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Medlems- og abonnementssituasjonen i foreningen
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Medlem i Østfoldavdelingen av
NOF
Medlemskap kr. 15,-.
M:ldlenrner får bladet tilsendt
gratis i posten. Tidsskriftet
utkommer med 4 m.mrner i året.

Forsidebilde :"S'IRANilSNIPE"
Foto : MJRn:N Hl.NN

Østfoldornitologen koster
kr . 5,- i .LØSSALG.

Medlenrner i Østfold
Gamle bet. medl.: 131
Nye medl. :
95
Totalt :
"Z!O
Medlenmer utenfor Østfold
Gamle bet. medl.: 9
Nye medl. :
38
Totalt
4i
Det totale medlemstall
blir da : 226+47
'z~
Abonnenter :
Gamle bet. :
Nye :
TOTALT :

18
60
7lf

3
3

7
14
16

17
24
28
31

34
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39

40
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rtbaksjontlt:
Kjære lesere !
Sommer med ferie og fritid er
nå slutt for denne gang og ett
nytt nummer av Østfold-ornitologen er et faktum. Som dere
ser kan vi denne gang friste
med noen nye artikkelforfattere,
men det er fortsatt for mange
av de"gamle traverne" som er
med på å preg~ tidsskriftet vårt.
Det er derfor på sin plass å oppfordre samtlige av medlemmene (I
dag ca. 300) til å sende inn
stoff og bilder til senere nummer av Ø.O. Det redaksjonen setter pris på er nettopp å få tilsendt stoff uoppfordret! Svært
artig er det hvis DU kan presentere et nytt fugleområde med et
par fotos som illustrasjoner. Et
flott eksempel på dette kan vi
presentere denne gang, nemlig
søndre grav. Det er verdt å legge seg på minne at artikkelen er
laget av to av foreningens yngste
medlemmer. En meget bra innsats,
fortsett med det!
Men ærlig talt, DU som har et
fugleområde under stadig oppsikt
og i tillegg kanskje har med deg
et fotoapparat med teleobjektiv
på (alle medlemmer har vel snart
dette som standardutrustning),hva
blir det av DINE iakttagelser og
filmer? Legger DU alt sammen ned
i en låsbar skuff? Vi i redaksjonen tror ikke dette er tilfel-

le. Du brenner sikkert .etter
å levere oss noe, men tØr liksom ikke slippe deg helt lØs.
Årsaken for mange er kanskje
den at de ikke tror sitt eget
produkt er godt nok. Snakk da
med en som har litt erfaring i
"gamet" eller send det bare til
oss så retter vi på det om nødvendig. Vis deg som et aktivt
medlem!
Frist for innsendelse av stoff
til neste nummer er satt til
l'f-1>lbJ\Gi t'l. OKTO&E"R. ! ! !
Red.

Formannen har ordet:
Når dette leses er sommeren over ,
og en ny hØstsesong står for
døren. Jeg håper dere alle har
hatt en fin sommer, og samlet
nok energi til å ta fatt på nye
feltundersøkelser og foreningsoppgaver.
Medlemsvervingen, som ble av-
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sluttet l.juni, ble klart vunnet av Pål Bugge ,KråkerØy , med
suverene 27 nye medlemmer.
Bugge var dermed den eneste som
fikk tildelt bokpremie, da ingen
annen verver greide å oppnå det
magiske tall 10. Jeg sender på
vegne av s tyret, en stor takk
til Bugge, og dere andre som deltok i verve-aksjonen.
Utsendelsen av 'Østfoldornito logen" til alee medlemmer av N.O.F.
foran årsmøtet i Fredrikstad, resulterte også i flere nye medlemmer og abon~enter. Noe sikkert
antall foreligger ennå ikke, men
sammen med vervekampanjen skulle
det bli ca. 120 nye medlemmer og
60 nye abonnenter. Jeg vil Ønske
dere som er nye medlemmer og abonnenter hjertelig velkommen i foreningen, og jeg håper dere vil
få stor glede av både møter, ekskursjoner og "Østfoldornitologen".
Under våsesongen ble det qgså utlyst en fotokonkurranse, men denne fikk bare en eneste deltager,
og ble dermed avlyst. Den eneste
forklaringen på en så svak oppsluttning må vel imidlertid være
at temaet var for vanskelig. Vi
so m sitter i styret har derfor
blitt enige om å forsØke med en
ny konkurranse senere, og denne
gang med et betydelig enklere tema.
Av andre ting som har foregått i
foreningen siden vi "brøt opp"
vårsesongen i april, vil jeg spe-

siellt nevne en ting. I be gynnelsen av juni fikk vi en forespørsel fra Idretts- og fritidskontoret i Moss kommune, om vi
ikke kunne hjelpe til med naturfagundervisning på en ukes leir
for funksjonshemmede på Kongsten
utenfor Fredrikstad. Vi skulle
da ha to ganger tre timer naturkunnskap, en film/lysbildekveld,
og en dag være med på en båtur
til Akerøya for å fortelle litt
om fuglene vi fikk se på turen.
Til å begynne med var vi litt
skeptiske på dette med naturfag,
da dette jo er et stort felt,men
etter hvert som vi ble beroliget
med at vi godt kunne snakke vesentlig om fugl, tok vi sjansen.
Terje Hansen og jeg tok oss av
naturfagundervisningen og turen
til AkerØya, mens Erik Sandersen
sto for framvisningen av lys ·bilder. Når v i nå ser ti l bake på
denne leiren, har vi bare hyggelige minner,og det var veldig
lærerikt å arbeide med mennesker
som ikke hadde fugler som sin
hovedinteresse, men som alikevel
viste full forståelse for det
arbeidet vi driver. Dette viser
oss at vi kanskje går alt for
lite ut blant folk, og forteller
alt for lite om vanskelighetene
vi blir stillet overfor både i
vernearbeid og i registreringsarbeid. Det var også meget i nteressant å se hvor mye enkelte av
leirdeltagerne kunne om fugl på

forhånd. Jeg tror at ting som
må bli et viktig arbeid
for foreningen i fremtiden. Vi
må forsøke å nå ut forbi for eningens dører med arbeidet vår~

dett~

Forhåpentligvis har alle medlemmer nå mottatt sitt medlemskort.
Dette må ta' s ·med på alle mØter,
da vi vil begynne å ta inngangspenger av ikke medlemmer. Dere
som ikke har fått medlemskort,
bes derfor kontakte oss så snart
som mulig.
I dette nr. vil dere finne mØteog ekskursjonsprogram for hØsten
1975. Jeg håper at dere som ikke
er fornØyd med det opplegget vi
har, enten kan skrive ;t stykke
til "Østfoldornitologen" , eller
sende oss et lite brev med forslag til endringer i driften.
Hvis det er noen son savner
lengre turer/ekskursjoner, kan
jeg nevne at styret har satt igang undersøkelser angående en

tur til Danmark en gang under
vårtrekket. Nærmere opplysninger
om denne turen kommer i god tid
i "Østfoldornitologen".
Så må jeg nok en gang få lov til
å mase på dere angående stoff til
"Østfoldornitologen". Den neste ,
som skal ut en gang i november ,
vil bli et dobbeltnummer. Vi
trenge r derfor mye stoff, og også enkeltobs. av fugl rundt om i
fylke t. Vi vil også gjerne ha
sort/hvitt foto's, både til forside og til bruk ellers i bladet.
Husk at mange bekker små gjØr en
s t or å. Vi er også svært interessert i småstykker , og ikke bare
større vitenskapelige artikler.
Hvis du mangler skrivemaskin,
kan du godt skrive for hånd, men
da må du unngå hieroglyfer, og
skrive forståelig!
Så en slutt på maset, og en riktig
f in hØstsessong Ønskes dere alle
sa~men.

Leiv.

Den langnebbede lappspoven sØker ofte
næring på den dypeste delen av Øra-mudderet.
(Foto: Tore Hunn)
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Den
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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FUGLEVIKBUKTA, ET VATMARKSOMRADE
PAKRAKERØY

"Fuglevikbukta sett. fra syd. De-No-Fa til høyre på bildet"
Navnet vitner om at dette er et
fuglerikt område. Dette stemmer
nok også, men navnet er ikke tilkommet av den grunn. For mange år
siden var områd-::t kjent for å gi
fra seg en sterk vond lukt , sannsynligvis på grunn av den utviklede
gassen fra råtnende plantedeler
og slamm. Dette ga folk ideen til
å kalle området faulevikbukta,
altså stedet hvor det luktet vondt.
Selv om tiden har forandret be tydningen av navnet har det likevel ikke mistet sin aktualitet .
Området er i de senere år blitt
undersøkt med henblikk på fugle-

faunaen. Den tidligste nevnte
observasjonen ble gjort av Birger
A. Andersen i 1966, da han observerte en svart-terne. Siden har
flere levert inn observasjoner,
deriblant Tellef Kjellesvig, Roar
Eilertsen, Ole JØrgen Hansen og
meg selv.
Områdebeskrivelse
Fuglevik-bukta ligger i den nordøstlige del av Kråkerøy. Området
strekker seg fra Fuglevik Gård i
nord, tversover for De-No-Fa og
Lilleborg fab r ikker, til Alshus
i sør, tversover for Brasilkaia.
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Området har varierende dybde,
alt fra tørrlagte slammområder
vedfjære til de dype områdene
hvor det er blitt drevet opp mudring. De dypeste områdene
finnes helt ut mot elven. Der
strømmen og dybden ikke legger
hindringer i veien, vokser det
store,brede sivbelter, gjennomkrysset av små kanaler. Helt
inntil land ligger det et beskyttende belte av siv. Rundt området er det løvskog og dyrket
mark, samt fjellskrenter og en
søppelplass.
Fuglefaunaen
Området er en meget spesiell biotop
nesten ute lukk ende egnet for
andefugler. Selv om Fuglevikbukta er mye likt Øra i så måte,
skiller det seg sterkt ut ved at
det er en meget dårlig vadefuglbiotop. De ganger jeg har observert fugl på Fuglevik-bukta har
jeg kun få ganger sett vadefugl
der , og da bare enkeltindivider
ad gangen. Mange vil nok etter
å ha lest dette synes at om rådet ikke har stor interesse
lenger. Men nettopp på grunn av
denne spesialiseringen vil jeg
anse området for å være en meget
interessant og nevneverdig biotop.
Den arten som er i stort flertall av andefuglene er naturligvis stokkanden . Når hØstmØrket
faller på og"jegerne"tierjer på
Øra, er Fuglevik-bukta en yndet

