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VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYTT STYRE:
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Varamann:
Varamann:

Leiv Bunes
Tore Hoell
Pål Bugge
Ole Glomvik
Morten Nilsen
Morten Olsen
Helge Tendal

Andre forslag til styreforandringer
må være oss i hende fØr !.desember.

rtbak~jonelt:
Hei alle sammen :
Igjen er "ornitologen" på lufta,
og denne gang presenteres et
dobbeltnummer med forhåpentligvis mye velegnet stoff for en
fuglevenn i Østfold. Som sikkert
de fleste medlemmer har oppfattet, utkommer "ornitologen" i 4
nummer årlig, bestående av et
dobbelt og to enkeltnummer.
Desverre har redaksjonen også
denne gang fått inn lite lokals toff, og har funnet det nødvendig å trykke artikler som ikke
bare berører nærmiljØet, men har
et bredere aspekt, og tenker da
i fØrste rekke på en artikkel om
det Ømfientelige dyrelivet i
fjæra, samt en orientering om
vannfuglforskning, såvel på det
lokale, nasjonale og ineternasjonale plan. SjØfugltellinger er jo
i de seinere åra blitt aktualisert
p.g.a. at disse fugler stadig er
i berøring med farer som oljetilgrising av sjøvann, samt Økt menneskelig ferdsel i sjØfuglenes hekkelokaliteter. Mange ornitologer,
også "Østfoldornitologer", er.årlig med på sjØfugltellinger (andetellinger) langs vår langstrakte
kyststripe , og mener derfor en
stØrre artikkel om vannfuglforsking var hensiktsmessig nå fØr
vintersesongen.
Som de flest e medlemmer oppdaget,
var forrige nummer av "Østfoldorni tologen" nokså uheldig med
billedkvaliteten. Særlig gjaldt
dette for sidebildet som ble noe
mørk. Orginalen var meget god,
men desverre oppsto det en f eil
på trykkeriet. Ellers viser det
se.g at originalbildene som skal
brukes i tidsskriftet må være av
veldig god kvalitet, kontrastrike
foto, for at utfallet skal bli
godt. Det kan nevnes at bladet
"SKOG OG MARK", organet .til
"Natur og Ungdom", helt har sluttet å gjengi fotografier i sine
tidsskrift, og i stedet er gått
over til bruk av tegninger. Selv

om også vi vil gjøre bruk av teg
ninger, så kommer ikke redaksjonen til å utelate natur og fuglefotografier.
Vi er forøvrig meget heldig stilt
når det gjelder fugletegninger :
Den kjente fugletegneren Wiggo Ree
fra Jeløy har nemlig lovet oss å
lage illustrasjoner til tekster,
samt med jevne mellomrom sende oss
tegninger av fugler han selv har
opplevd ute i marka. Også denne
gang har vi mottatt noen tegninger ,
bl.a. et praktfult bilde av en
gresshoppesanger som desverre ikke
kom frem i tide.Bildet skulle neml ig stått til artikkelen om denne
så sjeldne sangeren i forrige nummer.
Denne gangen har vi mottatt en del
fuglefotografier av medlemmer, men
desverre er det bare 3 av 10 som
er brukelige. Det viser serat
nesten alle innsendte sort-hvitkopier er dårlil kopierte og så
"blasse" (mye gra tone) at bildene
nesten ikke vil komme frem på trykk.
Vi i redaksjonen vil herved oppfordre med l emmer til å sende oss orginalen (sort-hvit filmen eller lysbildet), slik at vi her kan utføre
kopieringsarbeidet. Dere vil da
selfØlgelig få returnert orginalen
etter bruk: Det viser seg nemlig
at den maskinelle kopieringen av
sort-hvit bilder som fåre går rundt
om på laboratoriene, heller ikke
er helt bra. Den manuelle kopieringen er tidkrevende arbeid, men
med mye bedre resultat, og godt
resultat får en med mye erfaring,
hvil ket mange dyrefotografer i
foreningen tydligvis ikke har.
Om ikke lenge går vi inn i et nytt
år, og hva er ikke mer naturlig
enn at man stiller seg noen Ønsker
for det nye året som måtte komme.
Skulle vi her i redaksjonen fremsette noen slike ønsker, måtte det
vel være en stØrr e og enda mer
aktiv forening, som kunne bli enda
mer slagkraftig og vinne større
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innflytelse på naturve rnsaker
i Østfold fylke .
Hvi s for eksempe l hver "Østfoldornitolog", mann eller kvinne,
kunne verve hvet sitt medlem,
ville .medlemstallet fordoble seg,
o~ bli ca. 700 medlemmer.
· Haper også at dere som har støttet opp om "Østfoldo"rnitologen"
dette ene året også vil gi den
nødvendige stØtte, i form av
medlemsskap eller abbonement , i
årene som kommer. Husk at trykkingen av tidsskriftet koster arbeid og penge r , og intet av overskuddet går til spille. Hvis det
i det hele tatt finnes noe overskudd av kassen, blir dette delt
ut til foreninger eller enkeltmedlemmer(grupper) som på en eller
annen måte har gjort seg bemerket
i et miljØvernarbeid i distriktet.
Til s lutt vil vi to redaktører
takke for tilliten og det året som
snart er gått over i historien, og
så får vi alle Ønske hverandre en
vi~tersesong med mange interessante
opplevelser i skog og mark eller
ved s jØ og vann. Hvor dere fe r des-meld fra hvis du merker noe uno rmalt med dyrel ivet eller"moder jord".
Husk det er bare oss mennesker som
kan rydde opp i den elendighet som
daglig truer vår eksistens.

