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rebaksjonelt:
Østfoldornitologen nr . 1-75 er et
faktum '. Som dere sikkert vet,
er NOF ' s årsrn øte i år lagt til
Fredrikstad med Østfoldavdelingen som vertskap. Dette tidsskrift
bærer derfor også preg av denne
s tore begivenhet. Studerer man
innholdsfortegnelsen, vil en oppdage at hele fire s ide r er avsatt
direkte til opplysning om årsmøtet.
I tillegg kommer hovedartikkelen,
"Sildemåkeunders økelser på Østfoldkysten ". Eks kllrsjonen , søn dag i møtehelgen, vil bli lagt til
det om talt e om rådet.
Når man tar i betraktning at dette
nummer av tidsskriftet sendes til
sam tlige medlemmer av NOF, har
"i funnet det meget praktisk å le gge
årsmøte - opplysningene til midtsidene , slik a t man bare kar. ta ut
dis:::e og bruke det :::om "eiledning
u.1der'1ei:::. Her finner man et kar t
over Fredrikstad b~· som gjør ået
mye lettere å finne egnede innkvarteringsmuligheter eller s pisesteder
for de som rn åtte ønske det. Som
kjent har foreningen imidlertid
ordnet med innkvar tering i gyrnna stikk.;alen på et a v byens gymnas
hvor også rr. øtet finner sted, men
I'.ar man lyst til <\ ordne s eJ på
egenhånd, benytt da det ne vnte kart
som et hjelpEml iddel.
Redaksjonen vil ogsa samtidi'J oppfordre medlemmer til å se nde inn
bilder og stoff til senere nummer
av <tstfoldornitologen . En må ikke
tro at man bør være "proff" for å
sende 0.3S noen ord. Absolutt a lt
er velkommen'.
Du som har et fuglested under s tadig
oppsikt eller DU som har fuglefotos
på lager, vis deg som et aktivt medlem og kom med dine bidrag. I dette
nummer har redaksjonen dessverre
selv benyttet en del av sitt billedmateriale, da absobtt ingen sorthvit fotos er innkommet, ikke engang
forslag til forsidebilde. Hvis ingen
bidrag innkommer før utgivelsen av
neste nummer vil det samme skje,
o·g dette vil utvilsomt gjøre organet
fargeløst. Vi ber deg også lese
igjennom Leiv ' s velval~te ord under
" Formannen har ordet ' .

F oreningen har ellers både verve kampanje og fotokonkurranse med
fi ne prem ier på gang. Skal ØOF
bli slagkraftig, trenger vi mange
medlemm er og vi håper at dere
benytter (eller har kanskje allerede benyttet) den tidligere ekstra
utsendte postgiroblankett til verv ing av nye rrJPdlemmer. Mer om
dette på s 3c1
Redaksjonen er de ssuten åpen for
all kritikk fra medlemmene, negat iv så vel som positiv. Til sl utt
vil vi da øns ke alle m edlemmer i
NOF velkomme n til årsn. øtet i
Fredrikstad .
Red.

formannen har ordet:
Siden dette er vårt første nummer i
1975, vil jeg ønske alle medlemmer,
at-onnenter og annon:::ører, et riktig
godt nytt år .
A·; økonom isk;:; grunner har styret besluttet å trykke "Østfoldornitolo'}en" i
offset. Dette vil , som dere sikkert
ser, resultere i e t noe "billigere" uts eende . Jer; M.per at vi iklce av den
grunn, skal mistF> noen abonnt:nt er .
Det primære er jo a t den har d godt
innhold. Forhåpentligvis vil ned '}angen i trykkeprisen resultere i at
•1i kan trykke flere sider pr . nummer .
Da bur de vi få plas ~ til enda mer
interessant s toff.
Jeg vil samtidig, be dere om å sende
inn obser;asjoner til oss , og mer enn
gjerne stoff til "Ø::;tiold-ornitologen".
Husk at det er bedre å sende inn for
mye e'nn for lite .;toff.
Et annet stort ønske for meg, er at
flere av medlemmene kan stille opp
med :::må fo r edrag, eller fortelle litt
om sin favorittfugl, sitt favorittområde eller en hyggelig opplevelse, på
våre faste medlemsmøter. Slik foreningen nå virker, har dE't lett ior å
bli de camme menneskene som "<Jår
igjen" bak lysbildeframviseren. Der -

4

som du mangler bilder for å prate
litt om et område, eller en s pesiell
art, er det helt sikkert noert av
"fotol ~vene" i foreninge n som kan
lane deg disse .
l'to·,•er 1;åren og ::;omm eren skal vi
undersøke fuglelivet i Seutelva, som
renner ut fra Skinnerflo i Råde til
det ve"tre l ~pet av Glomma, utenfor
FredrikJtad. Dersom du e r interes sert i å være med på dette felta rbeide.t, be r vi deg kontakte en a•;
o:is i styret p', et av mitene, eller
1. .·ende et lite kort til pos tboksen
v~r. Vi er svært takknemlig for å
få hjelp til denne undersykelsen.
H··is du ikke har mc1lighet til å være
med p.'1 unders~kelsen i Seutelva,
men c,.nsker å t.:l for deg et annet
omrc:ide , vil det være fi nt om du
kontakter oss. Da kan vi lettere
få overr-ikt O"Pr hvilke områder
som er av ;:;tor l>etyJninJ i fylket
\'art, eller •:i kan ogr'å te deg å
unders<;ke bedre i et område ::;om
vi allerede vet er viktig. Vi som
::-ilter i styret er neml ig hjelpel 1)se
derscm ikke du som e r medlem i
Ø. O. F. hjelper 0;:;s å undersøke de
forskjellige områder.
Når vi nå i Ø. 0. F . har fått bide
J'eltutvalq, rapportkomite og sjeldenhetskornite, er det og~å du smn må
hjelpe oss <\få dette til å virke .
Uten at du sender inn observasjoner,
kan vi ikke bringe nye tinJ for dagen.
H•lis du se r, eller kanskje rikti<Jere,
NAR du ser , en sjeldenhet, skal du
s krive ned en skikkelig reskr ivelse
a·1 den fuglen du har .sett . Denne beskrivelsen blir se\ sendt til sj .hetskom. for å bli godkjent s om o:is ervasj on. Når du leser dette tenker
du kanskje at dette er da svært så
mistenksomt, tror disse folka at
jeg ikke vet hva jeg har sett. Da
kan jeg imidlertid berolige deg med
at selv de som arbeider ved ring -

merkingsstasjonene må gj øre det pa
samme måte . Det samme gjelder også
hvis det dreier seg om en art sorn er
sjelden på landsbasis, da også N. O. F.
har sin egen sjeldenhetskomite. En av
grunnene til at vi i </'. 0. F. har dannet
vår egen sjeldenhetskom. er å avlaste
H. 0. F. 's komite ved åta o.·s r,.·.r tin'}
som er sjeldne på fylkesbasis.
T idlig i år fikk foreniugen brev fra
England , hvor en gruppe ornitologer
; nsket hjelp via en underskriftskam panje . Denne gangen '}jaldt det sk>l.ndinaviske tjeld, som .pfi overvintringsplassen i England ble tillatt skutt i
store me n'}der. Raken var nemlig den
at engPL' kmennene "pl:lntet" t!t ;ster~
i stor mAfestokk. Dette var ysters
som skulle brukes til mat. T Ji::.:se
s tore an~''3.m lingene av øster s , fant
selvfølgP.liq tj elde n et flott ~piskam
mer.. F~lgen var at de sl o ::eg nE.d
i store flokker i østerabukteno= .
Eierene mente at de gjorde ::;i :tor
skade, at de s økte om fellinristil latel3e på flere t •1sen individer . De t~e
gikk i orden, og fore ]fiende vinter l::le
det sku;t over 7000 eks. Gruppen med
engelske ornitologer forsøkte da .1
starte en folkeo ponion mot dis..;e myr de riene. Vi fikk imidlertid s å kort tids frist for innlevering w listene, at vi
ikke rakle å legge dem ut p.3. .t0e: m ~te .
Styr et valgte derfor ~ underskrive med
foreningens navn, og ·1idere oppgi antall mP-dlemmer, slik at •1CJ.r forenina
ens tem mig <:ikk mot diss" myrderiene.
Jeg h;!.per der e alle forstår at dette mr
den eneste løsningen vi hadde, og at
dere alle er enige i vårt standpunkt.
Hvis noen av dere har fo r slag til forand ringer innen driften av fo reningen , er
jeg svært takknemlig for å hør P. fra dere .
Det er av stor viktighet at vi i fellesskap
kan drive foreningen. Hvis vi kan få til
dette , er vi sikret at foreningen hlir en
interessant og slagkraftig forening på
naturvernfronten. Til slutt vil jeg ønske
dere alle en virkelig interessant felt sessong.
Leiv.

Sildemåkeunderokelser på Østfoldkysten
ved
Birger Alfred Andersen

Sildem åker i kolr ' ic_:1 i· HeL',
2n a" d< "ikti~ ~ te :.;j ;fu;rllok.<.litc.t"r
i Ytre C·~lCijGi J.
Fc':o : P . •-i . ," wiersen .
~~ilG.>?me,k~n,

r"·u·u.

fu~--"::- ,

e · a'

fl·::re (JCU.tr-:r k, .. :!cj · ei•~ n, •~s t
if!•·~ r~J<'>.it : ,s,tujLcbjr·k'. hl -ir.t
"C-1't?

str,r,...

L J~!~-;'\.rt..:r .

Det •, r bl. ·, . · ·." li~r <"I :;k:lle m1>l lom 8 iJr.: 1:j, llig·~ g~c;nfr:ke:
•"<•·'' i . 1:°'0f'll"Sjm.en ir:·c S"en$k~ 
JH'.11> ·'n til M ".1'- h ~rer til urder '.'.L'b.1 , c:jl...inor:k :-ilaP.m 'Lke , L".rus
f1 scus intPrr:i 81.ius. Hekkel·':<;t1.r,d~n
.:d "·q..tkysten :- ·:Sverige og D::mma,_·l.: re0nr~;:; ogsi\. hit. Fra TrCndelo.;i o~r 11orjc-vtr ruger nom :n; tnsen,
o1c".'dnor. k :ildernåke, Laru" fus'.:us
L.iscus. D:.ms hekkeowr:<ie Jn,fatte1
dcs;:;utcn Bm:n"l0lm og .j('n .;1-."m;kc. ,
fin:::k r- C'..J ru::.si.>ke Ø.:;tersj ;:kr::: tem,
'::1rn t f, vite.;j "en og Kdahal • t~·a .
Dln t::-edje r a,e , hriti:ik ::- ild tm·~}:e ,
L:n u~ fuscu.; rrr· tellsii, hur tilhold
''Ed ky.stenc. a •; Vest - E uropa, Stor brit1.nnia, Fær;,ya r.e O'J Island.
Mens vttre to h:kkendE. raser er
vanskelige 3. skille i felt, så lar,
graellsii, seg relativt lett testem rne på lysere , ne.:ten s kifergrå
r ygJ, skuldre O'.J øvre vingedekkfjær (S. Haftorn 1:171).

V.:i: ·'

~ " : '.drii11qer

n·... r i"'1 -.ntal'eli'J

O'" "' 'P.l'I
Q f'_ l'1l1P
t;r,Jo~·
I.I ... _. ' •
,
l
; •
-. ~
-~." i• j

·-' r e

"

1.. {... :

0::10fJoL·J. n: !'J-l r 1 ir.:i--. ved ._. ·.: t~r .'.' 'ere 1. rr,·.i 1 ~"''?. CJ 1 ini 1 . syJ .;l
for ~l sri1l(;r·-"'- 2:' qui:p.:t 1'.'71. H ·tr
'J"lng ::;:mime.i me:i 1n ~ rk P.rP c'i idem ·~ _:e r
O·J gramc.. ~E.r .
"E'd · :cte:i av 1>:1 ::>p;:;JdinJ i rar~r h2r
art .: n OJ::>\ -i ritc. biolc>,1;ske særdr'lg .
D"?n er ea a•· de rr.< ..l l z,, ,,rine eg ~:l'n tid;'J j;;n rn"!~t i!tpr"Jete t~ek~;fugl .'!
•1'ir -' .::-to:-e rn ;ke:1:rter . Det V"Y k'l.nskje
dis.SP. frir hold ..>0.:1, V-tkt . min intere..;sc .
I Norg€ ·~r det ::;æ:lia Edv. K. P·n·th
>01., har drc. "t inn::r'lr->r,de .:tudie r a v
Jc r. r1e :i.rte11s .:;y ·;tema'. ikk. H,;n h •r
c.J... ~ le"ert grur.di JP ;i.rt"~idP.r 0~ n "t:kt,
E:'j-J - og t:ropp~; nå.1L'l.:l1-1.;. . 3ildi::m?".:~ .
(Edv . K. B'.l rth Llt:6 - l'.JG7 - Hhl8 .
Det materi:'le l s'.:rn her presentE.re.b::g•'.ler del::; i:;å E:o;J11"! ob;:;er"1.Sjo:1r.not1.t"r, del..: p~ ring nerkings- O'J crjen funn::d·ita fra perioden 1905 - 1874.
P'l Oppjrag fra llat•ff J"rnhold utførte
Geir Hardenq og unJer 1 egn.~de for so~nmeren 1974 en 5 dagers invr.nti: ring a v .;jøfl.:glb€'s t:rnden lang.; Ørlfold-
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!'ysl..i •. De• rj cr det ri2r bl.a .
.nuli 1 ', ;"gge fr'.P!l en :·d·.ti• t
f 1ll:ten:1ig <"''.:'>erin'J a" ;ild'!m ..ikcte::-t·.r. ~!e11 p d '":nn•" ::;, st ~ t: ) ,rn 1 ;ie.i.
V:d·. r<> It •• ':c •..:;t:l..., n~ C. Lii <'J
kon ;er·' , to~ I'. Fc*', ~<.A1 ..: ~ ilt viJct.i.Je
d ci t:> 'il u.in dispo~ i:jon. 0::·.1est
h<:u' f .J.O•~nde rerS(" ,er !::Lir: tt nJP.:i
"e diful lP. upplysninger : P. Bugr:ie,
L. PJ:1" 3, "· FJcllbakk, .J. J. H2.nsen,
E. <"'.1 11Jerren v·J O. Tendd. En
særl'ig takk U K. M.;>'.d eqård s_rr.
1kliv mcd."<rt1:.ider p't mange rh;iin e rl:i nq.:; tokt8r.
Ec st•rh.ist.1 kserin;:;. Vi skal f~rs~ r e
nærmt::rc p'i arteas forPkomsc og
tallrn P.;:<;~gc fordelin<J 13.r.']s c;'.lstfolå k:r s~ e n. DP.t !:a.i i denne s ammen -

he:ig være hen::;:ktsrnessi>J eg Hlus tre ren::!<= ;·~ :.,kille mellom deu ;•tre skjaorg~rd, 11 ' $'.-:~<i:r,i"'rde.1, O'J den indrt:
.:,;jæ r<:r'tr i, inn.:;l-:jæl' '.1i• r:h11.
(M. Norå"rha• .! 197 ~).
1 dlm tL~ri-:.le '. t:.·crrrer prirr ~cl ~-1
•i ·fr·1lin,·ent"ri.1gen i jl'"i 1J74.
r, '.l'J n:ie •aJ: ·;ering:.;m<>t~-"le ble benytt-el.
D;rP.l:te oppt:;llinlJ fr?. t '•t ?'.' ant<lll
indiniC.er iunenior huer ·:ni<elt lok:,litet.
I enkelte •ilfei.le v?.r dE.t de .. rllte.i n\"d.vendig m eci ·:.:pplere<tdE: ':;.krering i
s el"e kolouicr.. Scr.t re· i juni bl0 det,
for U')E:n 01.J r åders ··r-::kvmmer.de, fore tatt l:ontrolltP.llinJer . D·1 tidrn ikke
tilla: direkte :egistrnitl'J av rdcr,
oppgis t a llmaterialet i ind\·. C>:J ikke i
p.1r.

