ufullstendige ellernærmest utilgjengelige.
I tillegg finnes det oftest svært
mangelfulle bestemmelsestabeller for
norske forhold. med unntak av mange
storso=erfugler. enkelte billefamilier,
maur, gresshopper og øyenstikkere.

J.lngar I.Båtvik
Insekter er fascinerende dyr. Mange av
dem er ogsa svæ11 vakre om vi tar oss tid
til å studere dem. Og så blir man aldri
ferdig med insektene. Det er relativt lett
a finne nye a11er. i alle fall a11er man ikke
har sett før. Arlig kan man finne nye arter
innenfor samme område som en kanskje
har samlet insekter i mange å1:

Personlig har jeg en forkjærlighet for
billene. Her finnes en praktfull
mangfoldighet. Har man i tillegg noe
forstønelsesutstyr vil man få mang en fin
opplevelse. Biller er også lette å samle
og montere. De fleste holder seg i tillegg
fine i tørket tilstand.

VANSKELIG Å BESTEMME
Et problem er at insektenes mange
ordener er så talhike, og a11srikdommen
så mangfoldig at de er svæ11 vanskelig
og tidkrevende å bestemme. Litteratur og
bestemmelsestabeller er ogsa oftest svæ11

Det hadde vært ønskelig med en oversikt
med bestemmelsestabeller for ulike
billefamilier i fYlket. Dette ville vært til
90

na\meforslagene neppe.

stor hjelp for andre billeinteresserte
samtidig som vi ville fått et hjelpemiddel
til å filllle ut om en har funnet et nytt dyr
for fYlket. Jeg tviler på om jeg noen gang
kan kan få en slik oversikt fullstendig,
men interesse og vilje har jeg. Det er tid
det blir for lite av. Det er ve! naturlig med
et samarbeid her også som ved så mange
av insektgmppene våre.

I Norge er det kjent 88 arter trebukker,
mens det i Østfold forekommer 55 av
disse så langt en kjenner til. I tillegg
kommer tre arter som er usikkert
forekommende i landet (Vik 1991 ). De
aller fleste er knyttet til skog og
skogsmiljøer. Således er de 37 rødlistete
trebukkene i Norge alle knyttet til skog
( Størkersen 1992 ). Det er forøvrig et
oppsiktsvekkende stort antall trebukker
som er rødlistet, hele 42% på landsbasis.
I Østfold er 12 trebukker med på listen,
22% av de som er kjent i fylket. I
barskogsdebatten burde de rødlistete
trebukkene være et betydelig argument
da som sagt samtlige av de rødlistete
a1tene i landet, totalt 42% av de kjente
artene, er knyttet til skog.

TREBUKKER l NORGE
Som en begynnelse kommer denne gang
en innledning til en av de flotteste
insektfamiliene vi har. nemlig trebnkkene.
De er store og har ofte et praktfullt
mønster. De er også ofte enkle å
fotografere, noe en bør anbefale, særlig
om dyra er sjeldne.
Trebukker har flere interessante trekk. Ett
av dem er de merkelige øynene som på
grunn av følehomsfestet er nærmest
todelt se figur 4. Mange av dem kan være
nnskelig å få øye på også på tross av
stor støn-else og fine farger, da fargene
ofte kamuflerer dem godt, jfr. figur l.

TØMMERMANN OG BARBUKK
Vi får komme tilbake til flere av disse ved
senere anledninger. Denne gang
presenteres en av de vanligste, nemlig
tømmennann,Acanthocinus aedifis, og
dens sjeldne slektning, A.grzseus.

Ingen bestemmelsestabell for norske dyr,
eller for dyr som forekommer i Østfold,
er ferdiglaget, men en oversikt over hvor
mange vi har, hvor sjeldne de er osv, kan
lages. Det finnes tilgjengelig flere bøker
som dekker de norske mtene bra, så
behovet for lokale tabeller er kanskje ikke
så stort. Det finnes imidlertid intet
dekkende på norsk. Her kan anbefales
den engelskspråklige oversikten over
skandinaviske trebukker av Bily & Mehl
( 1989), eller den tyskspråklige MidtEuropa-oversikten til Frende et al. ( 1966 ),
om man da ikke er så heldig å finne
Damnarks Fauna Bd. 22 som omfatter
hovedsakelig danskenes trebukker på
dansk (Hansen & Larsson 1966 ).