overnattingsplass fo r denne arten.
I hundrevis slå r de seg ned i sivområdene for å søke nattkvarter,
fordi her er de sikre på å få være
i fred. Fuglevik-bukta ligger
under det som kalle s havneområdet
på draftet, og det er derfor jaktforbud her. Ulovlig jakt finner
desverre sted årlig og forstyrrer
ikke bare fuglelivet, men også
lokalbefolkningen. Dette hindrer
ikke endene å sØke nattkvarter
her, og det er virkelig synd at
jeg ikke har noe konkret antall
for hvor mange ender som op p holder seg her under høstjakten.
Jeg har kun tre observasjoner fra
høsten og vinteren som kan gi oss
en pekepinn på hvor mye det kan
være her på det beste. I 1969,
15/11 ble det observert 150 stokkender, 24/1-1970 190 stokkender
og i 1970, 7/2 220 stokkender.
At antallet stokkender under hØstjakta kan overstige disse tallene
er jeg ikke i tvil om . På våren
syn ker an tall et observerte stokk ender gradvis til det bare er
igjen de parene som hekker i området. En ting som kan være verdt
å merke seg er at det foregår et
morgentrekk fra Fuglevik-bukta
til Øra spes ielt om hØsten og våren.
Andre and earter som er observert
på Fuglevik-bukta er : Toppand,
Bergand, Kvinand, Laksand, Brunnakke, Taffeland, Stjertand, Ærfugl , Krikkand.og Gravand. I de
senere år har en ny faktor lagt
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hindringer i veien for gode observasjoner. De milde vinterene
har medfØrt isfrie sjøer og vann
i innlandet, og dermed har an tall observerte fugl sunket her
som andre steder ved kysten.
Bortsett fra storinnvandringen
av ender under høstjakta har
nå våren tatt over som den mest
interes s ante observasjonsperiode.
Utenom stokkanden er krikkanden
og gravanden de mest vanlige på
våren og forsommeren. Krikk endene er imidlertid bare på en
snarvisittfØr de trekker videre
til hekkeplassene i innlandet.
Gravanden hekker derimot i utkanten av området. Største antall observert av krikkand er
64 og av gravand 4.
To andre arter som bØr regnes
som karakterfugler fremfor andre
i dette området er sangsvanen
og ikke minst knoppsvanen. Sangsvanerkan observeres jevnlig i
vinterhalvåret her som på Øra.
Jeg har fått flere opplysninger
på at de t er blitt observert
cirka 100 individer på en gang.
Men arten.har ikke vist seg i
så store mengder i de senere
årene, sannsynligvis på grunn
av de milde vintrene. Flere av
lokalbefolkningen kan fortelle
at sangsvanene opptrådte i så
store mengder på Fuglevik bukta at de forstyrret nattesøvnen mer enn en gang med sin
skriking.

Knoppsvanen kan de r imot observeres hele året . I sesongen 1974
hekket det to par der, ett i
nordenden og _ett i sydenden av
Fuglevik-bukta. Desverre medfØrte oljeutslippene (fra Greaker Cellulose) at en av de
voksne individene inklusive
ungene, dØde. Det andre kullet
gikk det bra med, og iår har
det ogs~ blitt ett kull med to
unger. Den beste tiden for å
studere knoppsvanen er tidlig på
våren, når det "gamle" paret
forsvarer reviret sitt i nordenden av Fuglevik-bukta. Her
utkjempes det ofte harde slosskamper når revirgrensene blir
krenket av fremmede knoppsvaner.
Det maksimale antall observert
av knoppsvane er 17 stykker.
Denne observasjonen ble merkelig nok gjort i mai 1975.
En annen velkjent art i området
er sothøna som ankommer tidlig
hver vår etter "normale" vintere.
Også her kan man være heldig på
kort hold å se slosskampene om
våren ved pardannelsen. Det maksimale antall observert av sothøne er 24, og antallet har holdt
seg ganske stabilt i de siste
årene på cirka 20 stk. Denne
arten har etterhvert blitt en
standfugl i området. Av sothØna's
nære slektning sivhøna er det
blitt observert maksimalt kun
to par hver sommer.
Den fuglearten som forekommer i
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størst antall på Fuglevik-bukta
er stæren. dette virker kanskje
overraskende , men det henger sammen med at stæren bruker sivområd ene syd på Fuglevik-bukta til
overna ttingskvarter. I april-mai
kan man i skumringen se ca.500
st k. fly runde etter runde over
området , fØr de plutselig stuper ned i sivet. Når så alle har
landet, begynner en forflytting
av stær ut i periferien av området, for at alle skal kunne
sikre seg en sitteplass fØr mØrket faller på.
Den andre arten, eller rettere
sag t gruppen som forekommer i
større antall, er sval ene. Når

Jet for alvor har kommet fart j
insektslive t på fuglevik-hukta,
kan man observere svaler i hundrevis. Man kan nesten si at det
nærmer seg de samme forholdene
som finnes på Kjennetjernet i
Onsøy, om enn i mindre omfang.
Imidlertid kunne man med nett f å
gode fangste r. Dermed kunne man
også supplere de ringmerkingsresul tatene man har oppn ådd ved
Kjennetjernet Ornito lo giske stasjon.
Andre vanlige arter som er verdt
å nevne er :Fiskeørn, makrellterne , meisartene , sivspurv, rørsanger, sivsanger, måkeartene,
skjære og kråke.

"Årets knoppsvanekull"
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Fredning
Som alle andre grundtvannsom råder er også Fuglevik-bukta
meiet såbart mot inngrep. Men
her som andre steder i· landet
ser det ut som det har gått tradisjon i det å legge sØppel hauger på slike verneverdige områder. I den sydlige enden av
Fuglevik-bukta har Kråkerøy kommune en søppelplass, som var på
veien til å Ødelegge denne delen
a v området. Denne søppelhaugen
er nå stengt, takket være lokalbefolkningen. Grunnen til dette
var at søppelhaugen fØrte med
seg så mye lukt, gresshopper,
rotter, røk og forsØppling rundt
i tettbebyggelsen at lokalbe folkningen så seg tvunget til å
stoppe svineriet med en rettsak mot kommunen. Nå blir jo
søppelet kjØrt på Ørafyllingen
istedet. En annen sak er at
søppelproblemet i Fredr iks tadregionen ikke er !Øst fordi om
man har flyttet alt til en annen
plass. Imidlertid er lokalbe folkningen i helhet enig i en
fredning av området. Dette f ikk
jeg merke når jeg vervet blant
lokalbefolkningen på stedet.
Maken til positiv innstilling
til vårt arbeide innen forening en skal en få lete lenge etter.
Problemet med fredning er ikke
!Øst bare med lokalbefolkningens
stØtte. Her må grunneieren og
kommunen som leier søppelområdet
- komme inn i bildet. Forholdet

mellom disse to må ordnes fØr
man kan tenke på en fredning.
Grunneieren er medlem av for eningen, så man kan alltids
håpe a t alt går iorden.
·Registreringsresultater
I det fredningsforslag jeg leverte til kommunen i 1973, har
jeg en del resultater som kan
være av interesse. FØr 1973
fantes det lite med observ asjoner, og de som fantes var spredd
utover et stort tidsrom. I forbindelse med generalplanen på
Kråkerøy var det nødvendig å
skaffe tilveie opplysninger på
kort tid. I lØpet av 10 uker
ble det regi strert Z ganger hver
dag. Den mest intensive registreringsti<len var siste del av februar og hele mars 1973. Observasjonene ble utfØrt i tidsrommet kl. 7.15 til kl. 8.00, og
fra kl. 15.00 ti l kl. 16.00.
Den beste registreringstiden
var fra kl. 7.15 til kl. 8.00.
Maksimumstallene for "området
skriver seg som oftest fra dette tidsrommet.
Det ble også foretatt registreringer flere ganger fra det lysnet om morgenen til kl. 8.30
for å få med morgentrekket av
ender fra Fuglevik-bukta. Observasjonene ble gjort med henblikk
på alle arter, bortsett fra måker ,
skjærer og kråker.
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TellinkSr €sultater (maksimumstall for uken)
For første registreringsuke : 12/2 - 18/2-1973
3 knoppsvaner
43 stokkender
23 sothØner
3 silender
Annen registreringsuke :1 9/2 - 2 5/2-19 73 .
4 knoppsvaner
30 stokkender
13 sothøner
1 bergand
1 toppand
Tredje registreringsuke
2 knoppsvaner
24 s tokkender
16 sothØner
2 toppender
1 bergand
Fjerde r egistrer ingsuke
2 knoppsvaner
23 stokke nder
12 so thøner
Femte registreringsuke
6 knoppsvaner
51 stokkender
20 sothø ner
1 bergand
Sjette r eg i strering suke
9 knoppsvaner
51 stokkender
18 s othØner
1 sivhøne
1 toppand
6 s ilender
5 kri kkender

26/2 -

4/3-1973.

5/3 - 11/3-1973

1 2/3 - 18 /3-19 73 .

19/3 - 25/3- 1973.

Syvende registreringsuke
11 knoppsvaner
66 stokkender
21 sothøner
1 sivhøne

26/3 -

1/4-1973.

Åttende registreringsuke
6 knoppsvaner
lQ stokkender
5 krikkender
3 kvinender
14 so thøner

2/ 4 -

8/4-1973.
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Niende regis treringsuke
3 knoppsvaner
32 stokkender
22 krikkender
1 sivhøne
3 sothøner
Tiende registreringsuke
6 knoppsvaner
10 stokkender
25 krikkender
12 sothøner
2 sivhøner

2/4 -

16/4 - 22/4-1973.