valg på nytt styre på årsmøtet i
Fredrikstad den 4.des.
Siden det-te er siste nummer i · år,
vil jeg imidlertid få lov til å
takke for året som nesten er gått.
Den største byrden årets styre har
hatt, er uten tvil passive medlemmer. Vi har aldri blitt klar over
om vi har gjort en god eller dårlig
jobb.
Dette håper jeg dere vil hjelpe et
eventuellt nytt styre til å oppdage
i 1976.
Jeg vil og s å få oppfordre dere til
å sende oss forslag til nytt styre.
Dere vil finne valgkomiteens forslag i dette nummer av "Østfoldorn i tologen".
Jeg finner det ikke nødvendig å
trekke ut i langdtag denne gangen,
men vil presentere mitt "siste"
Ønske : EN FULLSATT AULA PÅ FRYDENBERG GYMNAS TORSDAG 4. DESEMBER
KL . 19.00.
På den måten får vi et rettferdig
og riktig valgresultat.
Leiv.

BREV TIL BLADET

Et riktig godt ny tt år. På gjensyn!

Formannen har ordet:

HVA MED INDRE ØSTFOLD ?
I s i s te nr. av "Østfoldo rnitol ogen"
blir vi medlemmer oppfordret til å
s krive til der e. Jeg har intet vikt ig stoff å meddele i Øyebl i kket,
men det kan jo tenkes at noe vil
dukke opp senere.
Denne gangen faller det meg vanskelig å skrive under denne "headingen". Jeg kan jo ikke begynne å
love dere noe, da vi jo skal ha

Jeg vil bare skrive noen ord for å
fortelle at det ennå ikke har lykkes meg å komme på noen av ØOF-mØtene . Dette skyldes f or en sto r·del
reis evansker. Det er ik ke lett for