Kjennetegn
Et viktig slektskjelllletegn er at begge har
fire gulaktige hårflekker på tvers over
halsskjoldet (Frende et al.1966),jfi. foto.
Ingen andre trebukker her i landet har
dette mønsteret.

På sikt ønsker jeg også å gi dem norske
navn i håp om at flere kan få et mer
alminnelig forhold til i alle fall de mest
vanlige. Men noe allemannseie, eller
kjente navn «på folkemunne», blir

Barbukken skilles best fra tømmermam1
ved at denne mangler ribber på
dekkvingene, mens tømmermann har
svake, men tydelige antydninger.
Barbukken er også mindre, 9-12 mm,

Slekta Acanthocinus har bare to a11er i
Norge, hvor begge forekommer i Østfold,
A.aedilis og A.griseus. Sistnevnte har jeg
aldri sett. Den er også rødlistet i Norge.
Begge a1tene er knyttet til barskog med
larvestadiene i fum og gran. A.griseus har
intet offisielt norsk navn hva jeg kjenner
til, men kanskje bør den hete barbnkk. I
det følgende blir den i alle fall kalt det.
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Figur 2. Slekten er lett å kjenne med de fire gule flekkene på halsskjoldet. Bildet viser
en han av tømmermann da det siste bakkroppsleddet såvidt er synlig bak
dekkvingespissen. (Foto: Tomb 4.1994.forf)
~~~..,....

Figur 3. Hunnen hos tømmermann har et tydelig eggleggingsrør som stikker langt
utenfor dekkvingespissen. Tegningene er ellers ganske lik hos de to kjønn. (Foto: Tomb
4.1994, forf)
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Barbukken er nattaktiv, kanskje en av
forklaringene på at den virker så sjelden,
og den er kjent for å knnoe gå på UV-lys
(Demelt 1966 ). Sommerfuglsamlere
rundt lysfeller bør således være på vakt
overfor funn av barbukker.

men tømmermann blir 13-20 mm (Hansen
& Larsson 1966).
Begge artene har ekstremt lange fulehom
(antenner), de lengste i forhold til
kroppslengden hos trebukkene,ja, faktisk
i det hele tatt hos billene (Zahradnik &
Chviila 1991 ). Det er hannene som
oppviser de mest ekstreme. Hos barbukk
kan hannens fulehom være 3-4 ganger så
lang som kroppslengden, mens hos
tømmermann er lengde opp til 5 ganger
kroppslengden (Hansen & Larsson
1966), se foto l. Hunnene er mer
beskjedne i sitt utstyr. Hos barbukk er
antennene omtrent l ,5 ganger så lang
som kroppslengden, mens tømmermannhunnen har omkring dobbelt så lange
antenner som kroppslengde.

Tømmennann trives også best i furuskog,
men kan også ta til takke med gran. Den
overvintrer som voksen under barken på
halvråtne trær. Om våren leter hunnen
opp små sprekker i barken som hun trer
eggleggingsrøret inn i. Er ikke hullet bra
nok, biter hun det stort nok. Slik legger
hun 30-50 egg i ulike hull. Larvene vokser
til ca 35 mm før de forpuppes under
barken. Det blir et typisk ovalt hull i veden
der trebukkens larve har vært. Utpå
høsten klekkes de voksne som så
overvintrer til neste år (Zahradnik &
Chviila 1991 ). En finner derfor disse
billene tidlig på våren bare det blir varmt
nok til at de støle beina og vingene etter
vinterens dvale kan benyttes.

Er man i tvil om man har funnet den
sjeldne barbukken, kan man også sjekke
lengden på leddene på tarsen i bakfoten.
Hos barbukk er det furste leddet tydelig
lenger enn de andre til sammen, mens hos
tømmermann er det furste leddet omtrent
på lengde med de ovriges sammenlagte
lengde. Dette er relativt lett å se uten
forstørrelsesutstyr. Alle trebukker har 5leddet tars, men oftest er det fjerde leddet
lite og delvis gjemt inne i det tolappete