Antall observerte arter i området,
eksklusive arter som bare har
passert området er 32 stk.
Artsliste 1975
Art
Maks.tall Hekking
Sangsvane •...• ca.100 . .•• .
Knoppsvane •••.••• 17
x
Stokkand ..•...•.. 220
x
64
Krikkand .
Toppand . .
19
. 3
Bergand
Kvinand
17
14
Laksand
. .. 6
Siland
Stjertand
1
3
Brunakke
1
Taffeland
4
X
Gravand
1
Ærfugl
Alke
...
1 (PS)

... .. . ..
. .... . ..
. . . . . ... .
. . . . . ... . .
..........
. . . . . .. .
... .. ...
. . .. . . . . .
... .. . ..
. . . .. .. . ..
. . . ... .. . . .
. . ... . .. ..

Dvergdykker ..•.•.
1
Toppdykker .•.••••
1
Hettemåke...........
Gråmåke •••••. ca.
Svartbak ••••..•.•
Fiskemåke ••••••••

x

?
?

?

(PS)
(ingen opplysning om det var
lomvi eller brednebbalke).

8/4-1973.

Art

Maks.tall Hekking

..... ...
.....
..........

Sildemåke
Makrellterne
6
4
Sivhøne
Sothøne •••.•.••••• 24
Storspove
2
RØdstilk
1
Tjeld
4
2
Vipe
4
Hegre
Taksvale
Tårnsvale . .. ••• •••
Låvesvale
Tårnfalk
1
Fiskeørn
2
Spurvehauk
1
Sivspurv
1
Gulspurv
RØdstrupe
Linerle
1
KjØttmeis
Blåmeis
2

?

?
X
X

........
.........
............
.............
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SØNDRE, ET RESULTAT AV TIDLIGERE
TIDERS TEG.LVERKSDRIFT
NI LS K.JØRGENSEN

OG KNUT R.LEERE

. - . - - - - - - - - - -- - -- - - - "SØndre" er et våt marksområde med
flere små og store tjern med omkranset sivskog, og ligger i et
sumpig terreng 200m nord for Fredrikstad bro, samt noen steinkast
fra Glomma .
Hovedtjernet "SØndre" er et r es ult at av tidligere tiders tegleverksdrift i distriktet, i det man den
gan~ utgravde jord-leire i dette
omradet. Med tiden har det da vært
en s tadig tilfØrsel av vann og næringssal ter til det utgravde arealet,
og det har etterhvert blitt et næringsrikt tjern.
Våtmarken har to vanntillØp,og et
avlØp til Glomma,slik at man kan
anta at det her er en noenlunde utskiftning av vannet i SØndre.Gjennomsnittsdybden i vannannsamlin gene er 2 m og bunnen er veldig lØs.
Området (se tegning) er på 15 mål,
og vegetasjonen består stort sett
av takrør og dunkelkjevle.
Vi nevner her de hekkende og obserFoto: Nils K.JØrgensen
verte arter fra 1970 - 1974 :

HEKKENDE
ART :

STOKKAND :
SOTHØNE :
SIVHØNE :
VANNRIKSE
SIVSPURV :
RØRSANGER
RØDSTILK :
FASAN :
VIBE :
LERKE :

1970
4 par
3 par
2 par

1971
5 par
3 par
2 par

1972
5 par
5 par
2 par

3 par+

3par•

4 par+

2 par

2 par

2

6 par+
4 par+

7 par

4 par+

6 par•

5 oar•

par

1973
4 par
4 par
3 par
?
3 par
3
1
S
5

par
par
par+
par+

1974
5 oar
5 "oar
2 nar
4
1
3
1
8
6

oar•
oar?
oar
aor
oar
par

Vi vet også med sikkerhet at det hekket et par va nn rikse
da det ble fjern et et egg fra redet.

1969,
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OBSERVASJONER
HEGRE :
KNEKKAND
KNOPPSVANE
VANNRIKSR :
MAKRELLTERNE

1974
lindv .+ +
Zindv.
4indv.

1973
lindv.+
Zindv .
lindv.
lindv.

Zindv.

+ Daglig obs . fra 1/ 7-2 5/7 1973
++Daglig obs. fra 16/6 - 28/7 1974
PATTEDYR
FI SK :

Rev, vannrotte og jordr otte.
Karuss og stingsild.

li

JØNDRE''

•

=TAKRØRSKOG

I

=DUNK ELKJ8VLE
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=ØYBR
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HVA MED ANDEJAKTEN?
Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å fØlge godt med under
årets andejakt. Etter opplysninger fra lensmannskontoret i
Onsøy, skal jakten starte den
1/9 over hele Fredrikstad politidistrikt. Dette innebefatter
kommunene: Fredrikstad, Borge,
Rolvsøy, Onsøy og Kråkerøy.

svar på en søknad om to jaktpolit itillatel ser for Fredrikstad politidistrikt. Disse tillatelsene er eventuellt tenkt
brukt til en omfattende undersøkelse av jakten i Øraområdet,
men også for mer sporadiske
kontroller ellers i politidistriktet.

Spesielt vil jeg be dere fØlg e
med hva som skjer på de mest
kjente og fuglerikeste områdene.
Hvis dere kommer ut for ulovlig
jakt , må det ikke nØles med å
anmelde saken.

Hva jakttidene er ellers i
fylket, tØr jeg ikke med sikkerhet si, men dersom dere selv
ikke vet det, er det en enkel
sak å få undersøkt det på vedkommende politi-eller lensmannskontor.

Forhåpentligvis vil foreningen
lØpet av august få positivt

i

Til slutt vil jeg minne om at
alle rovfugler (og ugler) er
fredet.

LEIV

NÅR DET GJELDER KJØP AV BØKER
BESØK

SENTRALBOKHANDELEN
DET ER EN GLEDE FOR OSS A GI RAD
OG RETTLEDNING SA LANGT VI REKKER

OLE HALVORSEN BOK- OG PAPIRHANDEL A/S
ST. MARIEGT. 107 - SARPSBORG
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HVA HAR SKJEDD MED HEGREKOLONIEN
I BORGE?
ved Tore Hunn

Foto: Tore Hunn
·INNLEDNING
Det er sikker t mange foreningsmedlemmer som i dag undrer seg
over hvordan utviklingen har vært
i hegrekolonien i Borge siden
den ble funnet i 1973 og publisert i "Østfoldornitologen"året
etter .
Jeg vil i de fØlgende avsnitt
trekke frem interessante iaktagelser i forbindelse med hegreannsamlingene her ute. For det
førs t e vil jeg med en gang ha
sagt at "Borgekolonien" helt
siden den ble funnet for vel 2
år siden,har antallet hekkende
hegrer her avtatt til et minimum.

Men til gjengjeld er det blitt
opprettet en hegrekoloni 2 km
Østenfor tidligere omtalte koloni, rett innenfor Skjeb erggrensen, ca . en km fra tilstøtende vann. Skogen som hegrene
herhar valgt som sin yngleplass,
er ikke storvokst, og domineres
av gran og furutrær, men også
lØvtrær finnes innenfor koloniområdet som merkelig nok er omgitt med dyrket mark på alle
kanter. I det hele tatt synes
det for meg underlig at den
sky hegren kunne slå seg ned i
en såpass liten skog med veldig
kort avstand til bebyggelse.
Skogen er i underkant av en
halv kvadratkilometer stor og
har en nokså fattig undervegetasjon. Bare enkelte trær i
den Østre delen av skogen er
hogd sist vinter - så noen stor
skogsdrift her er ikke noen fare
ennå . Det kan nevnes at et av
de fellte grantrærne inneho ldt
et hegrer eir, hekking påvist
sesongen 1974 . Imidlertid var
det året derpå satt opp 3 nye
reir like i utkanten av det
lille hogstfeltet. Så alt tyder
på at kolonien her borte ennå
er under ekspansjon, men skogen
er så liten at noen enormt stor
koloni kan ikke komme på tale.
Tross kort avstand til bebyggelse så synes kolon ien ikke å
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være nevneverdig plaget av støy
ogtråkk fra folk i nærheten. I
det hele tatt er jeg av den oppfatning at arten er i ferd med
å tilpasse seg den trafikken som
i dag eksisterer både i vår
skjærgård og i utmarksområdene.
Undertegnede har merket dette
på den lite skyhet som enkelte
individer har vist den siste
tiden.
Kolonien i Sk j eberg ble påvist
gjennom tips fra kamerater, og
alt tyder på at minst 1-2 par
har holdt til her siden 1972.
Pås tanden er underbygget med
uttalelser fra folk som bor nær
hegrekolonien, samt veldig nedgrisete reirtrær.
HEKKERESULTAT
Hekkeresultatet i hegrekoloniene
sesongen 1974, ga 18 ringmerkede unger i "Borgekolonien",
d.v.s. ingen oppgang i antall
unger fra forrige året. Men til
gjengjeld fikk man i tillegg en
enda større hegre~ngeproduksjon
i "Skjebergkolonien", i det hele
20 unger her ble ringmerket.
Totalt er vi da oppe i 38 ringmerkede hegrer, men etter mine
tellinger så kom godt og vel 45
unghegrer på vingene fra begge
kolonier denne sesongen . Enkelte
ungfugl ble nemlig utelatt ring merking p.g.a deres størrelse
og gode flyveevne i ringmerkingsøyeblikket.