s
oss fra indre Østfold å møte opp i
Mo ss, Fredrikstad og Halden, hvor
møtene ho~des. Flere fugleinteresserte her i omegnen Ønsker å mØte
opp, men de synes avstanden er for
lang.
Mitt spørsmål blir da om det ikke
går an å holde noen av mØtene på
andre kanter av fylket, f.eks. Mysen,
Askim o.s.v. Da vil forh å pentligvis
jeg med flere kunne møt e opp.
Med det samme jeg skriver, vil je~
si fra at jeg ikke har lest noe i
tid ss kriftet fra Glomma. Hvis der
er tilfelle at Glomma er lite orni t ologis k undersøkt, bortsett fra
Ly sa kermoa , så bØr dette gjØres i
nær fremtid. Hvis jeg her tar feil,
få r dere unskylde, men jeg gjØr oppmerks om på at Glomma har et svært
rikt fugleliv.
Ve~ - liten vann stan~ kommer store og
sma grundtvannsomrader til syne.
Som eksempel Stor-Sand på Skiptved ts1den , hvor svaner overvintrer i
relativt store mengder. i de siste
milde vintrene.
Dette var det jeg sitter i nne me d
og jeg håper det var noen tips se~
kans kje kan komme til nytte : .
Hilsen Per - Otto Sut her

STYRET SVARER
TIL PER-OTTO SUTHER.
Vi må få lov til å takk e for br evet.
Det er nettopp slike brev vi i styr et har savnet så sårt. Da du s kr iver ar du ikke har noe viktig å
meddele , tar du ful s t endig feil.
Det er nemlig vikt ig at foreningen
ska l bety noe, og sam le alle fugl einteresserte i fylket~
Det.er .også viktig f or oss i styre t
å fa tips om rike fugleområder. Man
kan ikke, som vi tidligere har skrve t, arbeide alene.
Sto r- Sand var et nytt område for oss
og det har ikke vært omtalt på noe
sty r møte i år.
Erik Sandersen, fylkets "svanemann"
kjente heller ikk e til ove rv i ntringsen av svan er der.
Det ville derfor være flott om du
og dine eventuelle kamerater kan
drive registrering s arbeid på de
stedene dere vet er fug lerike. Vi
Ønsker gjerne melding om de fors k jellige områden e en gang imellom
Dette gjelder selvfØlgelig også notater dere allerde har. Og husk at
det ik ke bØr være obs. av sje l dne
arter . Det er jo tross alt de van~igste artene og anta ll et de opptrer
1, som fortel ler hvor viktig et omr åde er. Trenger dere obs lister s å
bare skr i v.
'
Når det gjelder mØt er i indre Østfold , kan vi for telle a t vi har hatt
det oppe på styremøter både på vårparten og i hØst, men vi har ikke
tort å r e a li sere noen møter. Dette
fordi vi va r redd for at frammøtet
ble sva kt .
Vi tror i midlertid vi tØr love at
det styre t som blir sittende i 1976
vp a rrangere et mØte i indrej:'.!stfold
pa vårpart en . Det er i a l le fall min
menin~ e tte r den henvendelsen vi nå
har fatt .
Håper d u har fåt t det svaret du vil le ha, og i gjen mange takk for brevet.

"Smålom"
(foto: Morten Hunn )

For s t yre t
Leiv Bunes

Feltutvalget har i inneværende år
bestått av fØlgende pers oner :
Roar Eilertsen, r.eir Harding og
Atle Haga (form.). Utvalgets medlemmet er ikke valgt for en be stemt tid , men ut skiftninger vi l
finne sted når styret i ØOF elle r
feltutvalget selv finner dette
Ønskelig.
VIKTIGE ARBEIDSFE LT
1) g~g!~!r~r!ng_~y _y~ rn~Y~r~!g~

de to kommuner om Øk onomisk stØtte
til studier av fuglefaunaen i om r åde t i februar i år , men be klageligvis er enda intet hØr t i sakens
anledning. Purr eskriv vil bli send t
innen år e ts ut gang , og en håper på
klarsignal f r a kommunene slik at
et sys tematisk registreringsarbeid
kan finne sted neste år .
Vår forening har felles interesser
med Landskap sverne t i Østfold i
denne sak, og, et godt samarbeid
fore ligger. Jmfr. Seu t elv-mØt e i
januar i år.