Lok<ilitet
Kuslcj:ier
Hei"l
1Æ ,'rHn
Kl9""-'Lrt::n
Ti.:ler'}rui:;pen )
T1.; ler ;:y-,
)
(!ilb-: rgLolmer.
!.ker;>ya q Vef:le
Søndre S<;:3ter
Nordre S\"..;tPr
S/r...:ire r,firnir..JPr. OJ c ;nsl;jær
Nordr e JHi: :.:;it,g,0 n
3yndre Sktter
Nordre Sletter
Eld øya
Sum (14 lok. )
I tille Jg komme:r ytterli'Jere
3 lokalitete rme::! 1-.3 ind\·.,
tili:;;imm 1.; n 2d indv. Totalt er Jet

1 ,1
!:-)

300

25

,J

ll l.l
30

lf

3'1
1 ?·;

?.5

r '

~v

18
30
963
j., registrert 801 inriv. i ut.:;'.-.jær '}b.rden, fordelt pi,!. 2'~ ulike iok. liteter.
-

T<tbP.11 II: Kolonier i inuskjærgården rr,ed ::Jer enn 1r1 inJv.
Lokalitet
Bjørneskjær
Småholmer ved Lina
"
" Lyngholrnen
Lille m økkelasse t
Indre Møkkelassene
LøvØYknubben
Sum (6 l o_
k .-')_ _ _ _ __

Ant:Jl ind 1.

lC

16

12
':l?.

13
12
85 indv.
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Kart I.

Sildemåkekolonier i utskjærgården.

e

10 - 30 indv.

e

80 - 120 indv.

~

mer enn 120 indv.

Lokalitetene er nwnrnerert (1-14) .

.... -

li>'fle

Flo•:;• ~

Ride'

Slett<rØ]?~ •

ti•

9

4·-8

OnsØ.Y

SVERIGE

Dicse f koloaier er belig']endr i
omr-det mellom Kirkøy , H\·aler
og fastlan det. (Skjeterg, Borge
01 F r . .;t3.d).
13 lokaliteter m e d 1- i3 ind'. . kom me1· dessuten i tille Jg, tilsa.rr.men
32 indv. r:::en totale be.:;tar,d i inn s kjæ.cr:riirden utgj or derrn ed 11 7 indv .,
fordelt pi 18lokaliteter. Ser en
k:.• stsonen under ett, ~~ teller hele
:ppula~jcnen l:i.08 ind". !Aecret gro'!l
e:::dm "rt skulle dett ~ til.svare om TaLell Ul :

kring 550 par. En må imidlertid ta den
reservasjor, at p1. lan.!t nær alle til stedeværende ~ndi·:i der i en kolon, k:rn
regnes til hekkebe..;tunden . Imidlertid
liqt;er antakeli<J del reelle ::i.nt:i.11 sildem-'tker noe h\)ye re, ni\r e n tar i hetraktnin Tat enkelte ky::;tst.re kninger
overhode' ikke er undeL·søkt. I:«:~ t
IJj t'lder bl.a. e !JkeltE: holll;er .;\3 t fJr
Kirk9y, Her f~l samt s 911dre 0:1 nordre
Sa.tJ~')' . R'luer (m ili ,ær '.:.1.:~) er heller
ikke med.

3ildernå.ketcstand 0 ns relati"e fordeling .

F orcieli nlJ i ':::
8" . <J3
9. 17

Ky s Ltrekr.in1
Ut~kjær<J~ rrien

Irm..;kjær-J!i r <it.11
':'allJY ateriaiet "!~A~ ·v ~-3.mtli<Je
_tcrr.::: kolonier li<J'J·-=~· : i';:" .•~~ ... 1· ._1<-r·jE:n. I i.!1i<:kjæ1·,<:trdc n :'if:r,".·
e:i Q'j&nnom<J;.enJ.: t:ill:r:es2i•' mL1dre

(VJ

~le r ::prP.:it~

!"1e!.kC')i:las.:·e:-

for sildAm :he.
Det g<'.l.r tydelig fram at arten fore trekker tilholdsteder i utskjær'}ården, noe som understreker artens
utpregete marine k~,rakter. Den
synes f.eks . å være sterkere bundet
til marint miljø enn ;:rråmåken.

De'l :c..."l':me
·~e-r t

()1.

.ende n~-"

c1:.:f. r :;')!:':-

t"· Ve".t f0lJ k~ 1 ~ten .
1t\..iern..;;1J :'17·-1 .

~~

Fr 1 flere av <le ··iktigsf " L..>~:-.lit 0 te ne i utcKjærga.r<.ie ~ foreligger
dP.t , .:;om delvis ne\•nt, regi-'tre ringer fra tidligere !fr . Dl't ør
derfor naturlig å sam menlio:rne dis$e
data med 1074-inventerin'Ten, for
evt. 'i konstate r e s vingnin'}cr i
bestanden.

S s.-1~dre S:·1:kr,
khssi:I: .;j <t:'a<JllokaWet
i Ytre Oslofjord .
Fo~o : E ..; . .C,.ndersen.

HEIA.
I 1968 besto kolonien av ca. 200
par ifølge G . Lid (S . Haftorn 1971) .
Sommeren 197?, haddP. 14J indv.

tilhold her, OJ 30 pulli ble rin<Jm erket.
I Løpet av dis se 4 ~rene "'tl' tu:;tanden
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åpenbart gått sterkt tilbake.
I 1:-174 ble 160 indv . r e :Ji.Jtr<ert,
og det antyder en svak opp'J1ng
fra 1972. G . Lius t1.ll f:La 1968
b.1gg1:ir, såvidt jeg for~t.3.r, ikke
pa dir1c kte oppteil 1ng av reeler.
i<\.>rrnulerinyen ca. 600 p::;r bør
vel forstas som et relativt gro vt
estirn1t, og antallet rugende par
ble derfor i 1958 kanskje vurdert
:1'">t; for h; ·yt.
M0REN.
Allerede i 1952 nevner W. Thorne
'1.t det var en stor re koloni her .
Den talte i 1963. over 41)0 par og i
1966, omkring 3v0 par(<;. Haftom
Hl71). Under 1974-ir.venteringe n
ble bestanden taksert til 3'.;J indv .,
O':J det tyJer på en rnarke~t tilb~ke 
qang rr'l ~orrige ti~ r. Irn idlert1d .
ble det i 1973 r €gistrert en kolom
pii ca . il O ind·J . p« q.ihc r\fholmen,
like ved M.;·ren . Denne k()lomen
anta.J å være ny c~ablert, o·;; antake li<J r ekrutte rt fr a Moren. Dette
':ljctr e vt. nedgangen i M.ørenbestan den noe mindre dram1.tl.3k, men
den må likevel være rela tivt tetydeli:i.
En sk::il heller ikke he r helt utdukke at bestanden i 1972 og 1%6 kan
ha vært estimert noe for h"i l.
S. Haftorn nevner "1.t de nne lob.liteten kanskje oppviser ~ t;rst'° rede tetth~t pr . a realenhet av landet.:
viktigste kolonier . M tre n huser
antakelig fremdeles en av de største
sildem:~kepJpulasjoner ~.:;t for
Lindesne.; .
AKERQYA.
Her foreligger det et rp.nske fyldig
materiale . Arten hekket vi<stnok
ikl'e i 195'.}- å rene . Hekking antage lig første gang i 1961. Best.anden
vf'r på 17 par i 1962 med stigning
til ca. 40 par i 1963. Arten var på
krafti<J retur i 1965, d:o. kun 6 par
ru9et. I de s iste år har også 1ntall J.Xlr vært meget beskjedent
(G. Lid pers. med.). I 1974 ble
30 indv. registrert, noe com kan
tyde på en svak opprJang.
SØ§TERØYENE .
I 1963 ruget omkring fO p3.r
(G . Lid pers. m ed.). Antallet
i 1972 ble a nsl ått til ca. 50 indv .
Inventerin9en i 1974 ga 45 indv.

Omtrent p:i samme uivå som to år
tidlirrere, men en klar nedgo.ng
s iden 1963.
MISSING ENE.
På c;tndre Mis .; in~en oppgir Norder hauq hekking i 19 0: 10-15 indv. og
1 redefunn (S. Haftor n 1971). Denne
bestanden h1r siden hatt c.n jevr. og
tildels rterk fremgang. I 1969 ble
PO indv. registre rt og 35 reder fun net . Sjøfugltellingen i 1974 viste en
ytterligere øknin<J , til 120 indv .
Nordre Missin~en . Her hle 15 indv .
observert, eg reder funr1et i 19(»9.
I 1974 talte vi ?.5 in<lv. Det antyder
e>n megPt sva:"' l!'kning i be.standen .
ELDØYA.
30- 40 par ruget i 1973 (G . Harde ng
p.ers . rn .:d.) . R' ·deopp~elling visstnok foretatt. Kolonieu .;;kal ha ;Y.:t
i ant'.l.11 de ::;is te. arene (Å. Fj ellbakk pers. med .) .
Fra de andre: kolonie r i ut::>kjærgårJen og samtlige lokalitete>r i
innskjærgården foreligger det, ~~ vidt vites , ikke tidligere. takzermger
til jevnføring med 1974- mventørrn.;ien.
Materialet viser al svingningen" i
.;;ildem å keantallet har \·ært relativt
store i det siste tifi.ret. En klar be standnedgang e r påvist 1 de sydli11ste
kolonier, Heia og MFen, (flytting
til Ølbergholmen k1nskje delvi::; for klaring) . På Søster og Akerq-ya har
det vært en noe: mindre tilbakego.ng.
Nedgangen blir imidlertid mindre
markert for Heia og Mørens :;edkom ruende, dersom testanden pc\ diss'"
lokaliteter kanskje tidligere er t1ks ert noe for høyt.
P å de nordligste lokalitetf r viser popula::;joneri en klar økning, særlig for
!::>Øndre Missingens vedkomn:ende._
Konklusjonen for bestanden i •! L:kiær gården som helhe t må imidlertid b~i
en relativt klar nedgang i forhold hl
1960-årene. Til sammenligning skal
nevnes at sildemåkebestanden på
Vestfoldkysten har vist en viss ~kning
i de siste år. (M . Norderhau9 1972).
Edv. K. Barth (1968) anslå r hekkebe standen mellom Oslofjorden og Lille sand til ca. 1000 par . Hele den nors ke
populasj on vurde r er han til 900Q p1r
(S. Haftorn 1971).

li)
He~:kir.". P <
' .;I',sinrrr:: ne og Sø.;L:r
t-1.1' ~ggle ,Jgi. ·]C~ . . l;nJcr nor n:Ll.e
forhoU +.il i ~nr:e n 1ke <i.' ' rr :>i ~ 10. -

l::i. rnc.i), 01!.lkYinrJ 14 (l -~gi: r s=11cr:0
en • bos q d.rr å '<:e. G. Li1 ne·!ller
f•1llaqte k•1ll pi Mire·1 l ',". :n? i l ?A .
P::.. EiJ s in%n,-, for etr·.ok'.:er sildernakea rel?i.ivt flato, ll.!ylliggende
r. r caler ~ C'm hekkeplasser. Redet
K.1:, ng..: ~ lir;ge mellom s teinblokl:,:r
n.l1·2 r i fnrsAnkninger ~ terre:-iget.
Der in1 ot finner 2n de'! nesten '.'..ldrl
r 11\_æ nde i br a tte skr-snter elle:- p 't
hyller : fjellsiden. Slike reue ste1<.r
er det CJjerne gråm ~t:e n "'cm forctrPkker.
Sildemiim:1 kan imidler':id ogs -5.
relgf> redeplas::er pii. la <;0 ...;kjær,
.:orn f.eks. p:". Lill·, Møkkelas~. e t
i inn.:kjæ1· g'irclen, nor d•: e->t for
Kirkø:·, Hv.1lH.
:rå Missinyer.e l egges reJc·t d·· ssuten ofte t.: nder ~ette einerbuskf> r.
Det gir eiftkti" r e Jk'; ttelsc fo r q g
0g unger. '7unsti0 r e clephsserinc:

er J< .nskje derfor en med'.' ~rker.ie \ r~:ak til 'it silde1,1 ~kebe st and·':1 he~· vi<"-"'
er. j o-m fraJJgo.r.g , på tro.:;s av ;h. t
. erd ~·A l C'g stadig forstyr relser.
Selve redete:- ··anl' gvi:: l;)st S'.UJ1 men:.1/ et og slurvete bygd. Seter i de t
hele Plindr e S·)lid og tor-se1 1jnrt c i,n
\J r <,1 .r\k~ ns r ede.
De fie ~ It: pulli p~, Mis3~ r> gc ne er pz.
' 1 ingene omkr'.:ig 20. - 2f . j :.ili.
Om lagte kull n~ r i svæ:-t få tilfelie fr?"m
til klekkc staiie<.
~lær :ng. S. Ha•torn 1971, 8r.t;dv :'.t
::-Jdem'.'..ken, i hUere grad enn gdm åken, t 1r fi::k ~'ori bytte. Jeg har
;b:;"r•ert at de n fanoer sild, bri&li1g O'J leilighetSPiS sm am'.lkrell i
oyerflate n. Under ringmerkinr;i har
·rn·J"'r ;iul p>t cpp ::,:-r1:L::ild, e:ks c:m plarer a \' va nli·J ulke CJ .'trwd tr'ltbr; skall. Silde:•1&ken for1;yne1· ~cg dler.:
(Jr ovt a" innm1.t fro. ::: l t :tet fis~: . Derimot har j eg aldri -:dt df>n, ngrip ) a:r iu'}l- el. a nd1:nger.