Son ventet ble det enda dårligere
ungeproduksjon i "Borgekolonien"
sesongen 1975, i det enda flere
hegrer hadde flyttet over til
Østenforliggende koloni. Antall
reir i den andre kommunen hadde
på et år Økt fra 9 til 13,d.v.s
en Økning på 4 reir. Det rare
er at tillegget stemmer godt overens med ubebodde reir i kolonien
i Borge, forøvrig den fØrste som
ble funnet i Østfold. Da det i
de to eksisterende koloniers nærhet ikke er funnet noen nyetableringer, regner undertegnede det
som mest sannsynlig at det er
snakk om en ren overflytting fra
den ene koloni til den andre.
Av totalt opptellt ungeantall og
antall ringmerkede hegreunger, så ser
vi at det ikke er tale om noen
Økende tendens: Bare en konstant
produksjon med 38 ringmerkede
hegreunger og et totalt antall
flyveklareunger, iberegnet de
som er ringmerket, på vel 45
individer. Fordelingen mellom de
to kolonier var da fØlgende: I
Borge fantes denne hekksesongen
bare et bebodd hegrereir. Reiret
er antagelig det eldste i den storvokste granskogen, og i slutten av
mai ringmerket vi 5 unger. Ellers
kan nevnes at 2-3 par forsøkte
hekking sammen med det ene paret,
men i mai måned, av ukjente grunner, var disse forsvunnet .I kolonien 2 km Øst var hekkeresultatet
desto bedre med 33 ringmerkede
unger, og litt rart å tenke på
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når det forrige året også ble
påsatt 38 aluminiumsringer. Når
sant skal sies, så kunne antall
ringmerkede individer blitt mye
høyere, hadde arbeidet foregått
en uke tidligere. Mange av ungene
var altfor store til pågripelse
i reiret. All merking foregår i
selve reirskåla, og de ofte hissige ,dolkenebbhoggende hegreungene, "roes" ned med en sekk
eller jakke som forsiktig legges
over hele kullet. Etterpå ta's
forsiktig ut en og en unge,
eller om de er veldig store,
bare et og et hØyre bein ta's
utenfor sekken. På reirunger
settes nemlig alltid ringen på
hØyre bein. Sees hegrer i vår
skjærgård med ring på hØyre bein,
da kan man gå ut i fra at fuglen
er ringmerket i de nevnte kolonier.
Ser vi gjennomsnittstØrrelsen på
kullene i de to nevnte kolonier,
så ligger denne på "snaut" 4
unger pr. reir, hvilket er et
akseptablt tall.
NÆRINGSTILGANG OG FURASJERINGSONRÅDER
Den hØye gjennomsnittsstørrelsen
på hegrekullene vitner om en god
næringstilgang. I tidligere arti kkel om hegrekolonien i Borge,
nevnte jeg ålen som en viktig
fØde for disse storkefuglene.
Antagelsen har jeg i lØpet av
de to hekkesesongene fått bekreftet mange ganger. Ål i alle

størrelser har vært funnet i
flere av reirene, og TorsØkilen
innehar veldige forekomster av
denne fisken. Men også andre ferskog brakkvannsfisker som vederbuk,
flyndre og mort har vært funnet.
Krypdyr eller småpattedyr har
aldri vært funnet i reirene,og
jeg går ut i fra at fisk utgjØr
hovedføden for hegrene i sØrØstØstfold.
TorsØkilen er nok det viktigste
furasjeringsområde for den eksisterende koloni, og grundtvannsområdet rett ned for TorsØ Herregå rd er særlig flittig benytte t,
i det vanligvis 10 til 15 individer "fi sker" her.
Ellers er det grunde Talbergsundet flittig benyttet, og t i ldels også Hunnebunnen.
Med det samme vi er inne på evnet
furasjeringsområder, vil jeg
nevne en pussighet som skjedde
vinteren 1974. Den vinteren
viste det s e g at arten også kan
overvint r e i vårt snøfattige
fylke. Nevnte vinter var usedvanlig
mild med bare sjelden temperaturer
under null grader Celsius, og den
lille snøen som falt, smeltet i
l Øpet av et dØgn. Hele hØsten til
langt ut i november ble det hele
tiden ob s ervert hegrer i TorsØkilen, og det s kapte ikke så rent
lite forundring da jeg en nokså
kald vinterdag i januar møtte en
herskare av de store storkefuglene
her ute. Fra politelige kilder
thevdes at 40 hegrer til stadighet
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ble observert i grunntvannsområdet
ved den Østre herregården i Torsnes. En av de få kuldedagene den
vinteren ble også den store hegrflokken sett sittende ute på den
centimetertykke speilblanke isoverflaten, og hadde ikke mildvær satt inn like etterpå, så
ville nok langt de fleste trukket
til Syd-Sverige, Danmark eller
helt ove r til Skottland. De 40
individene som ble i furasjansområdene vinte r en igjennom, var
bare ungfugl. Voksne ind ivider
ble overhodet ikke observert.
Trolig trekker disse over til
overvintringsområdene, d.v.s Danmark, Skottland, allerede i august-september-måned. Ungfuglene
e r lette å skj elne fra de voksne
på mangelfullt utviklet issedusk,
lys t hodeparti, lyse vingeknoker
som er lette å se i flukt, samt
et nesten sort overnebb (voksne
har gulorange over-og under-nebb).
Vinteren 1975 var mye kaldere,
tross for lite nedbør. I midten
av november var ingen hegrefugl
å se i furasjeringsområdene, og
det skulle vise seg at ingen
overvintring av hegre fan t sted
i Tor sØ kilen, bare 2-3 individer
ble sett streifende rundt på
næringssØke. Men 2 ungfugl ble
snart funnet dØde, en fastfrosset i isen, og den andre selvdØd
av utmagring, funnet oppe på et
jorde e t steinkast fra Hunnebunnen
I forrige berettelse om kolonien

her ute, nevnte jeg også Øraområdets viktige matreserv e r for
s torkefuglene som synes å Øke i
antall for hvert år. Forrige
hØst hadde vi et maksimumsantall
på 25 individer der ute, og i
hekkesesongen sees gjennomsnittlig 10-individer pr. dag i hele
Øraområdet.Det størs te antall
hegrer som er observert i Øraområdet, er 35 individer, og
registreringen fo ret at t i august måned 1975.
RESULTAT AV RINGMERKINGEN
Desverre er det ennå ikke innkommet noen gjennfunn av ringmerk ede hegrer fra de nevnte
kolonier, hvilket må sies å være
litt rart da vi pr. i dag tils ammen har "ringet" ikke mindre
enn 91 hegrer. Jo da, vi har da
gjennfunn, men disse stammer fra
de individer som ble funnet dØde
vinteren 1974/75, og ringmerket
samme hØst. Avstanden fra reiret
knappe S km, og noen særlig vi tenskapelig interess e har vel ikke
dette funnet.
Da det ennå ikke foreligger noen
gjenfangster her ute, så er
det også veldig vanskelig å si
bestemt hvor hegrene overvintrer.
Hvis jeg skulle tippe, så må
syd- Sverige og danskekysten stå
hØyt, så lenge ikke disse farvann er islagt. Vistnok foreligger mange gjennfunn av ringmerket hegre fra vest og nordvestlandet, men det er ikke sik-

~
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kert denne hegrestammen fØlger
de samme trekkveier som artsfrendene i vest. På dette punkt
;kulle det også vært interessan~
å samarbeidet med ornitologer
som arbeider med de svenske Bohuslånkoloniene, og om hvorvidt
de har hatt noen gjenfunn av sine
fugler. Mange vil sikkert hevde
at ringmerkingen av hegrene her
ute er til ingen nytte så lenge
hegrene er standfugl og ikke beveger seg utenfor Østfold fylke
i vintermånedene. Jeg tror nok
vinteren 1973/74 var litt spesiell i så måte, og jeg tror at
normale vintrer med snø og kulde
vil jage bort hegrene p.g.a matmangelen som vil melde seg. Viktigheten av ringmerkingen kan jo
selvfØlgelig diskuteres, men en
ting er i hvertfall sikkert :
Med gjenfangster kan vi bestemme overvintringsområdene og verne
om disse i fremtiden, da dette
ofte er de mest truede grunntvannsområdene globalt sett.
DØDLIGHET OG TAP
Det første undertegnede tenkte
på når så stort antall reir med
svære kull ble funnet i 1973,
var den store dØdligheten som
jeg trodde ville oppstå.Og tenker da mest på all fØden som skal
tilskaffes 4-5 sultne unger. I
fØlge engelske undersøkelser,
så får hvert ungekull 115 kg fØde
i lØpet av reirperioden. Når så
mange unger hvert år kommer på

vingene, kan vi bare tenke oss
hvilke matreserver som finnes
i TorsØkilen, Øraområdet og de
andre "fiskeområdene".
Første hekksesongen, altså i
1973, så dØde flere unger p.g.a
dårlige værforhold i klekkeperioden. Ungene falt rett og
slett ut av reiret i de harde
kastevindene,
men slike tilstander har ikke
forekommet verken i Borge eller
Skjebergkolonien. Riktignok har
man her funnet reir med bare 2
og 1 unge, men de små kullene
skyldes langt andre årsaker~
Sannsynlig skyldes de små kullene eggsamlere, da hovedsaklig små gutter som har "nasket"
egg fra reirene. Hegren legger
som kjent hovedsaklig 5 egg,
og da 3 - 4 egg er blitt borte,
har trolig flere gutter gått
sammen i skogen for å lete etter
reir. De 2-3 reirene som antagelig har vært utsatt for eggsamlere er dessuten lagt til de
lettest tilgjengelige trærne.
Det ser ikke ut som om hegren
er noe særlig plaget av jegere,
antagelig er fuglen for sky til
at man får de på skikkelig skuddhold. Men mange jegere har vel
etterhvert innsett fuglens lave
matverdi. Den lave gjenfunnsprosenten viser også klart at
fuglen ikke er noe særlig ettertraktet i overvintringslandene.
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ÅRSAK TIL OVERFLYTTING FRA
BORGE TIL SKJEBERG
forrige artikkel om hegrek o lonifunnet, nevnte jeg viktigheten
av å bevare den særpregede storvokste og uberørte grans kogen.
Jeg påstod den gangen at hegrene
som slo seg ned i Østfold fØrdt
og fremst foretrakk denne type
skog . Men påstanden synes ikke å
holde stikk, da man i "Skjebergkolonien" t.o.m.finner hegrene
rugende i furutrær. Furutrærne
er heller ikke særlig "voksne",
men tynne rette trær med noen
få greiner i toppregionen.
Furutrærne trekker imidlertid
mye større oppmersomhet enn
grantrærne, da det på bakken
rundt furutrefoten ofte finnes
et hvitt teppe av guano.
P.g.a åpenheten faller ekskrementene rett n ed på bakken fra
furukronen, mens i de tettstående grantrærne vil bare toppregionen bli hvitmalt. Flere
steder i den lille Skjeberg skogen
ligger reirene i gran og furu
side om side, og ca . en tredjedel av reirene lig ger nå i furutrær. Undertegne de har i kke hØrt
at noen reir i Bohusr~nkolonien
ligger i furutrær, men på vest
og nordvestlandet er d e t gjort
mange hekkefunn i furutrær, og
der borte er reir i furut r ær
langt vanligere enn i grantrær.
Furutrærne i Skjebergskogen er
sjelden mer enn 10 m høye, og
I