3.leddet.
Det er også enkelt å holde kjønnene fra
hverandre. Hos hunnen, som normalt er
den største, finnes et forlenget
eggleggingsrør som stikker utenfor
dekkvingenes bak spiss, se figur 3.
Hannen har bakkroppen nesten gjemt
under dekkvingene, jfr. figur 2.

Utbredelse
Barbukken er påvist i Østfold, men jeg
kjenner ikke til hvor mange funn som er
gjort eller hvor gamle de er. Dette flir vi
komme tilbake til når museumsmaterialet
og mer av litteraturen er studert. Arten
er i alle fall også kjent fra Akershus,
søndre deler av Hedmark og fra Vestfold
(Vlk 1991 ). Fra Skandinavia er barbukk
kjent fra Sverige, men regnes som sjelden.
Den har imidlertid en relativt stor bestand
på Sandiin utenfor Gotland (Palm 1984 ).
Arten frnnes spredt i Sør-Finland, men
ikke på de britiske øyer eller i Danmark
(Bily & Mehll989).

Økologi
Begge artene er som nevnt knyttet til
barskog, helst gammel skog. Barbukken
foretrekker furu, men kan også gå i gran
eller edelgran. Den kan også gå på nyfelt
skog (Demelt 1966), eller trær skadd av
brann (Palm 1984 ). Barbukken bruker to
år på sin livssyklus (Lundberg 1964),
mens tømmermann har en ettårig
livssyklus (Bily & Mehl 1989).

Tømmermann er en av de vanligste
trebukkene i landet. Den er kjent helt nord
til Finnmark, men ikke registrert i vestre
Buskerud, ytre deler av Sogn og SørTrøndelag og nordvestre deler av
Nordland (Vlk 1991). De rikelige funn
skyldes nok at mange mennesker har hatt
sitt utkomme i skogen, samt at denne
billen er særdeles oppsiktsvekkende.
Ellers frnnes det funn fra hele nordre deler
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Figur 4. Ørnene hos trebukker kan nærmest være todelt på grunn av feste for antennene.
Her ser l'i en lømmermann-han hvor øynene ses både over og under antennefestet.
!Foto. Tomb 4.1994, jolf)
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Beriicksichtigungder LatvetL - Die Tierwr:/1
Deuehlands 52. 115s.
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Tid~kr. 85:4.5-48.
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Truete a1ier i
Norge, Norwegian Red List. -Direktoratet
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REGISTRERINGSARBEID TAR
ALDRI SLUTT
Det er alltid interessant med
observasjoner av fascinerende eller
sjeldne dyr. Det ville være særlig
interessant med opplysninger om
barbukk Det arbeides med en
kommunevis oversikt over utbredelse av
kaqJlanter i fYlket. Et lignende system er
etablet1 for billenes kjente forekomst i
fYlket. Nye fimn av interessante dyr er
således velkomne til datafilen. Samtidig
er det viktig å publisere det som er lagt
inn slik at en ser hva som kan være
intressant å gi opplysninger om. Dette
kommer vi tilbake til.

-Norsk teknologisk forlag . .512s.
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NATUR I ØSTFOLD
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"Naturfondet i Østfold" 1985-96
«Naturfondet i Østfold)) ble opprettet i
1985 pga royalty fra boka «Vandringer i
Østfold-naturem>, Universitetsforlaget
1983, da forfattere, fotografer og
redaksjonskomite
laget
boka
vederlagsfritt. - 2.opplag av boka,
Valdisholm forlag 1989, ble utgitt til
minne om feltbiologen Runar
Skattenborg Larsen, Sarpsborg, 19601989, jf Natur i Østfold nr.2, 1989: 4982. Sammen med inntekter fra 2.opplag
og en testamentarisk gave i 1994 fra
Runar Larsens mor, Berith Skattenborg,
1939-1992, utgjør fondskapitalen
pr.l996 388.000 kr.