T>t ell I':: Ringmerkiug .
.Ant'3.ll r '.ngmerkete indv. i utskjær(!'ird"n 1965 - 1074.

Ar
18G5

1906
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Hei<>
21

Mør en

ØH'.ergholmen

1

133

14E:
101

30
14

52
168
13

107
92

6
10

50

På Østfoldkysten er det i tillegg
foretatt merking av et lite antall
sildemåker ved Aker øya om.
stasjon og Øra fe lt stasj on i inns kjærgården.

Totllt
pr. år

84
135
143
145
146

63

134
143

23

Sc;·"lire
EldØ:ta
Missingen

15

233
20

47

Samtlige merkete indv . er pulli i
varierende sta dier. Som tabellen
viser har ringmerkingen f ør st og
fre mst vær t konsentrert om Møre n,
i Tislerg r uppen.

. Kart I I.

Utenlandsgj~nfunn

•
e•

11
av sildemåker merket i Østfolds utskjærgård .

1 funn

2 funn

=

3 funn

Endepunkt for funnet utenfor kartrammen er kysten av Spansk Sahara .

8

8
8
§

3

·~

0

D

·t
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Tabell V: Gjenfunn.
Oversikt over gjenfunn i utlandet.
Merke- Me rkedato
år
1965
10/7
10/7
1965
26/6
1966
17/7
1967
1967
17/7
1968
3/7
22/ 7
1969
22/7
1969
1972
16/7
15/7
1973

Alde r
3-3-5
0-0-4
4-2-10
3-1-20
0-10-9
0-3-12
0-3-20
?
0-3-?
0-?-?

Funnsted
Blankenberge, Belgia
Strøm stad, Sverige
Thorsm inde, J ylland, Danm.
Skaarupsund, Fyn, Danmark
Rotherham, England
Strandby, Jylland, Danmark
80 km N for Bay onne, F rankr.
Rande rsfjord, Jylland, Danm.
Spansk Sahara, Vest-Afrika
BilstruQ, Jylhnd , Danmark

Materialet omfatter hittil 48 gjenfunn,
og det gir en funnprose nt på 2.36.
Utenlandsfunnene beha ndles i tab. V.
De øvrige fordeler s eg so:n følge r:
17 fugl påtruffet, kontrollert på el. i
umiddelb::i.r nærhet 3.V merkestedet,
6 indv. gjenmeldt mindre enn 20 km
unna og 15 indv. funnet igj en -i en avs tand av 20 - 120 km.
Samtlige indv. gjenm eldt fra utla ndet
har trukket i S til SW r e tning . For
3 fualers vedkommende er trekkretningen wsw. (Tjøme, Tjølling i
Vestfold og Tvedestrand, Aust-Agder).
De resterende fugler viser spr edning
i ulike retninger, sær lig mot NNW til
NE. Nesten alle indv. i denne ka tegori e r gjenfunnet i 11,)pet av augus t/
oktober i merkearet.
Totalt er 35 indv. tilba kemeldt i det
samme ka lenderå r de ble mer ket.
Eldste ringfugl hittil ble 4 år 2 m åneder og 10 dager gammel. Fuglen
gjenfunnet utenfor kysten av Spansk
Sahara har tilbakelagt den lengste
tr ekkdista ns e, ca. 3900 km. (tab . V).
Trekktider. Cm vttri:;n ankomm er de
fleste sildemåker medio/ultirno apr il.
Ved Akerøya er enkeltindv . obs ervert
så tidlig som 1. april 1961, 26. mars
1964, 25. mars 1965 og 21. mars 1967.
(E. Brum og G. Lid).

Dist- Trekkanse
retninq.
1000 km
sw
14 "
SE
320 "
ssw
s
435 "
990 "
sw
250 "
ssw
1635 "
sw
275 "
s
sw
39CJ "
2JO "
ssw

Borttrekket om h\)3ten SJlles i foregå
fra august til ut oktobe r, men novem berobservasjoner fore ligyer fra tid
til annen, bl.a . enkeltindv . ved Akerøya 6. nov. 1967. Dess uten ble et
indv . skutt ved Mi s sing~ne 1 ';. nov .
1968. Såvidt vites, ses den s jelden
ved Østfoldkysten vinte rsLid.
Nevnes s kal 3 indv. utenfor Øraomr ådet i innskjærgården 22. des. 1970.
Nedga ngen i iugle fau naen. Det er
konstatert tilbakegang i sildem å kebestanden i Østfolds utskjærgård i løpet
av det siste tiår . Nå er antakelig
våre s t ore måkearter mer motshndsdyktige overfor forskjelli<Je s lags
negativ på·1irkning enn f.eks. enkelte
andre sj øfugl og vadea rter. P å vår
kyststrekning er nedgangen for arte r
som tyvjo og makrellterne la ngt mer
forur oligende. Sa ndlo, steinvender,
r ødstilk og teist sam t fl ere a ndre
kunne ogs a nevnes i denne s am me nhe ng.
Når det gjelde r Vestfold , så er det på ·1ist tilbakega ng for de s amm e arters
vedkom mende (M. Norderhaug 1972).
Det ligger nær å s øke etter år sakene
t il denne negative utvikling. F orurens ninger og sviktende næringstilgang
virker nok inn, men ferdsel en har avgjort mer å bety. For tiden Øker utfarten enormt, og den starter tidligere
for hvert år. Folks a ksjonsradiu s, i
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form av hurtigere båter, utvides
også . Totalt vil det si stadige for styrrelser på dyrelivet, sterkere
slitasje på vegetasjon og stedvis
en tendens til forsøpling.
I denne sit uasj on er det nå tvingende
nødvendig å få etablert et nett av
reservater i Oslofjordområdet, til
vern av natur og fugleliv . Ad denne
vei vil det kanskje ennå være mulig
å sikre opplevelsesrikdommen og
mangfoldigheten i skjærgårdsnaturen
for våre etterkommere. Det må i
det hele arbeides for en mentalitetsendring hos de m ange brukere av
skjærgården. De må i sterkere
grad enn tidligere bli gjort oppmerksom på egenverdien <l'J det
dyreliv som utfolder seg her . I
demie prosASS er O'JSå vår foreniarJ ir:n:tilt pci.;; yte aktive bidrag.
Ar1'Je1,dt litteratur. Edv . K. Bar th:
The rircumpolar syl'tematics of
L:uu:::; Argentatuf ·tnd Laru..J Fuscus
""ith special rr·ference to thE:
i'or wegian populations (1968).
(Meddelelser nr. 87 fra Zool .
MuseLlm , Oslo).
S. Haftorn: Norges Fugler (1971).
G. Lid og E. Brun m . fl.: Ornitologiske rapporter fra Akerøya orn.
stasjon (1959 - 1968).
M. Norderhaug_:_ Verneverdige omrader i Vestfoia: fylke (1972) .

STORJO (stercorarius skua skua)
3. gang i Østfold
ved Leiv Bu nes.
En oljeskadet storjo, ble 16/1 - 75, fun net på Hauge i Rolvsøy. Den var dekket
av olj e fra strupe til stjert, langs undersiden, og også kroppssidene og undre
vingedekkfjær var ille tilredt.
Oddvar Andersen, ved Rolvsøy metallindustri, tok fuglen i forpleining i to
dager. Da det ikke lyktes ham å vaske
bort oljen med svakt såpevann, ble jeg
kontaktet.
Ette r oppskrift fra Norsk petroleumsinstitutt, fjernet jeg oljen med en oppl øsning av l.dl. Zalo pr. 10 1. vann.
Fuglen er nå i forpleining, og har på
det nærmeste gjenvunnet fettbelegget
på fj ærdrakten .
S~ snart fuglen er fri for s}:ader, vil
den bli ringmerket, og sluppet 'ri.
I følge Svein Haftorn, "Norrres fugle r",
begrenses hekkeutbredelsen til Island
(ca. eOOC par), Shetland og Orknyyene
(ca. 1000 par) og Fær9yene (ca. 20'.J
par). Totalbestanden her er således
ca. 720U par.
I perioden 1816-1968 er bare ca. 75
individer observert i Norge. Derav
2 i Østfold: 1 ad. ved Larrl:ollen
14/10-1938 og 1 ind. ringmerket som
pull. på Shetland 29/6-1961 gjennfunnet ved Moss 17 /9 s.å.

RAMLØSA -

ENDELIG
I NORGE
Eneimportør:
EOR.J BRYG~ERIER
Sarpsborg - Halden

neo

lille
turen
OSLO - DRAMMEN HOLMESTRAND - HORTEN
- MOSS - OSLO
Koster bare kr 42,- . Barn kr 21 ,50
Prisen for rundturen inkluderer reiseutgiftene for
tog (2. kl.), buss og ferje.
Rundturen går Oslo-DrammenHolmestrand-Horten-Moss-Oslo, eller De kan reise
den omvendte vei.
Reisen kan tiltres ved hvilken som helst stasjon på
reiseruten. De kan gjøre opphold hvor De måtte ønske.
·
Billetten gjelder i 2 måneder.
Selv om det kanskje er ønskelig at .De spanderer et
par dager på turen, er dette ikke absolutt nødvendig,
turen kan i ro og mak utføres på en dag.
Billetter og opplysninger om togtider m. v. får De i
reisebyråene eller ved
jernbanestasjonene.
God tur!
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Prosjekt Hubro
av
Ole Stens rud.
Allerede fra gammelt av har det vært
rovviltproblemer å kje mpe med her i
landet, mest da kanskje mot rovdyr
s om bj ørn, ulv, jerv og gaupe.
Tanken om skuddpremie for dicse
som ble oppfattet som s kadelige, er
gammel. Staten iPnfi)rte lov a v 4.aug.
1845 om pr1:<mie for fell ing eller fanget bjørn, ulv, gaupe, jerv, kongeørn,
hubro o,; h\)ns ehauk . Det vitenskape ligP 9.nsvaret for denne utviklingen kan
tils krives professorene Rasch og
Collet.
Etter den tids tenk0m åte lå det nær å
vente seg store resultater av denne
form for viltpleie og det er heller fr.:kc
tvil om at rovviltbekjempelsen har
f.;rt til synlige resultater - somme
tider langt fra i den retning s om en
skulle tro. Med 100 års erfarinc; har
vi skaffet oss kunnc;kaper s0m setter
rovviltet i et langt annet forhold til
f.eks. småviltet. Rovviltets "betyd ningsfulle rolle som sunnhetspoliti
betviles ikke av noen i dag. Den innarbeidede hets mot rovfuglene er
vanskelig å s nu, og helt oppi 1950arene er det blitt praktisert premiering avd<? dyktigste rovviltfangerne.
Etter c a . 1960 begynte nye moment er å gj øre seg gjeldende i problem komplekset. Den økende fo::-urensingen med visse kjemiske stoffer viste
oss skremmende resultater , og
sammen med den økende fritidsaktivitet som ofte skaper forstyrrelse
på hekke plassene hadde rovfuglbestanden katastrofalt gått tilbake.
Staten fikk i 1960-årene flere henve ndelser om opphevelse av s kllddpremie med fredning av rovfug~ene.
I 1970 s endte 57 norske zoolcger
e n anmodni ng til departe mentet om
tota lfredning av samtlige rovfugler
O'J ugler. 16. j uni 1971 kom det
gledlige vedtak fra Direktoratet med
totalfredning av a lle dagrovfugler og
ugler.
Fredningen kom i s is te øyeblikk for
enkelte a r ter - for sent for andre,
ihvertfal i enkelte landsdeler - jeg
tenker på vandrefalk og hubro, som

-helt har forsvunnet :ra Østfold iw or
de i århundre har ha tt sine revir.
Vi kjenner å rsaken - jakt og forfølgels e, øket fritidsaktivitet og s predning
av stabile biocider i økosystemet er
kanskje noen av de vikti gste faktorene.
Hva nå ? Skal vi ofre de ville dyr på
levestand::irJens alte r eller s kal vi gi
plass for dem ? Plass for ville dyr
må vi ha - deres miljø er vårt m ilj Ø ~
I Sve r ige er det flere steder gjort
fors øk med å reetablere hubroen.
I s ammenlikning med andre rovfugler
er det relativt lett å få hubro til å
tiekke i fangenskap og levere livs kraftig avkom .
I 1969 da r.net samtlige av Sveriges
hubroeiere en organisasjon s om ble
kalt "Uv-69 ", for sam:n en å bygcJe
opp en livskraftig burhekkende stam me , for s iden da en skikkelig un'}fuglproduksjon har kommet iga ng å for søke utsetting. Vitenskapelig leder
for prosjektet er zoologen Bj \l)rn Broo
ved Gøteborgs Universitet.
I dag finnes det ca. 100 hubro i bur i
Sverige og 48 klekte unger i 1974.
Utsetting på gamle hubrolokaliteter har
kommet igang, hubroene klarer seg
selv og hekking av fugle r fra avl har
lykkes i vill tilstand. Prosjekt "Uv69" følges nøye av naturvern- og
jegerforeninger, hvilket den også
har økonomisk støtte fra.
Her i landet følges prosjektet av Østfold Ornitologiske Forening og Aksjon
Rovfugl. Inspirert av svenskenes lykkelige resultat er vi nå igang med å
realisere et liknende vernetiltak hos
oss her på Østlandet. "Proj ekt Berguv
Sydvest", en gren av "Uv-69", er l CO %
samarbeidsvillige og for den sak skyld
kan vi vel se vårt prosjekt som en fort settelse vestover av deres. Som en
start er de villige til å depone re 5-G
avlspar hos oss på deres idea listiske
betingelser.
Først gjelder det å bygge opp en tilstrekkelig stor selvbærende stamme i bur fra
hvilken individe r kan hentes. Innen utsettingsarbeidet kan begynne må årsaken t il
populasjonsrninskningen være-kjent o:;i
gjøre tiltak for å motvirke disse nec;rative
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f:, kte>rene .
Vide re gjelJer
1. - :it egnet he kkingsmilj~
uten 'or::;tyrreL:er finn0 >
tilgjP.ngeli~r.