"kvisthaugen" ligger da helt
åpent i toppen. I grantrærne
ligger som kjent hegr ereirene
1-2 m fra toppen.
Hele skogen der hegrekolonien
har etablert seg i Skjeberg, er
mye mindre og ikke særlig gammel. Skogen er kultivert , d.v.s.
eieren har hugget skogen med
jevne tidsrom, uten å la trærne
bli for gamle og forfalle, Jeg
vil dermed tro at hvilken som
helst barskog i passe avstand
fra vann kan egne seg for hegren
her i Østfold , under forutsetning at de tilstøtende vannområder inneholder fiskeforekomster.
Hegren kan derfor ikke være direkte truet som hekkefugl fra
dagens moderne skogsdri ft, som
tidligere antatt.
Overflyttingen fra den store
s kogen i Borge til "miniskogen"
i Skjebe r g er for meg uforstålig, da undertegnede sjelden
har oppholdt seg l en gre perioder der de siste to årene.
Riktignok brukes s ko gen i stadig større grad som rekreasjonssted fo r de fastbo e nde, men tror
i kke denne trafikken har spilt
moen vesentlig rolle. Hegrene
holder som sagt til 20 m oppe
i de kjempestore trærne, og jages ikke av reiret untagen man
slår med håndflaten på stammen .

..
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AVSLUTNING
I fjor ble det funnet en hegrekoloni i en storvokst granskog
mellom VannsjØ og Kurefjorden
(Eek, 1974). Kolonien bestod dengang av 4 hekkende par, men i
fØlge nyere kilder så skal vistnok denne kolonien i år ha fordoblet seg. Trolig finnes det i
dag også en mindre koloni på
OnsØylandet, og på en av Hvalerøyene, kanskje også i SkinnefloVestvann-Visteflotraktene, På
alle de nevnte steder har foreningsmedlemmer og meg selv observert mange hegrer den siste
tiden, og ·mener bestemt at "Skjeberghegrene" ikke flyr så langt
som til Kirkøy eller Onsøy for
å "fiske". Derimot er sannsynligheten for at hegrene bruker
Skinneflo-Vestvann-Visteflo mye
større, i det jeg også de siste
par årene mange ganger har sett
hegrer fly i den retningen, og
særlig tidlig om morgenen eller
ved solnedgang . Men etter nyere
opplysninger å dømme , så skulle
en koloni i trakten være mest
sannsynlig, da man har "obset"
ikke mindre enn 12 individer i
området .
La oss til slutt se litt historikk i hegrekoloniene i Østfold.
I gamle dager oppfattet man
nemlig hegren som en viktig næringskonkurrent, i det den tok
av deres viktigste næringskildenemlig fisken. Fisken var etter

folks oppfatning en kilde som
fortrinnsvis var forbeholdt menneskene .
Etter gamle nedtegnelser å dømme,
Olaus Magnus 1555, skal arten
på 1 500 tallet ha hekket i store
antall utenfor hovedstaden. Hegren
ble på denne tiden betraktet som
temmelig vanlig rugefugl i Østfo ld og i hovedstad-distriktet.
En intens forfølgelse, med reirØdeleggelser og skjerpe t jakt
på programmet, greide folk å utslette hegrekolonien nær hovedstaden. Bare et eneste par hekket
i forrige århundre ved Ski kirke.
Man antok at de fleste hegrer
som hadde overlevd nedslaktingen,
ville trekke sørøst og trenge inn
i noenlunde samme l eveområder
i Sør-Sverige. I de siste årene
har det som kjent vært en eks plosjonsartet vekst i hegrekoloniene i Bohusl~ntraktene. Det er
da nærliggende å tro disse svensknorske rugefugler i dag forsøker
å gjenerobre tidligere tapt terreng på Østlandet .
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REFERAT FRA
NOF'S ARSMØTE:
UNDER LOKALAVDELINGENES KONTAKTMØTE BLE FØLGENDE SAKER TATT OPP
TIL DISKUSJON:
1/ Arbeidsform og arbeidsoppgaver på lokalplanet .
2/ Økonomiske spørsmål.
3/ Samarbeide mellom lokalavdelingene.
4/ Lokaltidsskriftene.
Under punkt en ble det pekt på
viktigheten av en Øket og intensivert deltagelse i naturverns aker, både fra N.O.F. og fra
lokalavdelingene. Som forslag
til arbeidsoppgaver ble nevnt
aksjoner og opponioner vi a
dagspressen, stands, o.l .
Under punkt to kom det fram eksempler på hvordan lokal avdel ingene kan skaffe til veie Økonomiske midler, utenom faste
inntekter som medlemskontingent
o.l. Som eksempler ble nevnt:
søke støtte til spesielle prosjekter fra Mil. Dept., gjennom
naturvernkonsulenten eller
fylkets friluftsnemd. Som andr e
alternativer ble nevnt bingo,
loddsalg og kurser.
Under punkt tre ble det hevdet
fra flere hold, at kontakten
mellom lokalavdelingene er

dårlig. En av årsakene til
dette må tilskrive s den s tore
geografiske spredning. Regelmessig bytting av tid ss krifter
må fortsette. For å bØte på uvissheten når det gjelder antall lokalavdelinger er det utarbeidet en ny N.O.F. brosjyre
med opplysninger om de forskjellige avdelingers adresser
og kontaktmenn.
Under punkt fire kom man inn på
flere av lokaltidsskriftenes
navn. Det ble bestemt at en ikke
må tte ta i bruk navn som er brukt
av utenlandske tidsskrifter. Hvis
det eksiste rer konkurranseforholder mellom lokal tidsskriftene
og STERNA bØr det forandres til
samarbe ide . Lokaltids skriftene
bØr innlysende nok ta seg av det
lokale stoffet. Imidlertid må
tidligere ikke publiserte ting
godkjennes av N.O.F.'s sjeldenhetskommite. Lokaltidsskriftenes
lay-out ble ogs å tatt opp til
diskusjon. Som en konklusjon på
dette ble det sagt, at det viktigste er å kunne utgi et tidsskrift som er kontaktskapende,
uten å skape en kamp om best
lay-out.
N.O.F . ekskursjonen påfØlgende
sØndag etter møtedagen var lagt
til Ytre Os lof jord , med hovedvekten på Tisler-Øygruppen og
Akerøya. De bortimot 100 deltagerne, som kom i fra alle
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deler av landet, var me ktig imponert over å kunne oppleve sjøfuglene i sitt rette element i ut-

skjærgården. Spesiellt vakte
besøket på Akerøya ~rn . s tasj.
stor interesse blant ringmerkningsinteresserte.

Deltagerne på NOF- ekskursjonen
Går iland på Aker Øya.

IHORESEN SPORI
Voldportgt. 75

1600 Fredrikstad

Tlf . 20665120797

DET SPESIELLE VANDREUTSTYR
Fjell reven
Bergan
Ajungilak
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TANKER OMKRING ROVFUGLPROBLEMATIKKEN
SMÅPLUKK FRA ÅRETS
AKSJON-ROVFUGLMØTE.
Frem til 1930-årene varierte
rovfuglbestanden i pakt med
naturens eget skjema , men allerede i 40 - 50 årene klarte
vi mennesker å gripe inn og
starte en Ødeleggelse av
skjemaet. For ikke så alt for
lenge siden ble det utbetalt
skuddpremier for de fleste
rovdyrarter. Gjennom en nasjonal hets mot disse dyrene,
som etter folks mening var en
farlig konkurrent til nytteviltet, ble stammen redusert
til et min i mum og enkelte
arter som u l v, bjØrn og jerv
omtrent utryddet.
I 1950 årene eksisterte ikke
fag som Økologi i norsk skole,
og rovdyrenes plass som sunn
miljØskaper var ukjent såvel
hos lekmann som vitenskapsmann.
I tillegg til den hets man bedrev mot rovdyrene, så var dyregruppen i 1950 årene også utsatt
for en annen og kanskje enda
farligere desimasjonsfaktor,
nemlig den hurtig voksende kjemiske industri med påfølgende
kontrollØse utslipp av miljØfarlige kjemiske stoffer.

Utrolig mange kjemiske forbindelser kom på markedet på
denne tiden og spredde seg
veldig raskt i vårt eget miljØ.
Rovfuglene, som sammen med oss
mennesker sitter på toppen av
næringskjeden, var selvsagt
mest utsatt av giftstoffene,
det være seg tungmet aller (bly,
kamium, kvikksølv) eller biosider i insektbekjempningsmidler.
Også andre steder i Europa
vokste den kjemiskeindustrien
hurtig, og allerede i 1950-60
årene var ikke Norge alene om
å forgifte miljØet her nord.
Gjennom langtransport luftveien så har situasjonen forverret seg kraftig, og de
sis te par årene har man i
enkelte kalkfattige distrikter
kunnet påvise hundrevis av
fisketomme vassdrag. Sur nedbør er med andre ord i ferd
med å bli den verste fien den
mot det eksisterende miljØ her
"på berget". Det er bare Økt
internasjonal forståelse for
problemet som kan lØse den
uheldige situasjonen.
I dag er søkelyset rettet mot
den sure nedbørens virkninger
på mikrolivet i næringskjedene,
fordi mange forskere er av den
oppfatning at nedfallet sydfra
er hovedårsaken til den lave
rovfuglbestanden, den dårlige
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reproduksjonsevnen hos skoghØnsefuglene, de dårlige lemmen - og
små.gnage rå rene.
Ennå vet man i kk e f ul lt ut alle
de nordiske rovdyrenes rolle i
vårt etterhvert teknokratiske
miljØ. I mange tilfelle gjelder
ikke de gamle reglene lenger,
som f.eks. smågnagertopp hvert
tredje eller fjerdehvert å r.
Ei heller reglen om rovviltets
plass i vår natur kan brukes i
alle tilfelle som en fØlge av
de miljØforandringer, som anleggelse av digre søppelplasser uten å avstenge dyrelivet
omkring disse plassene. Rov-

pattedyr og rovfugler har lagt
om sine næ ri ngsvaner i takt med
miljØendringene. Revebestanden
har Økt kraftig i enkelte lands
deler, og årsaken er ikke en
Økning av byttedyrene i skogen,
men en Økning av næringen reven
får tak i utenfor sitt vanlige
miljØ, nemlig i tettbegyggelse
og søppelanlegg. Men om hvorvj dt rovviltet spiller en negativ rolle i vårt miljØ, er
annå for tidlig å uttale noe
om. Det skal uhyre mye forskning
til for å komme til bunns i rovdyrspørsmålet. Idag drives det
også mye forskning på området
også her til lands.
red.