Tabell2: Prosjekter m. v. Natuifondet har
støttet 1987-96. «Tildel/)) i 1000 kr.
«Publisert m. v. '' vil si skriftlige
meddelelser etc. etter at stipendiet er
tildelt.

Prosjekt
Tildelt

Publisert m.v.

1987
Akerøya Ornitologiske StaJ;jon, Hvaler
l
Østfold-Natnr nr.30,1991,
Østfold Naturvern : Glomma nedre del før/nå.
5
Upublisert rapport
Intetjuv-undersøkelse
Øivind Johansen: B.Lundes samling av sopp l
lav i Torsnes
l
Natur i Østfold 1989, 8:4-6
Natur i Ø.l992,suppl.2:38-43
Jan I. Iversen (Båtvik): Hartmansstarr l klubbestarr
l
Natur i Østfold 1989:8:14-20
Runar S. Larsen : Telemetri på hubro
l
Vår Fuglefauna 1988, 11:2934
Natur i Østfold 1988,
7:12-18

Inntil 90 % av fondets årsrenter deles ut
etter søknad via bekjentgjøring i Natur i
Østfold og Naturvernforbundet i Østfold
sitt medlingsblad.
Tabell l : << Natuifondet's)) kapital 198596 og utdelte stipendier 1987-96, i 1000
kl~

1988

År

Kapitital

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

64
93
113
124
129
191
226
233
237
243
370
388

Akerøya Ornitologiske Stasjon, inkl.
teist l havsvale
5,4
Østfold-Natnr nr.30,1991,
Natur i Østfold 1990, 9:7-13
Halden Natnr og Miljøvern: Temanr. kultnrlandskap
l
<<l Ulvetider» nr.3, 1988
Bård E. Andersen : Hvitryggspett i Østfold
4
Notat 3s. + kart.
Jan L Iversen (Båtvik) : Status ca l O truete
planter 1,6
Natur i Østfold 1991,10:2330+: 82-85: Il: 40-42+87-89:
12:20-23: 13:45-48,14:62-65

Stipendier

o
o
lO
13
13,2
11,5
18
16
18
19,6
12,2
25
Sum: 156,5

1989
Akerøya Ornitologiske Stasjon, Hvaler
0,7
Østfold-Natur nr.30,1991.
Natur i Østfold 1990, 9:7-10,
11:82-83.
Ø.O.F: J.A.Thomes notater 1870.1910
5,5
Påbegynt av ØOF Videreført
avmiljøvernavd.fYlkes-
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mannen i Østfold,rapport
nr.l,l995, 3lls.
Østfold Botansiske Forening vi JI.Båtvik
5
Lagt inn en del belegg etc. fra
Bot mus. Oslo, på data.
Østfold-floraprosjekt
Natur i Østfold 1995,14:144150.
Kåre A. Lye: Flora i Hobøl l Askim
2
DelYE iN aturiØ .1990,9 :17
22
1990
Akerøya Ornitologiske Stasjon, Hvaler :
l
Østfold-Natur nr.30:119-123,
Kvantitativ hekkfugltaksering
nr.34: 1- li O.
«Grenseaksjonen Lundsneset - Tresticlan»
2
Info-brosjyre om et stort
verneområde i
Østfold l Dalsland.
Moss og omegn Ornitologiske Forening:
1,5
Østfold-Natur nr.32,1991: l278.Eidøya m.fl.
Natur i Østfold 1990. 9: 14-16.
Tomas Aarvak. Fossekall i Østfold
l
Natur i Østfold 1992, Il: 9-14
Østfold Botaniske Forening viJI.Båtvik l M.
Fosby 1,5
Data bl.a. fra Bot mus., Oslo.
Ref.. se Østfold-flora-prosjekt
1989-90.Båtvik, H 1994
Karplanter fra Østfold. 54 s.
1991
Akerøya Ornitologiske Stasjon, Hvaler
5
Østfold-Natur 1993, nr.34.
Kåre A. Lye: Bjørnebær-artene i Østfold
2,5
Blyttia 50:59-75
Naturvernforb. Sarpsborg: Transportplan Nedre
Glomma Rapport
1991
3,5
Natur i Østfold,
suppU, 1991:10-12
Naturvernforb. i Fredrikstad: Transportplan,se
over

3,5

Som over

Østfold Entomologiske Forening vi Thor Jan
Olsen 3,5
Insektlivet på Bøensætra
l 991-93 ,Insektundersøkelser
Bøensæter, Aremark rapport,
23s. Natur i Østfold 1992,1:4748.
1992
Thor Jan Olsen : Insektundersøkelser Bøensæter
3
Rapport, se 1991 over
G.Engan l K Vingen: Floral fugleliv SØ Hvaler
4
Natur i Østfold, suppl. 3, 1994
41-46.Fugl ikke publisert: men
er h.oppgaveNLH Ås
Magne Pettersen : Øyenstikkere i Østfold
4
Registering av øyenstikkere i
Østfold 1990-92. Rapport
l 07s. Natur i Østfold 1995,