2rn!!2!2g!~~~ - !2~~!!!~!~r~--

Fl e re fuglerike omr åder i fy lket
er i dag gjenstand for omfa tt ende
registreringer av medlemmer av
NOF- Østfoldavd. I den fo r bindelse har feltut valget utgitt en
2 siders stensilrapport hvor de
v i ktigste våtområdene i fylke t er
angitt med ØOF's kontaktperson i
parentes.
Le~ere som kjenner potensielle naturvernobjek t er i Østfold og/el ler
som Ønsker å foreta orn itologiske
registreringer i et bes t emt område
bes kontakte feltutvalget slik at
di sse opplysn inge r kan komme med i
det videre planarbeidet med natur områder i fylket.
Feltutvalget vil også være behjelpelig med å formidl e kontakt med
grunneiere, kommuner, Østfold fylke,
Miljøverndepartementet, No rges Naturvernforbund, World Wilalife Fund
I Norge og andre interessegrupper
angående registreringer i et område.
Hjelp til utarbeidelse av rapporter
samt litteraturreferanser kan også
gis av feltutvalg et.
Seutelvsaken.
I 1974 bevilget MiljØverndepartementet kr 8.000,- til Fredrikstad
og Onsøy kommuner til planleg~ings
arbeid og undersøkelser i omradene
ved Seutelva og Skårakilen , under
den forutsetning at hver av kommunene i tillegg skulle bevilge en
liknende sum til nevnte formål. På
vegne av ØOF sØkte fe ltutvalget

Heravassdraget.
Tidlig i 1972 fikk ØOF en hendvendelse fra fylket om å foreta
ornitolo g iske registreringer i
omr åde t. Arb eidet er lede t av
Rol v Opås (1972), Morten Eikeland
(1973-74) og Atle Haga (1973-75),
og flere rapporter foreligger . I
denne sa ke n har foreningen hat t
godt samarbeid med grunneierne i
område t, Konsulentfirmaet Bergersen og Kj e ldset Mysen, Generalp l anutva l get og kommunestyret i
Trøgstad, Frilufts- og naturver nkonsulentene P.J.Schei, E.Marker
og J.Eie fra Miljøverndepartemente t.
Både de zoologiske og botaniske
verneverdier i området er nå godt
kartlagt, og endelig rapport e r
sendt Fylket og MiljØverndepar tementet . Heravassdraget blir nøye
besk revet i Landsplanen for verneverdige områder/forekomster. En
håper at det i fremtiden blir ar beidet aktivt med å sikre området.

I nær tilknytning til overnevnte
arbeidsfelt ser feltutvalget det
som sin oppgave å gi uttalelser og
fremlegge foreningens syn når endringer, kvaliteter, prioritering
e~c. for et zoologisk verneverdig
områder er til drøftelse i presse
elle r offentlige instanser.
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Uttalelse vedrørende Fr ilu fts planen f-'l:' Østfold.
Vår forening gav sin uttalelse om
Friluftsplanen for Østfold i januar i år, og henviste til rappor ten (Friluftsplan for Østfold, del
1, s.13, avsn. 2.3.2) hvor det
klart fremgår at planen ikke behandler naturvernobjektene på en
tilfredsstillende måte. En påpekte
derfor nødvendigheten av at en
lignende plan blir utarbeidet for
verneverdige områder/forekomster
i Øs t fold, der våtområder ved kyst
myrer, eutrofe innsjøer og enkelte '
inns)Øer og skjær med hekkekolonier blir utfØrlig behandlet. En
del andre ting ble påpekt, bl.a.
at Fylket burde sikre seg at ett
større skogsområde forblir uten-permanente skogsbilveier, som en
villmark me d muligheter for flerdagsfotturer i mindre påvirket
natur.