Agf ama tie 2000 Pocket Sensor
Trelinsel Color-Agnar objektiv,
lix-fokus. Lukker hastighet
1/50 og 1/100 sek.
Symbolinnstilling (solskyet) .
Krystallrammesøker.
Innebygget
blitzholder ior
x-kube,
Automatisk kubetransport og
tidsinnstilling.
Røtlt varsel i søkeren når blitzkuben er oppbrukt. Metallkjede.
Forlenger for blitzkube. Elegant
praktisk læretui. Leveres i lekker
gavepakning.

Nygaardsgt. 17, Fredriksta~
Telefon 11 901
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VANDREFALKEN DEN MEST TRUEDE
ROVFUGLARTENPAJORDAIDAG!
Vandrefalken eller pilgrimsfalken
som fuglen også kalles, er i dag
den mest truede rovfuglarten i
hele verden. Overalt har vandrefalkbestanden vært synkende, bortsett fra i Sko ttland der man har
greid å holde en konstant bestand
med en Ørliten oppgang de s iste
årene . Årsaken til at vandrefalken har klart seg så bra i Skottland, skyl de s at den der borte
lever på jaktfalkvis, d.v.s. lever
som jaktfalken her i Skandinavia.
Jaktfalken er som alle vet en
standfugl s om overvintrer i høyfjellet og er spesialisert på å
fange rype i vintermånedene. Jaktfalken er derfor ikke utsatt for
giftstoffene fra innsektsprØytemidlene som benyttes i overvintringsla ndene til mange av våre
rovfugler. På samme måte greier
vandrefalken seg utmerket sommer
som vinter i hØyfjellene i Skottland. Den totale bestand av vandrefalk i Skottland i dag, ligger
på vel 350 par, og dermed er landet det sted i verden som har størst
vandrefalktetthet.
Den Skandinaviske vandrefalkbestandens nedgang skyldes fØlgende
faktorer : Bruk av biasider i
moderne jord og hagebruk, en jaktforfØlgelse og rovfugl hets, f~k
onerer og eggsamlervirksomhet og
reirforstyrrelser av ulik art.

La oss fØrst se litt på vandrefalkens levevis. Vandrefalken er
en mesterflyver som vanligvis
slår sitt bytte i luften med sitt
kraftige brystbein. Man har imidlertid kommet til at denne falken
ikke er istand til å drepe friske
byttedyr. Imidlertid slår vandrefalken fugler som helst er mindre
enn den sjØl og med litt rar oppfØrsel, særlig er falken flink til
å plukke s like byttedyr fra de
største fugleflokkene. Byttedyr,
det være seg trost ell er due som
innehar et hØyt innhold av DDT,
PCB eller kvikksølv, vil ofte vise
ytre svakheter som vingle te flukt
eller nedsatt re aksjonsevne. Ved
at falken fan ger nettopp slike
byttedyr, med en så hØy giftkonsentrasjon i kroppen, vi l den bli
ekstra utsatt for, og belastet av
miljØgiftene.
I vandrefalkreirene gjØr miljøgiften seg også gjeldene, og bare
4 av 10 reirunger overlever det
fØrste leve å ret. Det vil vistnok
si en reproduksjon på 1,5 flyvende unge pr. par. Reproduksjonssifferet er i dag muligens for
lavt til at vandrefalkbestanden
skal beholde et noenlunde konstant
nivå i Skandinavia, sier naturkjenneren PETER LINDBERG.
Vandrefalken sammen med de fleste
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andre Skandinaviske rovfugl-artene, hle frem til 1950 årene be traktet som unyttig vilt i våre
skoger, og mange falker ble til
og med skutt i reiret , og ungene
hadde derfor heller ingen sjanse
til å overleve .
Falkonersporten har i og for seg
aldri fått noe rotfeste i noe
Skandinavisk land, som ti lfellet
er med f lere vesteur opeiske l and
som Tyskland og BENELUX-landene,
der det i dag er registrert mange
proffes jone ll e falkonerer. Hvorfor falkonersporten nevnes som en
viktig faktor i vandrefalkutryddelsen i Skandinavia, så kan nevnes
at de nevnte falkonersportlandene
nettopp fra Skandinavia de siste
10 årene herfra har hentet sitt
materiell. En annen sak som også
bØr nevnes er f alkonersportens
jaktarter. De beste jaktfuglene
falkone rerne benytter i dag er
uten tvil vandrefalkene, og det
betyr at arten er blitt ekstra
ettertraktet j Vest-Europa og mer
og mer sjelden i de tre nordiske
land. Bare i Tyskland eksisterer
det inntil dags dato 400 vandrefalker i fangenskap, og penge summen for salg av vandrefalk har
nådd svimlende hØyder, konstatere
Peter Lindberg .
Som vi alle vet, ut s ettes alle
truede rov fugler for den stadig
Økende ferdsel i våre utmarksområder. Det er blitt populært å
fotografere, å v andre rundt i

s kog og mark, og dette gjelder
særlig grad yngre, uerfarne
mennesker. Sikkert mange vandrefalker har "skydd" reiret i lØpet av de siste årene p. g .a .
forstyrrelse på hekkeplas sen .
i

I dag opplever vi også å finne
tidligere, nokså bortg jemte rovfuglhekkeplasser i sentral beliggenhet med an.l eggsvei eller
bebyggelse, og de få vandrefalkparene som er igjen, er nØdt til
å sØke enda dypere inn i de urørte jaktmarker, som e nnå i kke er
tr a fikk e rt av mennesket.Men des verre har ikke all e sl i ke nye
jaktområder så stor ti lgang på
fØde, og dette medfører at hekking
som oftes t ikke bl ir ve lly kk et .
Tidligere hekket som kjent vandrefa lken også på de bratteste og
hØyeste Øyene i vår skjærgå r d,
ogs å i liten målestokk i dag,
men i dag er den teknokratiske
utvi klingen i samfunnet kommet
så langt at enhver har r åd til
å være i besittelse av motorbåt,
og med befolkningsøkningen så er
særlig skjærgårde n i Oslo og fjordarmene på sørlandet så beferdet
a t knapt ravnen og tyvjoen finnes
på plass på de gamle hekkelokali tetene, langt mindre den sky
vandrefalken.
LITT OM PROSJEKT PILGUt.SFALK I SVERIGE

I de siste 2-3 årene har man s tartet med overvåkning av de 14-15
vandrefalkparene som finnes til-
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bake i Sverige, og for hver
overvåkning koster det3-800 sve~
~ske kroner som vesentlig betales
av svenske naturfond. For hver
flyvedyktig vandrefalkunge koster det ca. 2500 sv.kroner, hvilken
er en altfor hØy sum til at arbeidet i fremtiden skal kunne fortsette,
Derfor ville man satse på andre
metoder til å redde den svenske ,
gjenværende vandrefalkstamme.
Svenske naturskyddsforeningen,
ved hjelp av ulike fonds, har
derfor i år startet med en VC111.drefalkavel, på samme måte som
hubro-oppfØdning i fangenskap,
som har vært så velykket i Sverige. Først tenkes å fØ opp en
bur-hekkende stamme av denne særegne falken. Eggene fra disse
bur-hekkende falker, som ikke
inneholder noen miljØgifter,
tenkes plasseres i reir med ville vandrefalker, inntil miljØet
i landene forbedrer seg slik at
falkene overlever på naturlig
vis.

Våren 1974 ble prosjekt pilgrimsfalk innledet ved at 2 egg av
arten ble innsamlet. Men dessverre lykkes det bare å få frem
en unge som klekket i en rugemaskin det året. Hos denne ene
falkungen har man nØye fulgt med
i fuglens fjærfellingsskjema,
fordi man nettopp ved hjelp av
fjærene kan undersøke fuglens

giftinnhold, både kvantitativt
og kvalitativt,
Våren 1975 har man i Sverige utvi de t avlsforsØket, og tatt kontakt med både England og Norge,
for å samle et bredere materiale
angående falkens eksistens i
Skandinavia.
Vet dere forresten at. det ikke
er mer enn 5 år siden vi antagelig har hatt vårt siste vandrefa lkpar her i Østfold, nærmere
bestemt en av Øyene i Ytre Oslofjord, og det er nok den Økte
folketrafikken herute som er hovedårsaken til "rømningen".
Hvis det fra norsk side i tide ,
ikke noe arbeid gjøres for vandrefalken, så kan vi nok stryke ennå en art fra artslisten •••.•.••