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14:86-91.
1993
B.P.Lffiall: Naturfaglige registeringer i Rakkestad
3
Østfold-Natur 1995, nr.35,
281 s.
Per Tangen: Lysfellefangst av insekter
l ,5
Sommerfugl-database Østfold
Natur i Østfold 1995,14:160169
Pål E. .Jensen: Amfibier - biotopkrav S Østfold
l ,5
Hovedoppgave ferdig
Magne Pettersen : Øyenstikkere i Østfold
l
Se 1994 over
Rune Boternermyr: Fugl Kurfjorden naturreservat 2
Rapportering under arbeid
Thor Jan Olsen: lnsektreg. Bøensæter. Aremark
2,5
Se 1991, over
Jan U.Båtvik: Ringn1erkingskurs Østfold
1,5
NaturiØstfold 1995,14:16-20
Grete Nytrøen : Orkideen honningblomst på
Hvaler l
Natur i Østfold 1995,14:72-73
1994
Østfold Botaniske Forening : Tidsskriftstøtte
l
(Et nr av Natur i Østfold)
G.Engan: Botaniske registeringer på Kirkeøy
2,5
Rapportering under arbeid
Østfold Om Forening v/ A.Dyresen: Nattsangere
3
Natur i Østfold 1995.14:48-54.
Thor Jan Olsen: Fangstfeller til biller
l ,5
Rapportering under arbeid
Bjørn P.Lffiall: Biologiske registeringer i RakkeSe 1993 over
stad
3,5
Kristine Schneede : Lundsneset barskogreservat
:Gammelskog l brann-økologi
1.5
Hovedoppgave NLH Ås
1995
Ola Wergeland Krog: Flaggermus-kartleggeing
2, 7
Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavd., rapp. 14,
1995:1-64
Magne Pettersen : Takrørskogens betydning for
spurvefugler under høsttrekket Feltarbeid 199495, Skårakilen
l ,5
Rapport under arbeid
Bjørn Fjellstad: Sommerfuglfauna Asmaløy
l ,5
Rapport under arbeid
Bjørn P.Lffiall: Biologiske registeringer i Rakkestad
l
Se 1993 over + Østfold- Natur,
under arbeid
Bjørn P. Lm'all : Øyenstikkere i Østfold
2,5
Natur i Østfold 1995, 14:86-91
1996
Erik Skauen : Telemetri på nattravn i Fredrikstad
5
NOF avd. Østfold: Tidsskriftstøtte Natur i Østfold
10
Bjørn R Eriksen : Sommerfugler S. Jeløy
5
Bjørn P. Lffiall : Øyenstikkere i Østfold
5

I tillegg til prosjektene i tabell 2, er flg.
støttet, men ikke rapportert :
- Alger ved Glommas utløp
- NOF, avd. Østfold : Foreningsfoldec
fiskeøm og knopp svane.
- Akerøya Omitologiske Stasjon, Hvaler,
ikke rapp01tert siden 1991.

tilbakebetales dersom prosjektet likevel
ikke realiseres.
Fondsstyret består av :
Øivind Lågbu (Olav Skulberg til I 996 ),
for Naturvernforbundet i Østfold
Erik Sandersen, for «bidragsyteme» til
((vandringer l Østfold-naturen»
Morten Viker, for NOF avd. Østfold

Etter 1992 er det blitt inngått skriftlig
avtale med stipend-mottakere at
resultater av undersøkelsen etc. skal
publiseres, eventuelt at midlene

Geir Hardeng, sekr. for fondet

Opprop om Nøttekråke

Nøttekråke, Nucifraga cmyocatactes, Bang/jernet, NJeløy 19. 09.1995. Foto:
Lennart Fløseth.
muligens lokalisere arten også
sommerstid
ved
hjelp
av
lydbåndavspillinger, om ikke den røper
reiret, kan den ihvertfall røpe om den er
til stede eller ikke. Vel, send inn det du
måtte ha av opplysninger etter endt
atlassesong, og forhåpentligvis før l.
september.
Opplysningene sendes til:

Undertegnede ønsker å samle inn gamle
og nye observasjoner av nøttekråke i
Østfold med tanke på å lage en artikkel
om arten for tidsskriftet N atnr i Østfold.
Hekker arten regelmessig i fylket?
Foreligger det sommerfium av arten, og
i hvor stort omfang? Er hekkebestanden
et mulig resultat av foregående
høstinvasjoner? Høsten I 995 var spesielt
invasjonspreget, følg derfor med i skog
og mark nå utover i mai og juni, lytt etter
artens spesielle kra-kra lyder. Man kan

Lennart Fløseth, Balaklava 15 B,