Feltutvalget i vår forening har
fo~~slått knoppsvane som NOFinventeringsart for 1976, og Er ik
Sandersen har sagt seg villig til
å bearbeide materiale på lands~
basis.
~Qf:_!nY~n!~r!ng~e!!~r_!2Z1:Z~
~e!_Y~!!_Q~~~~ng~r._~Q!U~!~~~L

!Y!~~!Q~~1 -n~!!~rg~!_gg_ ~~ ~!!!~~~~

En henviser til opprop i Østfoldorni tologen nr. 2-3, 1974 s.15,
nr. 4, 1974 s.23 og nr. 1 , 1975
s. 2 5.
Følgende skriftlige og muntlige
opp lysninger er innkomme t til NOF Øs tfold. (Ad. åkerrikse henvises
til egen artikkel i dette nr. av
Østfold-ornitologen.)
Bøksanger :
~!Y!~~-!!!_~~QreQ!~~-~~~~!n&
!~!&~nQ~-~!~Q~r:

Schultzedalen, Halden (GH.),
FosselØkka, Halden(G.H.), Ise-

l;iakke, Halden (0. S.), Indre Iddefjord, Halden, 3-5 par (G.H.),
Folkevang, Halden(J.B.O.), Hafslund hovedgård, Skjeberg (A .H.G.H.), Ellingård, OnsØy(L.B . ),
RØd, OnsØy(L.B.), Ryenbråten,
Tune (L.B.), Solli, Tune (L.B.)
Mysenelva, Eidsberg(M.E.-A.H.),'
Jelpya , Moss, flere hekkelok. kjent
(Y.11.M.N. ,V.R.)
QQ~~!Y~r!_~rng~nQ~-f~!g~ng~
~ ! ~<:!~!_:

Våkemark; Halden by(O.S.), GjØlSJØ, Marker, i granskog 1972
(G.H.), Vestfjella, Halden, i fuktig bjerkeskog ca .29 /S-73(P.J .S.),
Bokslunden ved Calberg, Rygge, i
1972(G.H.),Arekilen, Hvaler 20-21/
5-71($.M.), Nesparken , Thorsnes,
Borge primo mai 75, obs . s.sted
27/8-75(H.K.-O.P.S.), Tistedal
Halden, 2 ex ~uni 73 og 74,"re~ir
ene gr enset til hverandre og bestod av grovstammet granskog og
u~en særlig undervegetasjon".(S.G.,
sitat fra brev.) , Kjennetjernet,
Onsøy, 25/5-68 (B.A.A)
BØksan~er

er dessuten påvist i
ved Kurefjorden, Rygge
og Rade(V.R.),Øra, Fredrikstad
(O .T. ) , og på AkerØya, Hvaler(G.L.).
trek~t1dene

Kornkråke :
1 ex Kongsten, Fredrikstad 19/1274 (R.E . )+
1 ex Mysen, Eidsberg våren 1970
(P. K. )it

1 ex llomstvedt, Eidsberg våren 1972
(P.K.)*
2 ex 0ra, Fredrikstad 13/4-75
(NOF-ekskursjon) .+
Tyrkerdue :
En henviser til Andersen , B.A . :
Tyrkerduas ekspansjon. Østfold-orni to logen .nr. 4, 1974 s. 22-23.
Tyrkerdua ruger nå i alle byer på
større tettsteder i fylket.Den kom
til Indre Østfold ca. 1965 (Askim
br o~ Mysen,Eidsberg) og hekker nå
pa_mindre steder som Ørje(Marker),
Slitu (Eidsberg) , Skjønhaug,
(trøgstad ) ,Rakkestad sentrum og
Spydeberg sentrum.(A.H.).

8

Liner l e
(Te gn ing: V.Re e)
Nattergal:
Are kilen , Hval e r 1975: 1 ex 8/6 ,
14/6, 5/7, 2/ 8, sistnevnte angive lig en ungfugl .(Å.J.) +

*
+

Observasjoner er godkjent av
LRSK,Østfold,belegg foreligger.
Observasjoner er godkjent av
LRSK , Østfold , uten belegg.