Foto: Morten Hunn
Bilde til side 34,
Tårnfalkungene som
ble funnet i holken.
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GRESSHOPPESANGER, Locustella naev1a,
PATRUFFETPAJELØY
ved Morten Nilsen
På kvelden (kl.22.30) den 28.mai
1975 ble en gresshoppesanger,
L. naevia, hØrtsynge ved et li te
vann på Alby gård . (59° 26' N 10°36'E)
Fuglen, som forøvrig var meget tillitsfull, hadde tilhold i et lite takTØrbel te, Phragmites communis, ca.
30 meter SØ for vannet. Et mistnett ble satt opp ca. 2 meter
fra sangplaseen, og fuglen ble
fanget den 29 . mai kl. 00 .4 5.
Eksemp laret ble ringmerket og
farge f otografert, fØr den ble
sl uppet. Fuglen b le ved hjelp
av Svensson (1970) og Williamson
(1968) bestemmelsesguider, bestemt til å være i andre kalenderår eller eldre (2k+), og
fØlgende mål ble notert : vinge
66.0mm, nebb/skalle 14 , Smm,nebb/
fjær 11,0mm, tars 20,5mm, hale
54,0mm, vekt 15,lgram og fett 3
(0 -4 skala).
Siden gresshoppesangeren fremdeles er en relativt sjelden art
i Østfold,
ska l j eg gi en kort beskrive l s.
Størrelse som en sivsanger,Acrocephalus schoe nobaenus, oversiden ligner dennes, men er mer
olivenbrun og markert sterkere
st r eket. Overgumpen olivenbrun
med svake, mørke streker. Halen
rundet, og mørkere brun enn overgumpen (forskjellen mellom midtre

og ytre halefjær på det innfangede ind. var 9 mm).H å nd - og armsvingfjær mØrke brune,likeledes de
tre innerste armsvingefjær (tertials) , men disse hadde lyse olivenbrune kanter. Store vingdekkfjær, mØrke med lyse kanter .
undersiden gråhvit med lyst rustbrune kroppsider. Undervingdekkfjær , gråhvite med mørke flekker.
Undergumpen gråhvit med svake,
mørke streker. Overøyestripen
utydelig og lite markert. Nebb
mørkt med ly sere undernebb-basis.
Bein lysebrune. Iris brun.
Av v ingeformelen er notert at 1.
håndsvingfjær var like lang som
s tore vingedekkere. Tredje håndsvingfjær den len gste, samt at
andre falt mellom tredje og fjerde
håndsvingfjær. Innskjæring på utfanet (emargination) bare på
tredje håndsvingfjær. Innskjæringen på innfane t (notch) på
and re håndsvingfjær var 10,S mm.
I tillegg til undertegnede var
frlgende personer tilstede ved
innfangningenav fuglen: Bjørn R.
Eriksen og Eivind Lauritsen.
Øvrige funn i Østfold, og mulighet for nye funn i fylket.
I fØlge innkommede opplysninger
skal første registrerte funn i
Østfold være fra Skjebergki len.
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Et syngende ind. holdt seg her
fra ca . lS. juni til ut i første halvdel av juli 1973. Gresshoppesangeren ble også registrert ved lokaliteten i 1974, da
nok et syngende ind. ble hØrt
her den 13. juni.(Tor SØrlie &
Ole Kr. Glomvik pers.med.).
Ved Kjennetjernet orn.stasjon
ble et eksemplar innfanget og
ringmerket den 18.august 19 73 .
(Leiv Bunes pers.med.).Disse
observasjoner var, intil funnet
på JelØya i år, de eneste registrerte av arten i Østfold.
I senere år har det vært en
stadig Økende interesse for
. feltornitologi i fylket, og med
gresshoppesangerens i fØlge
Haftorn (1971) stadig Økende
tendens i landet, vil det hØyst
trolig før e til at ytterligere
funn av gresshoppesanger blir
r e gistrert i kommende år .

Mellomdrøm

og virkelighet
er<letnoen
måneders
•
sparing.
12 måneders sparing med 5 1h %
rente gir 1 1/2 gang så mye i lån som
det du har spart. Maks. kr. 30.000,-.
Er det båt som står øverst på ønskelisten I En virkelig
lekker sak som koster en del .
Se her hvordan du kan greie det allikevel :

T11 disposisjon

1

Span kr. 675,- pr. Rente 5 /2 °/o p .a
må.ned i 12 mndr. 1 12 måneder.

kr. 8.100.-

lån

kr. 241 ,- kr. 12.150,-

for bå l

kr. 20.491,-

Regnestykket viser bare en av mange muligheter.
Sparer du over en lengre periode enn det eksemplet
viser kan du spare et mindre beløp pr. måned.
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HEKKEFUNN AV KORSNEBB I TUNESKOGENE
ved Ole J. Hanssen
Under en fottur i Tuneskogen i
påsken -73, fant Theo;ior D. Unge·r
og undertegnede et reir av kor snebb , Loxia sp. Reiret lå plassert nesten i toppen av en 6-7m.
hØy ungfuru, og var bygd opp av
tynne furukv i ster med skjegglav
såm indre foring. Selve reirtreet stod i overgangen mellom furuskog og mer åpent terreng, noe
som også blir anført av Ø.SpjØtvoll fra en undersøke l se i Levang er.
( Sterna 1972 , side 201-213) .
Ved nærmere undersøkelser viste
reiret å inneholde 4 store unger,
som dog ble anfØrt som " ikke flyvedyktige".
I 1974 ble det funnet minimalt
med kongler i hekkeområdet, og
det ble heller ikke observe rt
korsnebb.

våres fant så Øivind Andersen
den 14/3 et korsnebbrede i et
område ca. Zkm . lenger nord.Dette
reiret ble besøkt av undertegnede
første gang 16/3 og resultatet
var 3 egg. Reiret lå ute på grenene i en furu i ca . 5 m. hØyde,
og terrenget var av samme type
som ved reiret fra 73, Ved e t besø k den 20/3 inneholdt reiret
fortsatt t r e egg, noe som viser
at kullet var fullagt senest 16/3.
Områdene ble nå i kke besøkt fØr
13/4 . Reiret inneholdt da en, ikke
flygedyktig unge.
Til tross for at fug le ne er blitt
fotografert, har det vist seg
vanskelig å uttale seg s ikkert om
hekkefuglene var grankorsnebb eller
furukorsnebb , Dessverre må en gå
ut fra at områdene reirene ble f\.01net i er Ødelagt for mange år fremover, da de ble herjet av den store
skogbrannen i slutt en av juni måned ,
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TARNFALK-HEKKING I FUGLEHOLK
ved Morten Hunn
Det ble i hekkesesongen 1975
f unnet tårnfalk rugende i fugleholk, ca. 40 meter fra et tjern
i Øst-Akershus. Reirfunn av
tårnfalk i rugeholk er ikke
tidligere publisert, verken i
Haftorn's "Norges Fugler" eller
"Rovfuglene og viltpleien"ved
Yngvar Hagen.
Tårnfalken kan son kjent benytte mange ulike typer reirplasser ,som gamle reir, kirketårn,
bergsprekker, berghammer, men
som det står i "Rovfuglene og
viltpleien" også funnet rugende
i hule trestammer. I liene i
Nord-Trøndelag fant Hagen en Ulhulet tørrfuru der falkene ha~-

de ·slått seg ned i stamm7n og
Ødelagt for den rugende kvinanden. Hagen påpeker til slutt
at tårnfalken sikkert også godtar u·chengte holker, da arten
to 1ranger er påvist rugende i
hu1 trestamme uthakket av svartSJ_Jetten.
·Holken er ca. 60 cm bred og med
lØst tak. Flygehullet er 13 cm
i diameter. Den er altså bygd,
og hengt opp for kvinand. Treet
kassen er hengt opp i, står ute
i et hogstfelt, som går helt ned
til tjernet. Tjernet ligger langt
inne i storskogen, så falken var
ikke plaget av noen ferdsel fra
mennesker her inne.
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Holken ble hengt opp den 23/3-75.
Det var altså tidlig på våren d.å.;
da det ennå var mye snØ, og isen
lå tjukk på tjerna. Holken var
nå uten tilsyn i ca. 2 månder, og
da jeg kom til tjernet den 9/6-75
gikk jeg mot holken, og trodde
sikkert kassen hadde hengt for
kort tid til at noen ville benytte den. Oppfatningen hadde jeg
fra året fØr, da jeg hengte opp
7 holker i samme område, og et
mindretall ble benyttet, og da
hovedsakelig av kvinender. Men
fØr jeg kom bort til treet hvor
kassen hang, flØy en fugl ut
med forykende fart, og usedvanlige gode flyge - og manøvreringsegenskaper. Den svingte nesten
før den kom ut av hullet, og forsvant i skogen i retning av holkens bakside. Jeg greide knapt
å reagere fØr fuglen var borte.
Dette var i hvert fall ikke en
kvinand. Kvinendene flyr nemlig
som en and, og har alltid en
rettlinjet flukt i retning bort
fra kassens front. Og enda mer
irritert ble jeg da jeg ikke
klarte å klarte å klatre opp i
kassetreet, som var en glattstammet ungfuru. Jeg måtte bare
forlate stedet for ikke å forstyrre den daværende ukjente fugl
som var kommet ut av kassen, og
som forhåpentligvis skul le inn
igjen. Jeg begynte å tenke på
fuglens utsende og ante snar t at
det måtte være en småfalk.
Forts. s . 38

Mellomdrøm
og virkelighet
erCletnoen
måneders
•
sparing.
18 måneders sparing med 5 1 /2% rente
gir det dobbelte av det du har spart
i lån. Maks. 30.000,-.
Skal du kiøpe din første bil eller trenger den gamle
å skiftes ut? Uansett, et lån kan komme godt med .
Her ser du hvordan det kan gjøres :
Spart kr. 550.pr. mnd. I 18 mndr.

kr. 9.900,-

Rent~ 5 1/i 0/o p.a
18 måneder

I

Til d1spos 1s1on
Lån

kr. 436,- kr. 19.800,-

fo r bil

kr. 30.136,-

Regnestykket viser bare en av mange muligheter.
Sparer du over en lengre periode enn det eksemplet
viser kan du spare et mindre beløp pr. måned .

Il ICRE DITl<ASSEN
Sparelån
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STILLITS, EN SJELDEN RUGEFUGL
I FREDRIKSTAD-DISTRIKTET!
ved Ingar Andersen

Den illrØde i ssefarg en og de kanarigul e vingestripene gjØr s ti llitsene
til d e f argerikeste små fuglene i Østfold.
(tegning : Tore Hunn)
Stillits , Carduelis Ca rdueli s,
er kanskje en ukjent fugl for
mange, noe som skyldes at den
er tildels l ite utbredt her i
landet, selv om bestanden nå
synes å ta seg opp. Det er stort
sett i lavlandet rundt Oslofjorden fuglen har hatt, og fremdeles har sin hovedutbred e l se
og tyngde. Den første hekke -påvisning av stillits her i landet,
ble da også gj or t ved Oslo i 1911 ,
da en nyutflØ~en unge ble sett
matet av en av de vok sne fuglene .