:::. - at nærin•JS'Jrunnl>tQet 1.:r
tilstrekkelig .;tort.
;,. - :it vLse bio :Uer O'J tuniJm P.taller er \'ekk fra åe aktuelle
nærinq::kj edene.
"Projekt Pergu" Sydvest" har ve1
forslcjellig2 fors.~}: , SO'!l "i ikke
sk1.l kon.me nærmerP. inu på ht:r,
kommet fram til flere rnetojer for
utsettin1 . Det beste res ul t it har
de opp::l idd hvor det fra et burhekkend': p::..r s lippes t,ngiugler ut ved
ii.:;n til da de norr:.alt ..;k::i.l bli s"11'..:teniige. Ung.'.u0lene slippes da i
Jire kt r~ tilh11yttning til hekkt. buret.
Ur. g~ui:ilerv~ har d.l d f;,.;t terreng p" n~~·. s0m d;; tje;:ner h•.'or de
sid m kan r;r2 ::eg ovei· til :ir.drc
orn reder. N~j·ret1diq :>tlo°lttefcring
i tiden ;ran:0ver b·;r skje 1.·ed buret,
hJis de skulle wislykkes meJ j:ikte11 .
Hl\l.1roens rrrelsemåte er slik 1.t
1rten gjerne hekker i sm 't h~r. Vis..>e
tenden.;er t?der t.o.m. p~, ~.t hekkings re::;ultat blir dJ.rlicrere i s'.~rr"' b:.ir,
hvil<;et kan Lero p~ at indi\"idene
s}:1di,,r seg da de med st;rre '<raft
fbr mot burnettet. BurcLe i proJjP.l:tet er ca. 4 m 11:ig<::, 6 m bred<
og 8, S m i hµyden. Cm mulig phsse.ces de i en syd.helling på en stille
plass fri for forstyrrelser, gjerne
med litt uL:ikt , rn:.:n qllikevel synli;J
fr" røkterer.s bolig. Et hj•,)rn-: :iv
Luret er kledd med eternit i vegg 0;:i
l?.k ~om l°'eskyttelse mvt regn O'J ··ind.
'!ikti'l for fm:rlenes tri'J.sel er dietten
SOm !t
Så allsidiq SOID ID ulia.
A•: praktiske grunner nrivendes fag':.
gamle k-1llin.}er som næringsr:k basf'fde. Ettersom kylling•mt:: ::;~lv ikke
} ar rukket a bygge opp vitam inP,r
tilføres disse i form av Folym in
under våren med star t en måned fr;>r
hekking. Samtioig til:iettes O·'.J!:iå e ks tr ~
E-vihminer for øket fertilitet.
r:o..;ten blir komplettert med annet
vilt som kråker, høns , minkkropper
m.m. Under hekkingen har det vist
seg at rotter er gunstig tille'}gsfor
og spiller avgjørende rolle for hekkingsresultatet.
Undersøkelser av ville hubroers byttedyr gjennom innsamling av spyboller

m \'ære

eg bytt0re:iter vis·~ r 46 % •ond O'.J mu.s
i SV -Sverige .
For ~l hindre innavl og ..:;kille indi7id<:ne,
lJlir liver fuql registrPrt og kartotek.ørt.
"Projekt Syd«es t" avlspop:ila:>jon ..:;ta.'1'.;incr fra rnirs t. 13 helt .;ikk".lrt uLe-·lektede ildi"ider. Spcrsm:ll som gjelder
hvor mange ubeslekteJe indi"idPr som
kre"es for å holde hubropopuhsjon
'}enetisk frisk, er enn<i ul°'esvart.
M ~let for u•.settingsfors91ket er før .... t
og fremstå iå populasjoneu opp til
det den var ior ca. 20 år sirien·, føl ge
opp hva ville ntslippte hullroer pndu::ierer' for p.;, :::ikt :'i rrj ;;re hu brostam men ..;elvbærende innen et ·Ji:·.:;t om rade.
Ur::d ·;oksende naturverninter<: .... ..;e ;,..._,
det .;tore publikum og mer c'pen k'ntakt mellom jeger o·J 1.atur•.rer11organisR..;joner.e er det mulig å 'Jr• .:ammen
om en felles sak, opprettnoldd:2e a•.•
viltbestanden, OJ \·e rne orn l":i.lans€ n
i naturen~
P1 grunnlag 'JV den katastrofale til 12.kegano i hubrob·-St-.1.n<l"'n de si..>te
tiar, ble det i fjor h~Mt pa et n.\btP i
Aksjon Ro·•fugl "-edtatt å sette i<J1.n.J
Prosjekt. Hubro, som im1ch::crer omf:l.~· "'nde ·:ernetiltak rr.ed bl.a. opp<lrs.+t/utsett';q av fugl i ø..>t - Norge.
Det ble valgt en st~·riwJsgruppe som
he står a•· dr. Edv. Barth, ro.tu rv'~ rt1in.;;pGkt9r lJI. tloderha11g, overleg<:
H:w:.; t.I. Engan, gen.sekr. K. Rom,
dr . Joh. Fr . Willqc!ls, k?t1sulent
Alv. O. Fe>lke.·tad O'J unde::-teanede.
Lederen ior det s venske prosjch1.9t
zoologen I3j~rn Brc0 h~,r •·ist :::tor
s:unarbeids·:ili''i slik at "i pl kor'
tid har kun11et s ette opp el seris' t
··itenskapr:li '.J prcc:rr::im, so1n !:'La.
kreves for a bli støtt.- t ;l{onom isl:
'.V World Wildlilc F•\t.d.
:'om orservatører •1ed T'rr ;ck~
Eergu" Sydvest 0·1<·"!: ~lere \~· L. r
'!i god kje nnskap til dea rr_,_kti:::.-:~
delen av programi.1et s:n1 rurene;:;
t.:tforming og plasseriny, uppdrett,
foring, utsctting.:teknikk , syi<:do::11mer o.s.J. S1Illtidig Lnr vi få.tt rapporter om m ilj ;"]ifte r, inventeringer
og registreringer a\' den ville populasjonen i Sverige de siste å.rene som
viser at situas jonen er ytterst prekær .

l'l

Eks: I 1950 var det 42 rikkerl besJtte hekkeplasser i SV-Sveri<Je.
T'nder EO og GO-tallet skjedde en
k'.l~a.:>L rvf':tl nedgano og i 197?. da
pop.ihsjon~n '-'ar som 1 ,"e:;t var
det bare 7 be:::atte rtvir igj en.
Evis samme minskning forts'ltte
under 70-talle'.: vill E' hutrc~n .:'3.ns~-n!ig være forsv•mn !1 1976/'77.
Landf:kapslir;het ':llJ geo<Jrafisk nærhet til::::ier at det s rn..>:mligvi::i er
s a mme populasjoa vi har i SVS•.'erig<: og Ø -~lorge, m .'l. . .:>. de
:::"er.ske :irbeider kan sikkert kom plett.1.;;rc begr"u1nelse for vernetiltak cJsa ho~ oss.
Det ::tår sikkert ikke bedre til med
v:\r østlar,dske hubropopulasjon,
derfor haster det med • komme
igar.g med vernetiltakene. Vi har
større sjani:;er for å lykkes med å
redde en .;;viktende populasjon enn
å starte på bar bakke. Del e r her
World Wildlife Fund kommer inn
som den reddende engel. Vi har
ikke mulighet for et. slikt omfat tende restaureringsarbeid uten be tydelig pkonomisk støtte.
Målet er at ?ed hjelp av forskjellige
vernetiltak, først og frem .;t avl/utsetting, men også bevoktning, fredlysnhg m .rn. å f~ en frisk vill hubropopulasj on med muli'.Jh"O.t for egen
reprodul:.ojon.
Prosjek• Hubro SF ' ler i l r i'.jang med
omi:l•.t<.:n:ie re:-ris•rer:nqf'r og invents r :1';rcr i syd -Norge for ~ få et sikkert bild~ .:w sit1iaJjo'.len p·i n:\værende
tidspunkt for siden a..,kunne se eventu elle endringer, s0m skjer etter hvert
s.::m •'P.rt1etilt'l.ket t·,r form.
F.egistrerin') gj<,'res med <=tor forsiktighet ved lyttin;J i god avstand fra
hekkeplass da et hekkende par er
ytterst følsomme for forstyrrelser.
Inveutering:oarbeidet med innsci.rnling
av spyboller og byttere.;;tc r gj ;:-res
ette r hekketiden.
Det er mt>get ·1iktig at \'i i den grad
de ? ko110rni:;ke midlene tillater det
allerede fr a starten av legger opp ar teidet slik at vi k:rn høste viktige er -

faringE'r for sønere n;<lv•:mdig rest o.t.:reringsarbc id.
Pros jekt H11hro er 10·1e '. 6 rn lspar
gratis av P rojekt Berguv, or; de
for3te 3 p'.l.rC11e fi\.r v: i sepl'"mb~ r
med plassering i Halden -distr:k+et.
2 ~r blir pb.;sert pi nrnrr>e sted
i hvert sitt b:1r på en plas..: fri 'o ~·
forstyrrels e r, da uro under hekke tiden kan få k::i.tastrofale f;"l'J..;r for
resultatet.
R økterr:e bør i':l:e: p~ forhtln:i ha
noen :::pesieHe 'w;lekunrskaper,
men et oppriktig "'>n::.;1-'.~ or.-. ~ få
hubro tilr'3.ke i når i11nh11dsfauna.
Er. gårdbruker s -im er ·:~ne med
å behandle d.rr t r ypperlig e~net
og hJ.n b\:r ikke enqs~c sPg for at
det blir mye :l gjøre, mat;ng en
gang om dagen !'amt oppsyn med
fuglene er hele jobben.
Oppsettin'J av burene O'J skaffe ma t
til fuglene P.r det andre som tar seg
;iv . Han vil få en fryseboks for oppbevaring av hubromat og lønn for
pas3arbeidet får han selvsagt.
Det vil ta ca. 5 år å bygge opp en
avlspopulasjon hvor G par sitter i
6 sentraler i øst - Norge med 10
mil a vstand mellom hver sentral,
frprst da kan utsetting komme på
tale. Dette kommer i de fleste til felle til å skje i direkte tilknytting
til burene, der disse er plassert på
steder hvor ungfuglene ikke umiddel bar': utsettes for fare, f.P.ks. ved
sterkt traffikert vei med fristende
trafikkdrept vilt, løshunder m.m.
Publikum kan bistå med stor hjelp i
form av obrerva..>joner og ikke minGt
med tilsyn av de som bor i nærheten
a\• hekkeplasser.
Naturvernet i ~!orge .;kriver historie
med dette unike restaureringsarbeidet,
og vi tror at ved forståelse av·rov dyrencs positive økologiske rolle og
viljen til at giftrenere m ilj ? vil kunue
skape en li\·skraftig og rik iaunz .
Ps.
Er interessert i opplysninger om h;)rt
eller sett hubro i Østfold'.

Bokanmeldelse
ved
Tor e Hoel!
NOU - Norges offentlige utredninger
Universitetsforlaget .
NOU 1974: 30 A: Bruken av Hardanger vidda . 114 s .
NOU 1974 : 30 B : Hardangen•idda, - natur
kulturhistorie - samfunnsliv. 352 s.
Med dette gedigne· verk om Hardange rvidda ha r "Utvalget for
samordnet planlegging av Hardanger•1idda" i l (l)pet av en tid
på snaue 3 år lagt fr am et materiale, som belyser alle s ider
ved vårt og Europas største
fjellplatå .
Boka e ller rettere bøkene fåes i
en kassett der del A er utvalget's
innstilling: Tilråding om bruken
3.'. Hardangervidda. Utvalget som
·;ar oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. aug. 1971 laget seg en a rbeidsm ålsetting med følgende
hovedpunkter:
a) Hardangerviddas karakt"er skal
bevares.
b) Hardangervidd-i skal forvaltes
som en nasjonalherlighet.
c) Bruke n a\' Hardangervidda skal
tjene t il stimulans for det lokale
samfunnsliv.
·ved siden av utvalget på 16 personer
+ ;;;ekr. ble det knyttet til og innhentet materiale fra en mengde per soner/institusjone r.

Vurderingene bygge r i hovedsak på
kunnskaper fra andre kilder s om utvalget har samlet og ordnet.
Bok B på 350 sider er gr1Jnnlagsmaterialet for utvalget. ' s innstilling.
Hovedkapitlene her tar for seg
natur , kulturhistorie, jordbruk,
eiendomsforhold, vår tid og områdnvern . Dennio del Ber meget
lesverdig, O'J klarer en å fo rdøye
alt dette stoffet., skulle en være
godt rustet til en fottur på vidda.
En m engde karter, inklus ive 7
løse karter til å brette ut, gir en
tildels nøyaktig beskrivelse av de
ymse forhold. En te ndens til å
være nøye i å beskrive f.eks . elg
og reinsdyrs •1andringer kan kanskje
være berettiget, men dette kunne vel
vært utelatt, - for dyrene!.: egen
skyld?
Noe spesielt "hem melig" om fugle faunaen r;pes ikke, og er kanskje
noe overfladisk t ortsett fra artslisten.
Alt i alt får en s vært meget for
pengene da den:i.e utredning bare
koster kr . 14, - kjipt i tokhandel.

• ... I ... Norges fugler» finner man ter·
ske opplysninger om det meste som
er verd å vite om fugler i Norge .. .
Boken vi l utvilsomt i en rekke år forb li
en " Fuglebibet" for alle norska fug le·
venner. Jeg vil gl boken min aller
beste anbefaling . . .
Hj. Munthe-Kaas Lund
i Verdens Gang.
862 sider + 48 sid~r fotografier,
innbundet kr. 160,00.
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PROGRAM FOR N.O.F's ÅRSMØTE 1975

N. O. F. 's årsmøte vil bli holdt i Fredrikstad 12 . og 13. april 1975 med Østfoldavdelingen som vertskap. Vi i Østfoldavd. ønsker alle N. 0. F . 's medl emmer
h jertelig velkommen .
Følgende arranqement vil bli holdt:
Lørdag 12. april.
Kl. 10.00:
Lokalavdelingens møte - kontaktmøte,_
Arbeidsform og arbeidsoppgaver på lokalplanet.
Økonomiske spørsmål.
Samarbeide mellom lokalavdelingene.
Lokalt i ds skriftene.
Kl . 12.00:

Lunsjpause.

Kl. 13.30:

Temamøte omkring rovfugl og verneproblematikk.
Innledere: Bjørn Broo og Peter Lindberg om
svenske problemer og tiltak,
og Edv. K. Barth om norsk arbeid og planer.

Kl. lci.uO:

Middag.

Kl. 17 .30:

Årsmøte.
Presentasjon av Ytre Osl ofjord, lysbilder
v /B.A. Andersen.
Sakliste.
V'l lg av møteleder og referent.
Årsberetning O<J regnskap for 1974.
Valg av 2 styremedlemmer og varamann.
Fastsetting av arskontingenten for 1976.
Tid og sted for årsmøtet 1976.
Saker og innstillinger fra styret.

Kl . 20 .lU:

Åpent møte.
Bjørn Broo og Peter Lindberg: Hubroen og
andre truede rovfuglarter i Sverige.
Situasjonen i dag O'J hva som <JjØres for å
berge bestandene.
Evt. lokale innsb<J.
Selskapel ig sam"etre .

søndag 13. april.
Eksku1·s jon i Ytr e Oslo- fj0rd med båt.