Initialer for observatører:
Birger Alfred Andersen (B . A.A . ) ,
Le i v Bunes (L.B.) , Morten Eikeland (M.E.),Roar Eilertsen (R . E.) ,
Stein Gabrielsen (S.G.), Atle Haga
(A.H.), Geir Hardeng (G.H . ),Yngvar
Hagen (Y.H.), Tore Hoel (T . H.) ,
Age Johannesen (Å.J.), Hermod Karlsen (H . K. ), Per Kristiansen (P.K.),
Gunnar Lid (G.L.), Steinar Myhr
(S.M.), Morten Nilsen (M.N.), Jørn
BØhmer-Olsen (J.B.O.), Ole Stensrud (O.S . ), Viggo Ree (V.R . ), Peter
Johan Schei (P.J.S.), Ole-Petter
Skallebakke (O.P.S . ), Ole Tendal
(0 . T.).

Feltutvalge t ber om a t de som driver med vannfugltellinger i Øst fold sender inn sine skjemaer t il
fo r eningens adresse slik at kopier
av disse vedifulle opplysninger
kan bli samlet i ØOF.
Datoer for vannfugltellinger f remover er: 16.nov., 14. des . , 18.
jan. , 15. febr. og 14. mars.
De internasjonale utvidede tellinger er i tidsrommene 10-25 jan. og
13-21 mars . Telleskjemaer fås ved
å kontakte feltutvalget.

Aksjon Trekkfugl.
Dette er en nord-Europ'eisk protest
mot massemyrderiene av trekkfugl
i Italia vår og høst.
Feltutvalget av ØOF for øvrig har
vært med på å stØtte en undersk~iftkampanje ved hendvendelse til
folk, og 82.000 underskrifter fra
Norge ble i be gynnelsen av april i
år overlevert den Italienske ambassade i Oslo. Drøye 150 mill. tre~k-
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fugl fanges i Italia hvert år , og
dette er intet mindre enn en stor
skam for såkalte "siviliserte"
land.

av bur og hjelp til å bygge disse.
Interesserte personer bes kontakte

ØOF.
Feltutvalgets adresse:

P·rosjekt Hubro.
Dette er et ledd i .Aksjon Rovfugl,
som er en samarbeidsgruppe hvor
bl.a. Norsk Ornitologisk Forening,
Norges Naturvernforbund og World
Wildlife fund i Norge er representert. Prosjek tet . foretar bl.a.
registreringer av den nåværende
hubrobestand i SØ-Norge, og ØOF
har bidratt med opplysninger og
hjelp til dette arbeidet i Østfold.

NOF-Øs tfold
Postboks 109
1620 Gressvik
Merk konvolutten: Feltutvalget

For Feltutvalget, ØOF

Prosjekt Hubro håper dessuten at
flere foreningsmedlemmer vil delta
aktivt i selve avlsprosjektet i
Østfold med bl.a. oppleting av
aktuelle plasser for oppsetting

Atle Haga

DESVERRE - - VI LEVERER KLOAKKRØR!

BYGNINGSARTIKKELFORRETNING - RØRHANDEL

1700 Sarpsborg.

SPORT - CAMPING - TUR UTSTYR!

HALVORSEN KARLSBORG
Telefon 56 576 -

Sarpsborg

A/s
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HVEM HAR HØRT AKERRIKSA?

Q~~~!Y~~jQQ~!-~Y-~~~I!!~~~-1~!~~ - ~!~~1_!_~~!!2!2~

ved
Atle Haga
!QQ!~QQ!Qg~

Fra World Wildlife Fund i N~rge
ble det i år bevilget kr .8.000,til Norsk Ornitologisk Forenings
undersøkelser over åkerrikse og
kornkråke. Pengene skulle brukes
til feltarbeid i fo rbindelse med
sjekk ing av akt~elle lokaliteter
for artene.
Av Osloavdelingen av NOF har undertegnede mottatt kr 5.000,- i stipend til undersøkelser av rapphøne og åkerrikse i Østfold, og en
vi l fortsette med dette arbeidet
ne ste år.
!QQ~~~!!Qg_~y-~~!~!!~!~~

En har konsultert Haftorn:"Norges
fugler" og Myrbergets art ikke l om
"Åkerriksa i Norge" i Sterna 5,
s. 289.