Det første nor s ke reirfunn deri mot, ble fØr st påvist i Øienkilen, Onsøy 1953, da.et reir
med S unger ble funnet.(Y.Hagen).
Det tok 6 år fØr det på ny b le
funnet stillitsreir i Fredriks t ad distriktet. Da ble det første registrerte reir med egg,
funnet på Traramoen i Fredriks tad (Corneliussen). Dette var
også det første på land sbasis.
2 år senere i 1961,ble det gjort
to nye reirfunn av stillits.
Det ene reiret var plassert i
et almetre ved Sentra l sykehuset
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i Fredrikstad(G.Abelsnes), det
indre i et furutre i Fagerli,
Fredrikstad,(Christiansen).
)enere har observasjoner av stilLi ts dukket opp også fra andre
kanter av landet. Men der er jo
verdt å merke seg at de første
hekkefunn av fuglen er blitt
gjort i og ved Fredrikstad,
Selv gjorde jeg mine fØrste observasjoner av stilli ts i juni 1971,
da jeg fikk hØre et syngende individ ved vollene i Gamlebyen, i
Fredrikstad. - Fuglen hadde tilhold i toppen av et ca . 20 meter
hØyt tre, så det var meget problematisk å fØlge fuglen. Imidlertid var jeg så heldig å få betrakte både hann og hunnfuglen på
kort hold, da de plutselig kom
flygende sammen for å drikke av
en vanndam 5 meter fra min standplass.
Straks etter flØy de tilbake til
det samme treet de kom fra, og
hannen fortsatte å synge . Jeg
kunne ikke se noe reir fra bakken,
på grunn av treet~ hØyde og tette
løvvekst, men det var ikke tvil
om at fuglene hekket her.Observasjoner av fuglene ble gjcrt
omtrent daglig, og senere også
sammen med 5 nyutflØyne unger.
Jeg undersøkte området i 1972 ogs å , uten at noen stillits ble
J bservert av meg det året. Men
L 1973 mØtte still it sene på nytt
opp i det samme området. Etter å

ha brukt en del tid på observasjoner av fuglene, lyktes det
meg endelig 3 juli å finne reiret som da inneholdt 2 egg.
Reiret var plassert i det samme treet som hannfuglen satt og
sang i 1971, ca. 18 meter hØyt
ute på en morken ~r ein. På grunn
av reirets hØye beliggenhet, forøvrig det hØyest plasserte stilli t s reir meg bekjent,
var det nokså problematisk å
gjØre observasjoner av fuglene
ved reiret, og ting tydet på at
hekkingen her ble mislykket.
I 1974 var imidlertid stillitsen
på plass igjen på omtrent det samme stedet. Mens det året fØr ble
valgt et kjempehøyt reirtre, ble
reiret denne gangen plassert i
et 5 meter hØyt pæretre. Fuglene
hadde ikke flyttet på seg mer
enn 30 meter fra forrige året.
Det v~r nå en enkel sak å fØlge
fuglene i hekkesesongen, selv
om reiret var nesten umulig å se
i det tettvokste pæretreet.
Under reirbyggingen ble hunnfuglen alltid ledsaget av hannen,
og når h unnen var på reiret med
byggemateriale, satt hannen kloss
ved og sang. Selv om reiret var
plassert like ved en trafikkert
vei, var hekkingen her meget vel lykket.
Da reiret senere ble undersøkt,
var ungene nesten flyg~dyktige
og store nok til å bli ringmerket
av Leiv Bunes .
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Det artige er at i 1955 ble det
observert et stillitspar i den
samme hagen (Kristiansen). Reiret ble også funnet i et epletre her, men desverre ikke nærmere undersØkt. Det vil si at
et av de første reirfunn av stillits her i landet ble gjort i
denne hagen for 20 år siden, og
at plassen fremdeles den dag i
dag virker like tiltrekkende på
arten. Man kan jo trygt si at
dette området ved vollene i
gamlebyen er en typisk stillitsbiotop,parkaktig med vann i
umiddelbar nærhet.
1974 viste seg å være et meget
godt stillitsår i Fredrikstadområdet, og flertallige observasjoner tyder på ·det.
Foruten hek keobservasjoner i
gamlebyen , observerte jeg stillits ved Glemmen kirke, Bratliparken og andre steder i Fredrikstad-distriktet. I Bjørndalen
(Fredrikstadmarka) observerte
jeg i juli i kke mindre enn 4
syngende individer på en dag.
Jeg oppdaget også e t par under
reirbygging, men det lyktes meg
ikke å finne reiret .
Selv om j eg s elv aldri har observert så mange stillits som i 1974,
er det vanskelig å si om arten
virkelig har tatt seg så sterkt
opp som det tyder på, da det også kan dreie seg om e t invasjonsår. I forsøk på å finne ut hva
som er tilfelle, vil det være
av s tørste betydning at f ugl e-

interesserte holder Ører og Øyne
åpne på "jakt" etter stillits
i tiden fremover.

Forts. fra s. 35
TARNFALK
lfe.n 19/6-75 flØy det ut en fugl
fra holken som var rØdbrun på
oversiden, med svarte vingespisser, og en grå, ganske lang
hale. Det var altså tårnfalken
som . flØy ut, og som hadde ruget
de fem eggene som lå i kassebunnen. Hunnen ble observert i
sammen med hannen etterpå.
Holken ble besøkt for siste gang
den 4/7-7 5. Da kunne jeg se falken
(uvisst hunnen-hannen) fly over
skogen et stykke borte,men ingen
lyd ble hØrt fra dem, verken den
gangen eller tidligere. Holken
inneholdt den gangen 4,ca.l uke
gamle unger, samt et råteegg.
Men det er lite trolig at alle
disse ungene kom på vingene da
smågn~gerforekomsten i traktene
var dårlig, men dette forblir
ubesvart, da jeg ikke fikk fulgt
utviklingen i kassen den siste
tiden i hekkesesongen.
Samtlig~ oppfordres til at andre
som har funnet rugende tårnfalk i fugleholk melder fra til
"ornitologen" ved å skrive et
småstykke ore hekkingen.

KURS I BEHANDLING AV OLJESKADET FUGL
Lørdag 18. oktober
Kl. 08.45:

Frammøte - opprop .

Kl. 09.00

Fylkes1ngen1Ør I.Stensland :
Tiltak i Østfold Fylke for Øket beredskap
mot oljeutslipp. Ansvarsforhold, Øvelse
og metoder for å begrense skadene.
- Spørsmål til foredragsholder - diskusjon.

Kl. 10.15

'~fter the Torrey Canyon" - 13 min. fargefilm etter a t oljetankeren Torrey Canyon
kolliderte i 1967.

Kl. 10.30

Vitenskapelig konsulent Gunnar Lid:
Behandling av oljeskadete fugler.
- Spørsmål til foredragsholder - d i skusjon.

Kl. 12.00

Matpause

Kl. 12.30

Konkret diskusjon om hvordan oljeskadete
fugler bØr taes hånd om her i Østfold.
Innleder: Leiv Bunes.
Er det mulig å få i stand et praktisk opplegg mellom ØOF , Dyrebeskyttelsesforeningene
og Jeger og Fiskerlag i Østfold?

Kl. 1 3 . 30

Tore Hunn:
Viser egen film om Øra - orientering om
oljelekasjen fra Greåkers virkning på Øra
i 1974.

Kl. 14. 00

Ekskursjon til Øra. Leder : Erik Sandersen.

Kl. 16.00

Avsluttning.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Kurset er beregnet på 20 medlemmer av ØOF, 10 stk. fra dyrebeskyttelsesforeningene og 10 stk . fra Jeger og Fiskerlag i
Østfold.
Innbudt blir presse og radio.
FRIST FOR PÅMELDING:

MANDAG 13. OKTOBER .

For styret ØOF
Tore Hoell
(sign)

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.
Tlf. 032/27850 (priv.)

Sekretær:

Tore Hoell, Carl Sibbernsv. 3c., 1500 Moss.
Tlf. 032/53050 (lab.)

Kasserer:

Ole Kr. Glomvik, Vister, 1720 Greåker.
Tlf. 031/61265 (priv.)

Redaktør:
ReadktØr:

Tore Hunn, Hunn 5, 1650 Sellebakk.
Erik Sandersen, W.Blackstadgt. 24, 1600 Fr.stad.

Torsdag 18. sept.: Frydenberg Gymnas, Fredrikstad Karl Johan Trollerud: Viser sine filmer ••
"Fra VansjØ's bredder til Afrika's savanne."
Lørdag 18. okt.:

Fredrikstad - Gamlebyen Folkehøyskole I Øra.
Kurs i behandling av oljeskadet fugl . Se side 39.

Torsdag 30. okt.:

Moss Kunstgalleri (Bak kirken)Peter Johan Schei: viser lysbilder og fortellerom
- Landsplanen for verneverdige områder. Spesielt om våtområder i Nord-Norge.

Fredag 7. nov. :

Halden - ukjent møtested. Se annonse i dagsavisene TIRSDAG 4. NOVEMBER.

Torsdag 4. des.:

Frydenberg Gymnas, Fredrikstad ÅRSMØTE - egen innbydelse nr. 3/'75.
Viggo Ree: Ornitologisk feltarbeid på UTSIRA.

OBS!:

Ikke- medlemmer betaler kr. 2,- i
ALLE MØTER BEGYNNER KL. 19.00 !

12. - 14. sept. :

Feltkurs på Akerøya. - Påmeldingsfrist 1. sept.

søndag 28. sept.:

Oven - Kurefjorden: MØte Rygge Hotel kl. 09.00

søndag 23. nov.:

BesØk i hubro-"farmen" i Haldendistriktet.
MØte utenfor Handelstanden i Halden kl. 10 . 00
VEL MØTT!!
Styret

entr~

på mØter.