For overnatting på FryJenter<J Gymnas taes so"epose og ;iummirnadrass rr,ed .

SENTRUMSKART OVER
FREDRTKSTAD.
FRYDENBERG G\'1vINAS
årsmøtelokalet.
JERNBANESTnSJ01\J
G:2YTA KAFETERIA
2. etg STABBURET
DOMUS KAFETERIA
!1.

HOTELL CITY

6.

BOTELL BRITANNIA
HOTELL VIC':LORIA

•hele familiens varehus
DU .J:t'lNNER DISSE AVD.: MATVARER -

ELEKTRISK-UTSTYR - KOSMETIKK-GULL/FOTOHERRE-DAME - BARN- SKO, OG SIST , MEN IKKE
MINST: VÅR INTil'v1E, KOSELIGE KAFETERIA.

PARKERING PÅ TAKET

I
I FREDRI

STEDET FOR GOD MAT
.'. pningstider:
Fredag kl. 0830 - 1900
Lørdag kl. 0830 - 1500
Søndag kl. 1200 - 1800

VllClO~llA
CIENTRALBORO

IHIOlEl
11165

1600 FREDRIKSTAD.
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Arekilen, en eutrof innsjø
ved
Åge J oha nness en

Arekilen - en eutrof innsj \!')
på Kirk\!')y i Hvaler.
Foto : Åge Johannessen.

Arekilen er en verneverdig eutrof
innsj9 på Kirkøy i Hvaler kommune
i Østfold. Arekilen ligger gecgra··isk plassert i SSV - NNØ retning
u'J t estår av et ::-entralt gruntvanns oinr:S.de omgitt av store igjengrodde
:irealer. Selve tjernet er ca . 5UO m
l::tn'J t , og bredden varierer fr<i 10 7'l m. An"kile1; er en særdeles
grunn innsjø med en meget l~s bt,nn.
Dybden langs bredden er ca. 30 cm,
mens det langs en midtlinje er ca.
50 cm .dypt. Tilrenningen skjer
gjennom tre hoveddiker, og v:mnet
renner ut gjennom Tangenbekkr:>n.
Tangenbekken er ca. 1 km lang, og
har sitt utl 1'!p i Ørekroken eydvest
på. Ki rkøy. Arekile ns høyde over
ho.vet er ca. 1 m, og ved ekstra h~yt
tidevann må man regne med at sj.;vA.nn s om presse s opp gjennom
T;-:.ngenbekken kan pavirke Arekilen.
'!egetasjonen i Arekilens nærmeste
01,1givelse kan deles opp i ~'Jner.
Cm man tenker sPg tjernet so111 se:n-

trum , får man følgende dominer ende vegetasjons..;oner utover i
periferien : Innerst får man en
dunkjevlesone, deretter en takrørs sone og til sist en kr a ttsone
som på mange steder går over
til oresko'J (svartor).
ArekilPn .SE.nder fire armer inn ~om
fors enkninger i terrt.nget o;i nver a·.'
disse armene ender i dyrkede a l'ealer. I disse forsenkningene finn""r
man de største a r ealene rr.ed '<ammenhengende ort.sko-].
Arekiler1 ha1· siden g"tmmel tid hatt
.:;ter betydning for tE.iolkninrren i" om~
rådet, b ~de pa <JOdt O.J vondt.
I 1850 - 6u åre ne 1:-le sær lig om d.dene rundt Arekilen rarr.met av alv.)::lige m a.lariaepidem ier . Man trodde at
den tiltagende forsumping av Arekilen
'!.H er, 'iv grunnene til de alvorlige
m::tlariaangrepenE.. For :!i l>øte p't
dette problemet Me Jet igangsatt
;• nder.aøkdse r for om mulig <i t~rr-
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le:rr; -? Arekilen. r.fan tenkte
:::eJ C\1~'1 de ; ;.:onornii:ke fordeler•' ·•ed at J e tstrrl ;;.g.e omdJ-=ne ii.unne benytte:: til jordbruk.;formal. Det t(;k imidlertid r:ian,1e ~r iø~· pro.:;jek'.1:.~ tl=
rt:'1.li<·ert. ?ør_,;t i 19~f bl~ ar i.··i;igsa!'bcid-?ne ig·,:q.:::l:t.
Eu k ·rnl med forst;;:tninger ble
utgr:<.vd i tjern·::ts len;idc retnin.J,
o;r med hjelpa•! en ·.rindrnotcr og
.:'.lekk"!rskr..ie plac .:;t:rt ved Tanger.bekk<.?n ~en'.<te m a n a t 9rrlegge
tjernet. H:a':l klarte 1 få Arekile'.l
:-å t~rr at man kunne .ip:i::;ere på
bunne!'!. Imidlertid ga forstøttningene e tter fo r j ordtrykket og
kan'llen raste sammen. Utgiftene
ble da så store at arbeidene stoppet opp.
Reste11e etter vindm otoranlegget
hn man se den dag i dag .
Ikke all grunneierne var like
enige i tørrleggingen. Det kom a v
at dE h:idde en betydelig inntekt av
takrørskj æring. I de tider da gipstal~ var p<'l mote i byene , på gikk det
en livlig eksport dit.
Så viktig var takrø.rene a t noen av
grunneierne holdt oppgangsforret ning for å få klarlagt rettighetene
:-ine.
Av andre aktiviteter som har pågått
i Arekilen, kan nevnes k..rpefiske
og blodiglefangst. Fi::;ken ble benyt tet både .:rnm m;i_tfi::.k OJ damfisk.
Blodiglene ble benyttet til "medisin::;k"
bruk.
Videre ble beiteom rade ne r undt
Arekilen utnyttet i langt .:;tørre grad
f;'Jr i tiden. Man skal ikke Jå så
mo.nJe årene tilbake fvr Arekilen .så
adskillig mer "ryddig" ut e.nn den
gjør i dag.
I tred•1eårene ble prestegårdens j'.)rdareale ved Arekilen ryddet og utlagt
til beiteareal. Dette om rådet har i
dag den s t ørste rnmmenhengende
ore skogen.
Arekile n har ogs:\ en betydelig verneverdi som fugle lokalitet. Den veks lende naturen i området 'Jir gcde hekkemuligheter for e t stort antall fuglearter, og dessuten er selve tjernet
en viktig furasjerings plas.3 for ande og vadefugler. Da det ikke har pågått
noen regelmessig regi..:trering i
Arekilen, har det liten verdi å sette
opp noen artsliste . Noen a v de helt
vanligste fugleart er kan likevel nevnes:
0

iftgre , va1i;1rikse, sivh:ine, .>tokk'md
.;ii,:;purv og r~rsangPr. ·
Selv om Arekilens sentral( dP.ler er
E-t intere ss~.ut vrn dde ::;ett fra ornitologisi' f yn:;winlrnl, inni'! liolder nok de
ytre omddene e:1 .tø!"re ri.rtsrikdom
p.;r. t. teneng2t ~ Yeksling m F.: llom
;cnttskC';_t, L.'S1<·J•J, r.lrok09' O\J dyr~et
rn ...rk. Dis:;;e biotoper": gir e11 bred
.nrnmP.nse:ninCJ 1" fi:qlearter, c<.~ m::>nJe
iateress ~ nte obse r ':r.:::joner er .f.iurt.
HLe:. ek.;.: NattErga l, wyrsan:ier,
bøkes:.rnger , stork og si'.'h<1uk.
Arek1le n er en av våre mest vernc"er diqe eutrofe innsjøer. som mari ha r
kommet langt på vei til å få fredet.
Til tross for forsøk på tørrleggin<J og
oppdyrking er Arekilen relativt lite
berørt av sivilasjonen. Me J d<igens
tekniske og økonomiske resuser , il
det ikke by på noen store problemer :!
tørrlegge Arekilen for oppjyrking. Vi
får da håpe at Arekilen i nærmeste
fremtid vil bli fredet.

Mellomdrøm

og virkelighet
er det noen

måneders
•
sparing.
12 måneders sparing med 51'2 %
rente gir 1 1/z gang så mye i lån som
det du har s part. Maks. kr. 30.000,-.
Er.det llt som s!J.t over<": j.J c ~s, ~1.\lcnl En ,
It ' leer uk \ OM ko~1er en dtJ . .
Se her hvord•n du k.•n grt:•e drl •ll1kevel ·

1.kel.~

Ti • .-.:! •"•."

•-:.r ~ 1•

\.r. 8100,-
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OPPROP OG MEDDELELSER FRA FELTUTVALGET

ved
Atle Ha<.101

1. Fa grunn av nattergalens
ek:sp:rnsjon i Norge, ~nsker
NOF å kartlegge artens ut brc::ldse O'.'Gr en 5-Ars
p.:!riode, fra og med Hl74.
Følgende opplysr.irige:r (!.nskes:
"!.) Cb.servas j oner a.v ;,yngende
hanne r fra tidligere år .
li) Indikasjoner på ht)kking
c) Funn 3.V r ingmerkede indi"ider (kj;tnn og alder

4.

o ppg~s}:

2.

3.

d) Reirfunn med dat::t.
For hver ob3erv~.sjon an'}is
d'lto, 10kalitel, kommun,.,,
fylke, samt ob~·ena~0rF>n..:
na.•111 og adn.ss~ .
I11"enter ir,gs::i rter for 1375 vil
_tter alt å d ~mme bli kornkrak" r oci åkerrikse. Av sr-e:-iell interes::: P er opply::nL~IJer
om ::pillendt.. h·mncr Rv sistne\•n'" irt. Til dean~ unJ-:r:: ;·kel::;r>n '.'il mu!i1Jen:-· V""Ji' i
Nori:it: qi ~k",1om isk :.;t, tt ~.
I fo!ti.tdd..:r, r.i ·; j Pr,'sje.::t
hub!·o-:::;d, .'t vE det aenr.~
· :tr "n bl; fo ~t'!.t~ L'ncters;:kel-

ser a•.r tidligere bebodde hubrolokaliteter i fylket. Opplysr.inger om slike hekkepla::.;er mott1:s
med stor t1kknernlighet av undertegnede. Disse meddelelser blir
ikke p1·bli"ert, men er verdifulle
m .sd hem.yn : il fremtidige '1tset tinqer a.v hubro i Østfold.
Til slu~t vil j~ minne om tidllJE:r.: opprop til ~ist\old ornitologen
~'J Lenviser til tid::rnkrift nr . 2-3,i 74,
t.vorpå deL s;>ke~ •Jpply3ni11gE.r om
stillits, h0r ndykke1-, toppdykker,
•1intererle, tyrkerdue CJ endelig
b ;k.;anrier.
Fvr ·.; l .'"'lil:e orprop skal ftm0<crl'.,
!"1~ de en'.«''lte rnejlemrr:,.,r <Sl"
.>;'rge for a t ,~·ine opplysnin<Jer kom rner med .
Alle d"l.ta sendes F 0ltutvalge: i rf;OF
•1"ld Atle Ha<Ja, l olO Tenor, slik <>l
verJifullt materi;ile ikke Jår tapt for
foreningen, men kommer med i den
lck3.le npportkomite'" p.illikasjoner.
E'i 13.ug oy -Ji"eude idt ~ e:; on~
øu:;kes alle.

"Toppanda bære r navnet sitt med r e tte".
F o:o : Erik Sande rse n.
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ØRA-KANALEN, ET LANGTIDSPROSJEKT

Et hurtigarbeidende Øra-utvalg
ble oppnevnt av Milj\Werndepar tem entet 30.jan. 1973. Dette utvalg fikk som en av sine f\)rste
oppgaver, å utarbeide et forslag
til en kanal gjennom det tidligere
oppslammede området. Man ante
nemlig ikke under oppslammingsperi e>jen konse kvensene a v å
s tenge fe rskvannet ute fr a indre
deler a v gr untvannsområdet.
Ma nge , høyst forskjellige i11teressenter var inne i bildet, og det så
ut til, at storindustrien skulle
t r ekke det lengste strå. Ettersom
bl.a. NIVA tok vannpr øver i det
ferskvannsavstengte området
(Gansrøctbukta), viste det s eg at
saltholdigheten steg så kraftig,
at det tidligere brakkvannsøkosys temet med vannplanten hjertekj <;mnaks som hovedindikator, var
i ferd med å gå til grunne. Da, i
rette øyeblikk "våknet" naturvernforkjemper ne og omfattende undersøkelser av fauna og flora ble satt
i gang.

I dag er hovedundersøkelsene avsluttet. Rapporter foreligger, og disse
peker i retning av en fredning av om rådet, kanskje som fuglereservat.
For en gang skyld s er det ut som
naturverninte resse rte har seiret,
og at storindus trien har måt+et bite
i det sure eplet.
Gravin<Jen av ovennevnte kanal er na
i gang etter utlagt anbud. Et 'gravefi rma på sørla ndskysten fik k oppdraget. Arbeidet har imidler tid gått
meget la ngsomt fordi man ikke na r
hatt det nøctvendige utstyr til dispos isjon. F r isten som var sat~ til
1. mars er blitt utvidet til 1. a oril.
Hva som da s kjer hvis kanalen 'ikke
s tår fer dig er forel \)pig uvisst. På
kort sikt kan det forlengede gravearbeid skape forstyr r elser for r astende og furas je rende fugler, O·J på
le ngre sikt kan det få a lvorlige konsekvenser for indre deler av Øraor.1 rådet.

Kanalgravingsmasktnen
ved innløpet til kanalen.
Foto: Tore Hunn.

Red.
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.Vann fra kloakkanlegg
skal ikke ut i Torsø-kilen

,Jo?'