1513 Moss, tlf.: 69 27 02 00.
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Låvesvaleregistreringer
fulgt opp. Alle kjenner sikkert en
gårdbruker eller to, og kanskje de igjen
hadde kjent noen osv. Det knnne derfor
fort ha ballet seg på, hvis interessen bare
hadde vært tilstede. Vel, NOF håper å
fØlge opp låvesvala i 1996 også. Jeg vet
ihvertfall hvilke gårder jeg skal besøke i
månedsskiftet juni-jnli. Jeg oppfordrer
derfor andre i ringmerkingsgruppa å ta
kontakt med noen grunneiere denne
sesongen.

I fjor var låvesvala NOFs prosjektart.
Prosjektet ble dårlig oppfulgt av østfoldingene. Man ble oppfordret til å
1ingmerke låvesvaler, særlig reilunger.
Undertegnede tok utfordringen og gikk
ut i Moss Dagblad og Moss Avis med
oppfordring til grunneierne om å
kontakte meg bvis de ønsket å fli sine
gårder undersøkt. Responsen var stor, og
jeg fikk min fulle hyre med å rekke rundt
til alle under l. og 2. knll.

Vær imidlertid varsom med reirene hvis
de er «limt» rett på bjelkene, de kan løsne
hvis du ikke er forsiktig. I slike tilfeller
har jeg støttet dem opp med spiker og
hyssing for sikkerhets skyld.

Resultatet ble at 104 låvesvaleunger ble
ringmerket av undertegnede, mens
ytterligere 8 ble merket av Jo Ranke og
4 av Knut Trondsen. 116 låvesvaleunger
er vi godt fomøyde med, men tallet knnne
vært mangedoblet hvis bare de 17 andre
i Østfold Ringmerkingsgruppe hadde

Lykke til!
Hilsen Lennart

Atlasprosjektet i 1996
F6, F8, F9, Gl, G3, G4, G6, G8, G9,
Gll, H9, HlO og Hll (for
ruteavgrensninger, seNiØnr. 1-2, 1994,
side 33).
Dette er ruter som fortrilansvis bør
prioriteres sterkere i 1996. I løpet av kort
tid vil jeg sende ut nye skjemaer til bruk
for sesongen 1996.
I 1995 startet Norsk Omitologisk
Forening
et
prosjekt
om
hekkefugltaksering.
Dette er et prosjekt som også tar sikte
på å kartlegge hekkefuglbestanden, men
i motsetning til atlasprosjektet er dette
ment å være mer systematisk. Det bygger
mindre på tilfeldigheter og kan lettere
sammenlignes fra år til år på grunn av
metoden som benyttes.
NOF håper at en del østfoldinger også
kan være med på dette i tillegg til
atlasprosjektet.
Metoden går ut på å registrere l) antall
hanner hørt eller sett, 2) antall hunner,
3)antall par, 4) flygedyktige unger og 5)

l fjor ble et hekkefugl/atlas-prosjekt
startet opp i regi av Norsk Omitologisk
Forening avd. Østfold. En del interesserte
meldte seg på, og per dags dato har jeg
ratt inn 20 ferdig utfylte skjemaer for
sesongen 1995. Jeg savner fortsatt
skjemaer lia noen fli, og så sant dere har
noe å bidra med av hekkefugl fra 1995,
bør dere sende det inn nå, slik at jeg kan
fli bearbeidet materialet for hver sesong.
Detfor oppfordrer jeg dere til å sende inn
skjemaene eller opplysninger på en lapp,
enten det er mye eller lite av fugl, hver
sesong. Hvis ikke risikerer jeg å fli en
uhåndterlig opphopning av papirer mot
slutten av prosjektet om noen fli år, hvor
det viser seg at enkelte ruter er uteglemt.
Det er viktig å fØlge opp prosjektet fra år
til år for nettopp å sikre seg at alle rutene
blir dekket.
Følgende atlasruter mangler jeg
opplysninger om: A3, B2, B3, BS, B6,
C2, C4 (Fr.stad !),
C6, D2, D3, E2, E3, E6, El O, Fl, F2,
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sikrere bestandsestimater for de
forskjellige biotopene. Vedlagt i
utsendelsen vil dere derfor også finne et
slikt hekkefugltakserings-skjema.
Til dere som ennå ikke har meldt dere på