I Borge Kommune har det den siste tiden pågått en intens debatt om
plasser inge n av et kloakkrenseanlegg for folk i Torsnes og Skjærvi ken.
Ordføre:::en i Borge uttalte til lokalpr.,-ssen at man ville satse på et "bil lig", ikke fullverdig renseanlegg ved
Holm i Torsnes, og straks e tter oppsto en hard lokal debatt s om endte
med en større unders kriftskan1panje
med deltagelse av folk fra begge side r av Torsøkilen. Dermed var også
Skjeberg med i protestaksjonen. Alle
'·ar enige om at Torsøkilen, forøvr ig
dE;n reneste kilen i Skjeberg- Bo~ge
reyior1en, måtte vernE::s s om et rekreasjonssted for de to kommuners be folkn ing.
Holm, det påtenkte sted for nevnte
renseanlegg, ligger midt m ellom
Skjærviken og Torsø her regård.
Rett ned for herregå rden ligger i dag
et absol utt verneverdig område. Dette
er en typisk grunntvanns biotop med
sivskoger på to sider. Stedet er i
dag godt benyttet overvintringssted
for den lokale bestand av hegrer og
kn:ippsvaner . Begge a rter har de 2-3
siste årene ha tt e n eksplosjonartet
tilvekst i antall individer her i Øs tfold .
r 1974 ble det registrert en overvintring av henholdsvis 25-30 knoppsvaner
og 40 hegrer her. I tillegg foreaikk
e n over•: intring av en del andefugl i
det ca. 50 kvin, 35 stokk OJ 15 sil~n -

der holdt til i denne grunne kilen .
Undersøkelser som er foretatt på
stedet tyder på at Torsøkilen er en
me get grunn kile med mye stillestående vann storpa r ten av året. Et
dårlig renseanlegg vil så avgjort påføre biotopen merkbare s kader. Slam mengder som blir ført ut i kilen, vil
bli stående som en sky i det nåværende
k~ystall~are . vann, og vil medf~re maksm,ale t1lgromgsmuligheter som etter
en tid gjS?r vannet oksyqenfattig. Uten
oksygen i vannet kan verken fisk, plankton eller andre mikr')-organismer eksi stere og grunntvannsbiotopen vil etterhvert blir mer og mer steril .
På almannamøtet i Torsnes for leden,
var det bred e nighe t om å f\!Jr e kloakken t il Ber g i Torsnes, og derfra før e
slammet videre ut til Øra og Glommavannet. Et alternativ som logisk "ett
er en mye bedre løsning, da man her
unngår stillestående vann og algevekst.
S~mt~dig må kommunen sørge for be vilgning. av pen9er til et anlegg som gir
fullverd1g rensmg m.h .p. organiske
stoffer (fra menneske -e kskrementer)
og fosfater (fra vaskemidler).
Kanskje Borge kommune kunne bli en
foregan gs kommune på dette felt, slik
at alle de andre kommuner som t ilgrenser Glomma også kunne gå i sam me fots por, og muligens vil Norges
lengste elv i fremtiden innta en annen
OJ bedre tils tand.
red.
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Ornitologiske Registrer~nger i Rømskog-traktene i Østfold/ Akershus

ved
Geir Hardeng, Tore Hunn, Arne Rosten og Toralf Rud.

Innledning:
De store skogstrekningene i grense strøkene mot Sverige i Østfold og
Akers~us er meget dårlig u!lder søkt b10logisk sett. I littE.: raturen
finner en bare tilfeldige opplysninger om enkeltfunn a\· planter og
dyr. Noen samlet flora- eller
fauna.oversikt foreligger ikke fra
disse traktene.
Materiale :
Art~kkele:i bygger i hovedtrekk på
registreringer foretatt i Rømskog
og søndre delen av Aurskog-Høland
som grenser til Rømskog. De
fleste observasjoner er gjort i
mai/juni 1972 - 74. Foruten våre
egne data, har også følgende personer bidratt med opplysninger:

Erik Aspengren , Oslo. Torbjørn
Halmås, Rømskog, Morten Hunn,
Borge, Morten Olsen, Halden,
Hans Taraldrud, Rømskog ")g
Asbjørn Thune, Oslo. Noen funn
av enkelte fuglearter er anqitt a·J
Collet (1921) og Haftorn. (Hl71)
fra de SØ- lige deler av Akershus.
Enkelte opplysninger vedrørende
floraen i området finnes i Rulten
(1_971) Lid. (1963) og Moen (1970).
Videre er det noen krysslister fra
traktene her på Botanis k Museum
i Oslo. (Wishmann, pers.med.).
Naturforhold:
Klim'.1-et er mer innlandspreget
(kontmentalt) sammenliknet med
kyststrøk~ne ellers i Østfold. Tempe~aturen i danuar og juli er henhold::; v1s ca. - [) C. 09 ca. 15°c. i gjennom
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snitt, d.v.s. noen grader lavere
enn i kyststrøkene av Oslofjorden.
Årlig nedbør er ca. 700 mm. Geol ogisk sett består om rådet av nær.ingsfattige og sure grunnfjellsbergarter der gneiser dominerer - noe
granitt finnes også. Berggrunnen
tilsier at vegetasjon og flora er relativt fattig, noe som er en av
hovedårsakene til at grens etraktene
her er s å lite påaktet. - Det er et
sparsomt dekke med l øsmateriale
av bergrus, lyngbumus og myrjord
over grunnfjellet.
Til å være i Østfold ligger det
meste av Rømskog relativt høyt.
Fylkets høyeste punkt, Slavasshøgd
pa 336 m .o.h. er i R ~mskog. Slake
åser og s kogkledte mindre fjell e r
vanlig.
Landskapet:
Store sammenhengende skogareal er
finnes der granskog dominerer, på fjellrygger og koller er det mer
fu r uskog . De mange åpne m y rflater
og tallrike blinkende vann og tjern
bryter et mer ensform ig barskoglandskap og gjør naturen mer vari ert og s ærpreget. De biologiske interesser som knytter seg til myrer
og vann i om r å det, er betydelige.
Barskogen, derimot, er i såmate
mindre interessant i vår tid da den
stort s ett blir drevet etter moderne
metoder.
Myrene .
I høyderegionene 200 - 300 m.o.h.
finner vi i Røm skog og AurskogHøland flere svært myr rike om råder. Typisk for Østfold er et
m yr arealet er ganske stort i grensetraktene mot Sverige sammenliknet
med de mer myrfattige kyststrøk i
fylket.
Selv om my rene er næringsfattige, er
de meget interess ante .
Planter.
Planter som røssl yng, molte, skinnt r yte , myrull, blå topp, bjønnskjegg ,
krekling, bladlyng ro .fl . er typiske.
Spesiell interesse knytter s eg til
a rter med østligutbredel s e f.eks.
granstarr og finmarkspors. Sistne'mte
har si n vestgrense for utbredelsen noe
vest for grensen mot Sverige, og bare
et par funns teder er kjent vest for

Oslofjorden. (HuMn 1971). Dvergbjerk,
som man vanligvis finner på fjellet, er
funnet på en del av myrene. Klokkelyng
er vanlig i kyststrøkene. Den har sin
nordgrense på Østlandet og finnes da på
myrene i Aurskog-Høland.
Fugler:
Fugler med t ilhold tå myrene e r vipe,
heipiplerke, gulerle, (ra sen såerle),
heilo, (særlig rase) og orrfugl (spillplass). Spesiell interesse knytter seg
til den s ørlige heiloen s om hekker på
en del av myrene. Karvik (1964) angir
liknende fra myrer på svensk side. I
føl ge Haftorn (1971) er ve rken heilo
eller heipiplerke kjent fra diss e trakt ene. Sistnevnte hekker på en rekke
myrer og kystlokaliteter i Østfold. Storspove, lerke og buskskvett som
ofte er typisk for myrene lenger s ~r
i Østfold, er ikke påvist med tilknytning til m yr helt nord i fylket i
vår tid .
Tjern og vann:
De fleste av vannene e r næringsfattige
(oligotrofe). Sterkt hum us påvirkede
tjern (dystrofe) er vanlige i de myrrike
områdene. Næringsrike (eutrofe) vann
finnes spa rsomt i jordbruksdistriktene.
Hellsjøvatnet (Aurskog-Høland) som har
et rikt fugleliv , er her et eksem pel.
Rugefugler hovedsakslig tilknyttet
mindre vann og myrtjern i skogtrakte ne
er smålom , trane, gr r;,nnstilk, skogsnipe, enkeltbekkasin og sivs purv . De
tre førstnevnte er av spes iell interesse.
Smålommen ble i juni 1974 påvist i fire
tjern bare i Rømskog. Et femtall hekke lokaliteter er r egistrert av trane, mene:
grønnstilken er vanlig ved mange av s måtjernene. Strans snipe, fiskem åke, stor lom, kvinand, laksand, krikka nd, stokkand, brunnakke og sporadisk fis ke ør n er
kjent hekkende med tilknytning til tjern
og næringsfattige mindre vann. At laksand og brunnakke ruger, er av spesiell
interesse .
Barskogen:
Fuglefaunaen her synes noks å ordinær
og stort sett de samme barsko_gartene
inngår som er vanlig ellers i qlstfold.
Gråspett, tretåspett, duetros t og
bjørkefink s ynes å hekke i me get l ite
antall. Grås isik er sett sommerstid, hekking e r kjent fra svens k side.
Varsler og natteravn er og påtruffet
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noen ganger i sommer-halvåret.
Rødst jert er relativt tallrik i barsko1en i dis:::e traktene, mens bare
et fem tall rugende rødvinge trost ble
konstatert i midten av juni 1974.
Flante- og dyregeografi:
Forekomsten a v dvergbjerk, grans t:J.rr, klokkelyng og finmarkspors
er allerede nevnt. Nordgrensen i
~\sllandsområdet ior flere varme kjære l.;-1treslag går gjennom Røm skog/Aurskog- Høland . Grensen
mellom den sørlige og nordlige barskogregion, som følger eikas nordgr~ nse, går i disse traktene.
Dyregeografisk sett bør forekomst ene a\' smålom, brunnakke, sørlig
heilo, gr~nnstilk, trane, heipipelerke, gråsisik og bjørkefink frem he\e:::. - Skorrlemmen som viser til kn:,·tning til den nordlige barskogregion, er påvi::t i AurskoJ-H~land .
( Collet) og fra Fet kommune i de
senere år . (Schei. pers.med).
Arten er ikke kjent fra Østfold.
Rømskogtraktene har en sydøstlig
beliggenhet i Norge nær svenske <]rensen. En rekke av de vanlige
sørlige lavlandsarter av planter og
dyr finnes som ventet, men sam tidig er og mer østlige og nordliqe
alpine flora og faunaelementer representert.

Menneskelig påvirkning/verneinteresser:
Den gode skogsboniteten tilsier at orn rådet i dag er temmelig påvirket av
mo::lerne skogsdrift, og tallrike nye
s kogsbilveier og flatehogst.er finnes .
På enkelte små arealer finnes ennå
skog av lite påvirket karakter.
Ma nge av myrene er idag '}røftet, betydelige verneinteresser er ennå til knyttet noen av de større U<JrØftede
myrområdene samt noen av de mindre
vann og tjern . Registreringer er i
så m~t~ utført av Moen (1970) og
Hardeng (1974) for Miljøvernet.
Myrene og småvannene er og av
rekreativ verdi.
De store åpne myrflater med dvergbjerkkjerr og lyngvegetasj on gir inntrykk a·• å være heier i fjellet. En
skogvandrer ved en myr en fredeli0'
sommerkveld kan hi)re heipipelerka
synge, traneskrik og ')rønni::tilkens
kjefting.
Det eneste forstyrrende elen;ent her
s om i fjellet , er knott og mygg.
Heiloens ensform ige fløyting utebli!'
heller ikke, selv om høyden over
havet bare er et par hundre meter.Mon tro om det er en undertone i
heiloens sørgmodige strofe? Mulig
aner den faren - neste å r går kanskje
myrgrøfter gjennom reviret dens .. . ... .

Spurveha•iken er sammen med
hynse hauken den uar:ligst·3 rovfu1:1kn i P.)'mskog.
Foto: Tore Hunn.

31

il
li
0
0
()

R-(r)
p
r
0

sm;lorn
ctol'lor,
':'oppdyk.1<e.c
He or~
I~~ nr.d.·.g,i ._:
Si 1kk::..11'.i

?

R
? 0
r-(h)
?r,r+
F~i'ke\)rn
r-?h,O Hønsehauk
Spurvehauk
h
Fjdhr.;_k
0
!,Iu:; ,r,k
h
D erqhlk
0
T.;,.rnfalk
l'
?
Jerpe
g-h
Orrfoy'l
g-:1
~toduo'
h
'fr·ane
R- (h)
Heilo
Vipe
E
h
Skog3nil'.''3
f(
Grønnstilk
Strandsnipe
R
St.:;rspo·J '
o, h·•
~ 0
Sm c! sr:- ·e
h-n
Rugde

Enhilt(i;~:ko.sin

0
?
R-h

He tem :i ke '?
Gr .JJ~l å.ke
Fi..'keinåke
Makrellterne
R ingdue

? !', 0
R

?
0
H

~Iorm;..r1 , .

E

Gjerdesmett.
Jernspllrv
'.}ulcangcr
H'.l.gesar::;er

i1

~:iunk

h

Gr~•·msi:2tt

J:>rdu;jle
Perle..i-;le
h
K:i.tt u'}le
? r, o :::ir·1rvu1 rle
0 ?
Haub19le
'I r , o N :1ttramr1
I\.
Tå;:ns"al.e
'lf'nd.-·1111;::
R- r

Brunm.rl:ke
Sva.ct!l.nd
K·r;nand
Siknd
!..ii.'.:sr> nd ( ?)

h

R

r +

Kr.~and

?

Skcgdt.e
Gj,'i:
Huhro

F.

? r , o G:nrpett
Sv-, ~t 3 pttt
h
h
Fla'}gspdt
Tret&:oett
0
Ss.:js1åle
h
L'l.•:;;,·n:ilt::
P.
T :i.ksvale
R
Trela.r:-;.E.:
?
R
Lsr!~c.
F.
Tr ; pi::-1€ "1<·:
!1
Hdpi} ~e" ;:.:
(Cu'e:h) S!erle
h
Lil · ~. rl··
F.
i1
'T'0_·ns~:ate
0
Va slc-r (r'! ?)
..Z

( ':'\
R
R
( ?)

St~r

La\ skrik:;
:-J .pt+eskr ik<0
Sl~jære

N~~tekråke

Ka i.e
Kråke
? r+, O Ramn
o
Fossekall

h
h

0

0

?

L,1-vca"lger
? r c B;l!;:sanJ'"r
R
Fuglekonge
li C/H F l uesnapper
t.
G r å fluest<<'-pi:er
r r
Bu.skskvatt
? " 0 dteinslr••ett
R-:xi:stjert
0
R
R ;dstrupe
R
Gn.tro::;t
('?)
Rincitrost
R -h
S·.'c..rttros•
R

h

Røj·•ingetro~t

: ..f'lltl'03t
R
? h, 0 Duetr o:::t
P.
Graumei.::
R
Toppmei3
!l
S•:artm ei~
2lårnei3
R
R
Kjøttmeis
h
'!'rekr:·r13r
R
Gn.:::purv
?
PiEink
R
Bokfi.1k
r
Bjitrkefink
0
Grønnfink
h
?

Gr~nnsisik

Torhirisk
Gråsisik (r ?)
? h,0 Korsnel"b sp.
? h, 0 Dompap
h
Gulspurv
r (h?) Siv spurv
0

Symboler:
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Årlig rugefugl , inntil 5 reirfunn pr. å r.
Årlig rugefugl, vanlig - mindre vanlig.
Ikke 1'rlig rugf'fugl - tilfeldig.
Observeres årli g , hekker ikke i om rådet.
Observeres sjelden, sporadisk oppfør sel.
Eldre data.
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Ko:rim entarer til i r1te re ss:i ntc a r ter .
Tr:tne.
Ut fra de 0pply ~·nir ;}er io:f·atte: rc,·:~
h'.lr mott<J.tt av e r fa r ne sk~ J.;folk i
R:,)m skog, ::;er det ut t il ,"t tranen
s ide n mange ftr tilbake l!ar '.>ært e n
r ela tivt konstant r 1 ige:ugl i lrdkte 11.
C g det er vel de n gode orni'.ologiske
uekni ngen de s iste år ::;orn i1ar '}jort
at man er bl itt oppmer!csom p-l det
store antall t raner s ow hekke r her
norc!yst i fylket .
H"kkese::;ongen 1974, ble det fo reta tt en grundige re unders.iik·~l s e av
de stor e myrflatene s om grcr,s'"r
til Akershus i nord og S'!erige i
9st. Ut fra det m a ter ialet som ble
s amlet, for eligge r det 2 konkret e
he kkefunn . me ns :< andre hekkelokaliteler rn 1. betegnes som tem md i·J
s ikre . Se lv ) ID ikk ? reir ble nci.» i s~
p{, de 3 nevnte lok2Jitet.er, ;;::i-har
iorfatter ne s etl tra ne par •ac"~ l e .
Ell e rs kan nevnes at sko·;is folk tid lige re '°lar sett Trane - ( par) eller
gjor t r e iriunn på ciiss e: stejer .
F elles for de påviste hekkelokali tetene viser at de alle bæ re r preg
av sm å ster kt hurn u:::;påvirkede tje rn
(dystrofe) og pytter , der rei r et kan
legges utilgjengelig på flytetorv
eller små gresstuer i det myrrike
terrenget.
Resultatet av unde rs ~kel sen , vis e r
a t det totale hekkeantall blir 4 - 5
par, hvilket tilsvare r 8 - 10 t rane r,
som årlig hekker på norsk side.
Om rådet er da uten tvil det s ted i
Øs tfold der a rten hekker i størst
a ntall og størst tetthe t.
Da vi a lle vet at arten er noks1
r evirtro, er det å Mpe at de påvis te hekkelokaliteter fortsatt. blir
ufor s tyrret .
Smålom.
Ifølge Haftorns "Nor,1es F 11gle r" s ;;.
er sm å.lommen en ar :cti s k rugefugl
som bare sparsom t ruger i de høyereliggende skogst rakter i vårt la nd.
Våren 1973 bl e det f~rste s m å lom r ei ret funnet i Rømskog, og med
dette ene hekkefunn s å m a n mulig heten til oppdagel se a v flere r e ir.
Nordpå er fuglen nemlig en kolonir uger, og der har ·man funnet

10 he kke nde p r forde lt på 3 srn ~
vam .ans arn l ir1ger (1962. E. B . ).
Ga:1sk.: riktig, i hekkeses ongen
1\?74, ble det kJn:.>tate r t hele 3 par
r uvende sm iil om i R'' ms ;rng. Avstande n fra det førs tnevnte r e ir til
de to andr e \'ar i luftlinje ganske
litrn - o:i dett e l·eviser at hekke sykluse n· ior s tam m.:m a v s mål0m
i Østfcld ikke skille r s eg vesentlig
fra a rts'rendene nordpå .
He kicevan1.ene for sm ålom m en i
R g;m sko,r s ynes <Jenerellt sett å
være sm:'I humuspåvirkede sKoq.-t jern med beligge nhet ·i e ller ved
myrpartie ~.

Ofte best år myr a rea let s om gre t~s e r
t il s e lve tjerne t au flyte torv' hvilket
gjør det meget •1anske L:-; fl fe r·des
næ r var,ns pe ilet . T jernene er srn ~
og m e ;ret 0ninne, oftes~ f: .~ ketom m e
O'J ;:;kille r SbJ i s å.fall fra d" st;,rre , dypere va nn met.i i'isl\ J e r sto rlommen
ha r ' il hold .
Re iret plas se res for s mDlornn,ens vedkommende utilgj c, n(Jeli'J for rev, !"lik at
sm ~ naturli'}e holm er ute i tjernet elle r
utilgjern:1elige par tier a v flyteton ·•ed
tje r net nyttes. Smålommens utilgjengelige plassering a v reiret på hekkeloka liteter,e i R ;, m s kog, er l igne nde
også andre steder der arten f0rekom mer bl.a. Svalbard O'J Por sanaer . To
av reirene ·.ra r plassert på fl ytetorv ,
men:> r e ir numm e r 3 var lagt på e :1
meget liten holme (i kke flytende) i
midte n av et st;>rre t je rn . Det sist
ne vnt€ tjernet va r he ller ikke om kranset av hengem yr, rne 11 der imot
skog og g ress matte helt ned til vannet.
Det vise r s eJ altså at smilomm e n 01 .·å
kan ben)rttc naturlige holm e r (fra 0 , 5 1 kv .meter) i nær ingsfa ttige tje rn . Men
det er bare i de tilfelle hvor dE' n finner
s like naturlige holmer, iinnc s ikke
slike, vil sm ålorrmen he ller ikke !:unne
makte å oppsøke noe n pas:::end<:: he kl-::eplass i denne t ype tjer n. (oLgotrof).
He kke resulta tet fo r 1974 sel· ut til å
'Jære mege t bra , da det gje11nom s nit tlige unc,æta ll pr. r e ir ligger p'.l. 1, 5,
henholdsvis ?,, 2, O'J 1 unge . Antall
unge r som kom på vingene er i kke
undersøkt.
Smålommene synes i områ.det å ha
fle r e vann der de fisker, 3 a v fiske vannene er bl.a . hekke og fis keplas s
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for storlom. If;lge fi~kere skal
det være store men-.rder abbå.r i
dh;~e vennene .
Om r ådet i R ;!lrn skog representerer
de:n tette.:::te kjente hekl:epopulasjon
fnr sm ålom i Østfold, med 3- 4
':.rlig hekkende par. Da vi vet at
-.;målommen trenger et hekket jer n

m ed en viss minstest.;rrelse for å
kunne lette o:;i lande, er det v;ktig
at vi også i fremtiden bevarer
t jernene s lik de ligge r idag. Drenering av myrene som omkranser
smålorntjernene, vil så avgjort medf.;-re katastrofale fq1ger for smalcrn bestanden i Østfold.

Gr;:mstilken e1 en a" ie 3rter som trolig
ha r eksp:mdert kra~ti gst i •mdersøkelsesområdet.
ro:o : Tore Hmm .
Gr ønnstilk.
Gr ;:nnstilkeu :1~1r muligens sitt
syd<;1stlii;stc nedslags felt i Rø::n skog, i det :irten siste hekkesesong oper erte i stort antall. I
1974 ble ikke mindre enn 11 - 12
revir registrert på et begrenset
område, oJ det er ikke usannsynlig at enda fle r €' par finnes i
trakte"!. Gr ~nn.>tilke n er forø vrig
mye vanligere enn s kogsnipen, og
ved de fleste m;rtjern treffer man
på den gr pnnbeinede snipen. På
svensk side foreligger en r ekke
reirfunn av arten, og man ser
derfor ikke bort fra at grønnstilken har ekspandert (utvandret)
østfra. Ut fra de forel<ppige undersøkelser synes både grønnstilken
og s målommen å hekke i s må kolonier (maksimalt 15 revi r ), dessuten er de to artene ofte å treffe
ved samme tje rn. Kolonibetegnel s en er' gitt da de to artene aldri
synes å forekomme enslig. (1
revir) i undersøkelsesområdet.
Man må her ikke forveksle koloni -

hAkking med fuglefjellartens hekke tetthet. Grstnnstilkens revirtetthet
i Rømskog kan maksimalt vær e ett.
reir pr. kvadratkilometer, men da
er bare et sturt myrområde tatt. med
i betraktningen.
Et av de reirene som ble funnet, var
plassert i en gresstue midt ute på en
<'\ pen t orvmyr og avstanden fra i::;t
næringsfattig (oligotroft) tjern va r
ca. 50 meter. Da forfatterne en
gang oppsikte reiret, lå qr ønnstilken
på de 4 pæreforme:de eggene. Fuglen
stolte tydeligvis fu llt og fast på :;in
kamuflasje i myr terrenget , da den
i kke lettet fra eggene før v i var på
ca. ! meters a vstand.
Reirplasseringen skilte seg ikke ves entlig fra tidligere funn av arten i de
høyereliggende fj elltrakter, (snaufjell - Dovre) . Ul fra de undersøkelser som forel igger idag, kan man
med sikkerhet s i at Rømskog representerer det om r ådet i fylket der
grønnstilk opptrer i størst antall og
st.ørst tetthet.
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Heilo.
Fra litteraturen vet vi at det finnes
to raser av a·rten heilo. (plurialis
apricaria), en nordlig rase og en
sørlig rase . Med hensyn til lyd,
forplantning og levesett forøvrig er
de to rasene like, ba re fargetonin gen i fjærdrakten samt utbredelsen
er forskje llig.
Den nordlige - alpine raser ruger
fra Island ove r de hqiyere-liggende
fjelltrakter i Skandinavia til Nord
Russland. Den sørlige rasen er
utbredt fra De Britiske Øyer over
Nederland , Nord Tyskland o;r D;i.n mark til det sørligste Norge og Sve rige (Haftorn 1971) . I 1962 ble for øvrig en "koloni" på 15 par av den
sørlige rasen funnet rugende på Jæren, og der hekker visstnok rasen
enni, men i svært sparsomt antall.
(B . Osa . 1963) .
På svensk side foreligger en rekke
reirfunn a v den sørlige rasen, vi:sstnok de fleste lokaliteter liggende i
nabofylker til Rømskog, og kan nev nes Dalslanj og Bohus11in. Men i
disse fyl kene har antall hekkende
fugl gått sterkt tilbake i senere år,
på grunn av tiltagende myrgrøftin9
(karvik 1969) .
Totalt ble m inlmum 8 revir av arten
registrert i undersøkelsesområdet ,
derav et reir med 4 egg. Dette ene
reiret var plassert på en tue - helt
åpent - i utkanten av et stort myrom råde . Sent i rugeperioden ble reiret
besøkt, og heiloen spilte syk ved å
slepe den ene vingen langs marken
for å avlede oppmerksomheten fra
reiret. Dette paret tilhørte helt sikkert den sørlige rasen, hannfuglen
ble observert pi kloss hold og sær lig merket man den uskarpe brysts tripen , og pannens brunhvite farge tone . I det hele tatt var disse heiloer
mye mindre kontras trike og renfarge de enn de artsfrendene man møter på
Hardangervidda og Dovre. De fleste
av individene som ble studert nøyere ,
tilhørte den sørlige rasen, {apricaria) .
Noen av individene på spesielt to av
l okalitetene var imidlertid vanskeligere å rasebestemme, p.g.a. mer diffuse overganger mot nordlig rase
{altifrons) . Rases:pørsmålet er ennå
ikke helt klarlagt (Karvik 1964) og r a senes utbredelse e r heller ikke tilstrekkelig kjent (Haftorn 1971) . Hvor vidt

det er mulig at den nordlige alpine rasen kan trenge ned i disse mer høye religgende lavlandstrakter (250 - 300 m.
o.h.) skal være usagt . Det rare er at
individer av "rent" nordlig rase ikke er
registrert.
Interessant er det i alle fall -\ ha en
slik rugefugl i Østfold. Skal man dømme
etter det materialet som foreligger om
heiloen, visste man i det hele tatt ikke
at arten (også r asen) r uget i fylket.
Hekkelokalitetene i Røm skog ·~r også
meget interessante sett f sammenheng
med de svenske r egis~reringene , og
myrarealene er særlig viktige å bevare,
da de muligens representerer rasens
siste skanse i Skandinavia. Trolig er
det de svenske fuglene som i de senere
år h:ir innvan:iret til norske grensestrøk
p.g .a . den lilta<Jen je my rgr pftingen i
vårt naboland i øst.
Brunnakke .
I 1973 ble el voksent individ , .:>amt to
unger observert i et tjern ikke lan;it
fra et av smålomtjernene. Tjernet er
næringsfattig ( oligotrJft) og inneholder
endel fisk (åborr) , dessuten hekker
årlig et kvinandpar ved samme tjern .
Hekkefunn fra disse trakter av landet
er ikke før publisert, imidlertid fore ligger et par isolerte hekkinger i S\'rSverige. Arten kan betegnes som en
fåtallig rugefugl i Østfold idag, derfor
gjelder det å fors øke å verne de loka liteter der brunnakken årlig opp~rer .
Laksand.
I en rugeholk oppsatt ved et av de større
vannene i Rømskog, fikk man i 1972 en
interessant hekking, idet et laksandpar
inntok den "kunstige boligen", men av
ukjente årsaker forlot paret holken etter
en tid . (Eggene ble innbragt til Zoolo gisk Museum , Oslo) .
Fra før foreligge r det få reirfunn fra
fylket og på landsbasis har det vært en
jevn tilbakegang for arten de senere år .
Gråspett.
April 1974 ble to individer, sannsynligvis en voksen hann og hunn, observert
i et av kjerneområdene i Rømskog.
"Paret" kommuniserte hele tiden mens
vi var på. stedet, og i juni samme år
ble flere eksemplarer av arten registrert
i området. Selv om en større reirleting
b le iverksatt, var det ikke noe resultat
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:pAre, :::tadiu "ekk triff maa på
\'a.r.:;:.3nd2 indi,:id. 1\dferdsler.
til de ir.dfride r man traff p9. dette
-i.1'ft, mdikerer hekkin'J, i såfall
'iil d·::t vær e tnda et inte.res:;;a'lt
til:::kudd i 'l 3n r ike j ~gl,.,fau;nPn
·l.

c! 1

i

H~!.J<>kO'J .