i noen av disse prosjektene, og som
ønsker å være med, kontakt:

reiT,

på 20 forskjellige lokaliteter, hvor det skal
telles maks. 5 minutter mellom kl. 04.00
og 09.00 i perioden 10. mai- 10. juni.
For de av dere som har vært med på
vinterfugltellinger, er metoden identisk.
Hekkefugltakseringen kan f eks. gjøres i
en atlasrute på en av turene.
Denne takseringsformen gjør det lettere
å fØlge bestandsendringer og oppdage
eventuelle faresignaler i miljøet så tidlig
som mulig. Metoden gir ikke minst

Lennart Fløseth, Balaklava 15 B
1513 Moss, tlf.: 69 27 02 00.
Lykke til med årets atlassesong !

OPPROP ! ØRA- OBSERVASJONER
Det er på tide å lage en ny rapport over fuglelivet på Øra. Nå er det perioden 1993 1995 som er aktuell. Alle observasjoner er av interesse, selv logger hvor kun trivielle
arter figurerer. Det har tidligere vært vanskelig å fli dokumentert vanlige arters
forekomst i området fordi slike observasjoner har manglet.
Vi tar aller helst imot kopier av sidene i loggboka di, men avskrifter kan selvfØlgelig
også brukes.
Observasjoner fra hele perioden sendes: Morten VIker, Grågåsveien 4,
1679 Kråkerøy.
Observasjoner fra 1995 sendes:

Daniel Faye-Lund, Evjeveien 6A,
1618 Fredrikstad.

ARKITEKTKONTORET

Kai RHermansen

Tom -Rich. Kristiansen a.s

arkitekt

sivtl,;rkitekt MNAL

'
Tordenskioldsgate 2, 1606 Fredrikstad Tlf. 69 31 22 11 Fax. 69 31 22 65
Medlem av: Norske Arkitekters Landsforbund

Medlem av: Norges PraktiSerende Ark1tekter
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Østfold
Postboks 983, !517 Moss
Formann: Dan Bendixen
Postboks 985, 1517 Moss
Biblioteket
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.l. bes sendt
til denne adressen
Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad lokallag
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Norsk Ornitologisk Forening
Moss lokallag
Postboks 1136, Jeløy
1501 Moss
Norsk Ornitologisk Forening
Indre Østfold Lokallag
cio Robert Houtman
Baglerfaret 7, 1800 Askim
Tel 69 883743
Den lokale rapport og
SJeldenhetskomiteen
LRSK - Østfold
cio Roar Frølandshagen
Homstvedtlia 2, 1640 Råde
Tel priv: 69281356 Mob 90138107
Atlasprosjektet i Østfold
cio Lennart Fløseth
Balaklava l5B, 1516 Moss
Tel 69270200

Fuglevakta i Østfold
Te169 271770
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tel94109475
Stasjonssjef Jan Rune Asbjørnsen
Løkka veien 6, 1634 Fredrikstad
Tel: 69349338
Østfold Ringmerkingsgruppe
Leder: Jan. I. Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel69280!71
Rapportserien "Østfold-Natur"
Redaktør: Geir Hardeng
Fuglevik platå !9
1670 Kråkerøy
Tel 69342443
Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg
1501 Moss
Leder: Jan I. Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69280171
Østfold Entomologiske Forening
Postboks 1062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Leder: Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 3 9
1710 Sarpsborg
Tel69!29091

NATURFONDET I ØSTFOLD
Naturfondet i Østfold gir støtte til undersøkelser og prosjekter av naturvitenskaplig
jkarakter i Østfoldnaturen. Personer og grupper som får tildelt midler forplikter seg ti
å presentere resultatene i Natur i Østfold eller rapportserien Østfold-Natur.
For nærmere informasjon kontakt Geir Hardeng, tlf 69342443 eller adresse under.
Søknader sendes: Geir Hardeng, Fuglevik Platå 19, 1670 Kråkerøy
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