GulPrle (unlerrase. S&erle)
..;"~ rl·: er som kj e.nt den nordlige
r:i :;tn a v Gulerle;, og det e r bart
dc-r.ne ra ~P.n :::o:n er registrert rugende i R;:rnrkog. Inte re.:;s'.l.nt er
de::t c c;rså at .:;fto:r le11 cgs !1 finnes i
området , ela rasr>n e.r nordlig og
h9rer .sam m ~n rr.ed ele andre ovenfornevnte fj e•llfugle'lrte ne , og den
er el:. med på å :;;tyrke påstande:n
om "I t R~m ..:;ko'} er det s ydøstligste
nedslaJ:::>felt for vå re mer al pine
artør. Ida 1 er alt":å .:;~e rlen øn
;pr::;om rugefny-1 :c~ nrn~n l ' ' de
:::t y: rr·:• m:1rkompl ·~k::;,_ ne i 11.1der s.kel.:e~l.i»J r e:1et.
Edpiplcrken.
D·~t 3"m:1.~ <c.m er S'lot om såe r le n k~n eg.:; ~iP:;; 0m heipiplerl~P.r1 ,
fuJlen h ; rer med i et fj ellm ilj ~ .
or; er i :l.enr:e .J'.l.rnme1iheng n;ed
p .1 ~ styr ke r '\standen ov.:r.for .
Sd" om in :en konkrete !l'>kl:e~um.
ble ~rjor t i 'om r '- det , ,d hle iler .

par obse rvert ··arslende ;:\ de st;::·re myrkornplc kr e:1e . Heipiple rke n
er da en relativt Uttallig hekkefagl
p:'. R~mshogs '.irre m:; r arca ler.
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Noen hekkefunn av skogdue, Columba oenas, i Østfold.
ved
Ben:;it Rydin, S:einar Koht oq Leiv Bunes .
Skogdua, som er en fåt:i.llig rugeiugl i Nor'Je , skilles lett fra ringdue v,•d at den fullstendig mangler
h'1itt i fjærdrakten. Helh0ts inntryl:ket blir de rmed bl'3.'Jra:t.
Jeger" OJ eldre n , errnesk'::r i Ø.3tfold, k.iller der,, mi:d rette, o·.v.J.
fo~ bl tdu<: .

1972
1973
1874

EORGE
1.nt. Ant.
reir kull
2
2
5
7
11 18

c~;3i;:_,y

-··rnt. Ant.
rPi: kull
1
2

1
2

.'.\\' deunc t:ik'llen :-~r "i 3.t Eorq"
m~. •1æ1·•. et sp·. ~idlt (plt omrr....ie
for .. kogdue , J-:i. d ueu:. sorn h:l:kt.r
der , er de ~ nes te "°"Dl har fl0re
kull pr. reir . Det er og'>å i Borge
'J i kan p;~ vi::.:e den st ør.;;te. framgangen for .;lwgdue i Øs t fo~d , da
flere g::unle reirplasser .:;om il\.ke
ble J-dnyttet i 19?2, ble beny:tet i
1973 og-74. DP.t 'Jar OJSJ. i Bo".'ge
at vi i 1974, for førstP gan'j i
1.

~.

Utbredelsrn i Norge begren.o~ r s eg
til hvlandet i østl:rndso!llrådet, og
dt>n er O'lei hele området for hold:.:'.'i!" spar.:;0~ . Derfor er .:;vært lite
kj ent 0 :11 Jiekke'. auene i Horge.
Vi hu· i pdriod1:i:1 l\!73-74 lltl'.i2r2 ·~t '.'5 reir, m~d tot 1lt 34 kull.
Di~.; :: ~.;i : ene SJ.;t'ei· seg kommune\·!~· p f~lc:irn:i:: 1.iAt•.: :
BEP.G
A.1t. - .Pt.
rei;: l:.:ua
1
2

sr:"EE;::.2-..:

A.it.
:::· ir bal

hl'". .

.L

1

tot. tot.
nnt. --~~.it.
rE:ir ~:ull
3
2

s

1

2

l.)

l(J

22

Nor1,F,f<inl 3 reir med 2 l:ull i ir:ert.
<::r d·>t tj·mt :r:~· Cotl~"d i
Sl·erigti at Jen L"lr h .... tl Leb <i kull,
..;å det er ikk" .3<- rar'. "!! den hAr ,
,·:ørø.:;t i Nurye l{.'.~r. Klare 3 kllll i
l øpet <W 2a.rnme ht- kkese_,ong .
Av de ung0ne ::;or.:· er :;:omrn,;t fr"lm
fra de undersøkte: reir, e r 53 hlitt
rinmn crket. Dette mer hittil re<:tlterf i 2 gjen•1fu11n:
Tidli~crt::

3kO<Jdue pull ringmerket: Borge, Østfold 24/5-?Z,
skult :~/11-7'l' Arblade -le -Haut, Gers, FRANKRIKE
(43.45'N-(\), (!4'W) ca. 120(1 km. S .S . VI.
S'.:oJd•~e

skutt

pull ringmerket: E,•rge , Østlold ?.8 17--1,
sted 24/B- 74.

!:'~1mme

Av tidlig-~rc rirgm erking i Norge ,
foreligger det b:i.r t1 ett iuru1 fra utlandet:
Skogdue pull ring.merket:
Frogn, Akershus ? / 5-195-±,
drept i Hamburg, TYSKLA ND ,
25/3- 55.
På grunnlag av så få funn, er det
selvfølgelig van.3kelig å uttale s eg

om tre.ldl'.. O-J 1.1"el": ' ·1tr ir11J, mf:n de
fleste teorier går •it på at r k<YJd 1a
tilbringer vinter.:n i G. V. Europa .
Våre tidli JS!A vårobsPrvasjone r
faller h:'\'.ie i 1073 OJ -74 pi 1713 ,
og det e r vel d1.. .cfor trolig al skogdua gj 1r sir1 R nkom st til q,':.;tfold
om kr in J denn0 datoen. I fØl '}e
Svein Haftorn, "Norll'PG Fugler ",
for later skogdi:::i. Norge i perioden
1

3'i

september-november. Det er derfor vanskelig å si om skcgdu3. fra
vårt l .funn , kom så langt som til
overvintringsstedet.
Skogduas valg av reirområde, har
i de tilfellene vi har undersøkt,
vært utrolig likt. Den foretrekker,
helt åpenbart, å ha reiret i nær tilknyttning til dyrket mark.
Selv<i reiret blir bygget av tynne
bj ørkekvister, s~ godt som alltid i
et gammelt svartspetthull eller en
oter fuglekasse . Da den oftest benytter samme reirhull år etter år,
Llir de etterhvert meget grunne.
Gkogdua kaster ikke ut gammelt
reirmateriale, men legger nytt
0•1er . Den kan også legge inn noe
nytt materiale mdl om hvert kull.
DettP kommer nok:..•: at ungenes
ek::;krementer ikke blir fjernet,
fordi det ikke finm:s noen hinne pa
dem. Etter endt hekkesesong, er
det derfor alltid meget klissent i
r eirskålen.
Skogdua !:an og::~ begynne sitt andre
kull før 1m12ne av det iørste knl.let
er komrnet ut av reiret. Dette er
nok cg:>:-1. en med•!irkende årsak til
at den rekker å fullf9re så mye som
tre kull i l;tp~t av de n korte hekkese _;ongcr1 .

Ved rPiret, er skoridua m eg..t sky.
V'1.nligvis flyr den ut av reirhullet
en rioj stunJ f~r man kommer fram
til .jebe reirtreet. Den flyr sa "rekognoseringsrur.de r" over reirom r ådet, for å forvisse seg om 3.t
fre1sforstyrrerene virkelig fjerner
seg, og kom mer ikke tilbake til
reiret før de er et stykke borte.
30/7

Eggleggingen i de reirene vi har
undersøkt, varierer ganske mye,
som vist på fig . I. ·
Skogdua legger vanligvis to egg som
er kritt hvite, men det ·forekommer
også relativt vanlig med ett egg. I
ett av de reir hvor vi i 1974 fant tre
kull, var de' i tredje kull hele tre
egg. Dette er litt av en sensasjon,
da dGt vanlige er at antall egg synker
i sene kull. Denne dua (lrGide imidlertid ikke å få fram mer enn to unger,
me•1 da det tredje egget ble undersøkt,
viste det se·J at det inneholdt et foster
som var r:ær ved klekkestadiet.
Ungene som i begynnelsen blir foret
med kr omelk, forlater reiret etter
20-30 døgn. De lever da vesentliq
på plantenæring .
Som det qår fram av vårt andre gjennfunn, blir skogdua beskattet ved jakt.
Jakttiden for duer er fra 21 . august
til 1. mars. Dette er en maget dis kuterbar tid, da vi i 19'?4 ringmerket
4 unger som varJangt fra fly;Jeferdige,
::;a sent so::n 19. august. Altså bare ·
tre dager før jakten b<ig-Jnte. En annen
ting er '!el at det ikke skulle vært noen
jakt pa en si sjelden art som skogdue .
Det er tvilsom~ o::n denne stam men Pr
så s tor at den tåler n::ien beskattning
utenom den den iår fra naturens h~nd.
\Ti ·1il derfor henstille til e•1entuelle
jegere som leser dette, om i l« .::}:ogclua være i fred i tiden fram over.
Dersom det er noen som sitter med
~plysninger om .;kcgduehekkinJ i
c;:J:::tfold, er vi svært t:i.kknemlirJ€. for
å få høre nærmere om di~se .
Vi får så bare håpe at sko:;rdua kan
fortsette sin framgang, og o;rså spre
seg til 111ye dP.ler av landet.

J oto

I

5/7
I/7

30/5
I 5/5

I/4
.egg
2.kull
FIG. I.

. egg
3 .kull

Skogdueunge r fotografert under ringmerking.
Foto: BE::-1gt Rydin.
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Aksjon for å verve nye medlemmer:
Foreningsmeddelelser'.
Det synes som om ØOF' s medlems tall har stabilisert seg på ca. 200,
men likevel hører en ofte om personer som ikke kjenner til fore ningen. Skal vi holde standarden på
Østfoldornitologen samt utvide våre
aktiviteter, trenger vi stadig flere
medlemmer . - ØOF's styre har vedtatt å oppfordre medlemmene til å
verve minst 1 nytt medlem hver.
BOKPREMIE er satt opp :il beste
verver , nemlic;r "Norges Fugler'' av
Svein Haftorn (kr. 160, -). Denne
utdeles ca. l.j uni - så sett i gang '.'.'.
OBS: Vedlagt finner du 2 postgiroblanketter, .den ene skal du selv betale kr. 15, - på (Vennligst noter på
din alder) og den andre skal du ven·e
ett nytt medlem på..
NB: Skal du re i:::treres som verver
m å du skrive ba '.F"fafongen til venstre (Sen t av itt navn. Går du inn
for il vinne bokpremien, henter du
deg en bunke postgiroblanketter på
posthuset, og fører på innbetalingskortet: Østfoldavd. av NOF, boks 109,
1620 Gressvik og postgirokontonr.
34 72 99. De første 75 nye medlem nier får tilsendt nr. 4/- 74 av Østfoldornitologen gratis.
NB: De som verver llJ medlemmer
iår "Fugl enes familieliv" til en verdi
av kr. 88, -.
Fotokonk11rranse for medlemmene:
Styret i ØOF innbyr hermed medlemmene til å delta i fotokonkurrans e
hvor resultatet skal presenteres på
Nor3k Ornitologisk Forening's årsm~te 11. - 13. april i Fredrikstad.

Ko~kurranseregler:

Bildene må beskrive de aktiviteter
Østfoldavdelingen av NOF driver.
Bildene skal være av opplysende
karakter, og vise medlemmene i
deres \rirke, samt fugle- og biotopbilder. "Temaserie" på inntil 5
bilder er å foretrekke. (Temaserie forståes her som en serie
bilder som beskriver de aktiviteter
og/eller inntrykk fra en biotop f.eks.
Bæra) . Beste enkeltbilde eller
temaserie i hver klasse (sv. hv .. og
lysbilder) vil bli premiert.
Av svart -hvit bildene vil det' bli
laget en miniutstilling som tenkes
brukt på NOF' s årsmøte og siden
som billed-stand.
Lysbildene er tenkt brulct i en informa.5jonsserie om ØOF, til bruk
i andre foreninger o.l.
Medlemmer kan delta i begge kla:;ser:
bY_sbilder: Inntil 5 stk. 5 x 5 cm
- - (24 x 36 mm)
Svart-hvit: Inntil 5 stk. med mini- - - - umsmål 18 x 24 cm.
PREMIE: Beste bilde/ serie i hver
klaase får kr. 150, - i fotouts":.rr
hos Park Fo:o, Fredrikstad.
~: Leiv Bunes, Åge Johannessen
og Roy Jensen (Park Foto).
TIDSFRIST: 1. april i vår postboks ,
eller leve r t På møtene.
OBS: Bilder som r øper forslY_rrelse
ved reiret vil bli utelulcket !
HUSK å merke bildene med ditt navn.

~)R(;Fs
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Nikkormat~~~

•

: -Nikon for amatører som vil noe mer:
• Med Nikkormat løser du alle
fotografiske behov som et
•skikkelig speilreflekskamera
• skal gjøre det. Og kanskje
: • litt til - fordi Nikkormat kan

•
•
•
•
•
•
•

bygges ut med alle objektiver
og øvrig utstyr som har gjort
Nikon til verdens mest
avanserte 35 mm kamerasystem.
L itt enklere konstruert enn
resten av familien, uten at
det er slått av på Nikons
kvalitetskrav. Resultatet er
en amatørvennlig pris, som
kanskje også er lavere enn
du tror. Stikk innom oss,
så skal du få se selv.
Velkommen!

Vikan

....

Nikon

FOTOHUSET A/S
1750 Halden
tlf: 031/81901
Nordsiden: Storgt.22
Syd-siden: Torget. 5

~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~

NÅR DET GJELDER KJØP AV BØKER
BESØK
SENTRALBOKHANDELEN.
DET ER EN GLEDE FOR OSS Å GI RÅD
OG RETTLEDNING SÅ LANGT VI REKKER.
OLE HALVORSEN BOK OG PAPIRHANDEL A /S
ST.MARIEGT. 107 - SARPSBORG.

BASTØFERGENE MOSS. HORTEN
Oppmol• 10 m/11. lw •vø•nø

OBS I lnø•n pl•1'b•3tlllinø

2615 • 20/61974 og 518.74 - 2615-75
Fra Moss og Horten samt idig :

6.10') •
11 .30 •
15.45 •
20.15')

7.05 • 8.00 • 8.55 . 9.45 - 10.35
12.20 • 13.15 • 14.05 • 14.55
16.45 - 17.35 - 18.30 - 19.25
• 21 .10') - 22.00') . 22.50')

23.35'~)

Aktieselskapet Alpha, Mosa

ØSTFOLDAVDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik.

Disse adresser kan du henvende deg til om du skal kontakte styret personlig
eller hurtigst mulig. Bruk ellers postboksadressen.
Formann: Leiv Bunes, Viker, 1620 Gressvik.
Tl f. 031/27850 (priv.)
Sekretær: Tore Hoell, Carl Sibbernsv. 3c . , 1500
Tlf. 031/53050 (lab.)

Mo~s.

Kasserer: Ole Kr . Glomvik, Vister, 1720 Greåker .
Tlf. 031/61265 (priv. )
Redaktør: T ore Hunn, Hunn 5, 1650 Sellebakk.
Erik Sandersen, W. Blackstadgt. 24, 1600 Fr. stad.
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