En gjengir her hva sistnevnte

publikasjon har å berette fra Østfold: " Åkerriksa var alminnelig i
Borge og Skj eberg fram til omkring
194 0, men ha r nå i en årrekke vært
helt forsvunnet. Et e nk elt indi vid
ble hØrt i 1957 i Nordre Borge
(B. Moum) .
Enkeltindivider er også hØrt på
ThorsØ, Torsnes, i juni 1956 (O . L.
Mohr i Aftenposten 13/7 -56), ved
L~n de~tad,Berg i 1956(S.Haug) og
pa Reier Gård,Moss(H.E.Hoell) .
Den forsvant i Brevik,Tune omkring
siste krig(S. Huse)."
Opp rop om åk errikse er sendt til
de lokale viltnemder og jeger/fiskerforeninger i fylket, samt til de
k9mmunale registreringsutvalg for
naturvern, friluftsliv og fornminne. Videre er det rykket inn
opprop i noen lokalaviser.
Geir Hardeng har samlet tilfeldige
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opplysninger om åkerrikse i Østfold gjennom en 8-års periode, og
både han og undertegnede har kontaktet en rekke personer på lokalplanet.

Hekket fram til 19~8. Seinere
negative sjekker. (Viggo Ree).

!:!:HH2~!!!~

1 ex sett og hØrt 14-15/5-68
(Tore Hoell). Negativ sjekk
1/7-75 (Leiv Bunes).

Leiv Bunes, Morten Olsen og undertegnede har gått aktivt in.n for å
utføre feltarbeid i år. En oppsøkte de lokalitetene hvor arten
senest er iaktatt om kvelden/natten og avspilte fuglens lyd ved
hjelp av en batteribåndopptaker.
Noen potensielle lokaliteter ble
også oppsøkt.
B~~Y!!H~

Åkerrikse ble ikke hØrt på noen
lokalitet i 1975. For motsatte opplysninger er observatørens navn
angitt i parentes. Har opplysningen nådd underte~nede via en
tredjemann, er ogsa deres navn
oppført.
1) ~e!!e~~i2~~i_Ir@g~!eQ~

1 ex hØrt 9-10/6-73 (Viggo Ree).
Negative sjekker i mai-juni 197475. (Atle Haga).
2) B!~~r._Ir@g~!eQ~

Spill hØrt flere ganger ette r 1965
(John Elvestad). Negativ sjekk
12/6-75 (At le Haga).
3) Q QQ~e!:Q !~~~!YQi_~y~~~ ~

1 ex hØrt mai 1969 (Per Kristiansen). Negativ sjekk 11/6-75.
(Atle Haga) .
4) Qy~~!YQ,_§!g~g!:!g2

1 ex hØrt ca. 1968 (Kai Nikolaisen).
1 ex hØrt juni-ju li 1974 (Ragnar
Duserud). Negativ sjekk 11/6-75
(Atle Haga) .

5)

~@~!!Q!Q._Ir@~2Qrg2

1 ex hØrt mai 1973 (Per Kristian sen). Negativ sjekk 13/6-75 (Atle
Haga).

6)

§e~Q~!~!Ye._Q~&~!~~~2

Spill hØrt i 1971 (Rolv og BjØrn
Sandklev). Negativ sjekk 15/6-75
(Atle Haga).
7) §~~!e~!!~~i_Q~~~Y2

1 ex hØrt i 1970 (Birger A. Ande r sen). Negativ sjekk 1/7-75 (Leiv
Bunes) .

8)

9)

§g!!!2Y~!e._Ye~~~i@~

10) !il!~.-~Q~E
Hekket fram til 1968 (Viggo Ree).
Negativ sjekk 1/7-75 (Leiv
Bunes).
11) ~Y~! · ~~e!Q~~~
1 ex hØrt juni 1972 (v/Sigurd
Buer, Geir Hardeng med.).
Negativ sjekk juni 1975 (Mort en
Olsen).
12) ~Y&~!Q,_~!:!&_Q!~_tle!Q~~2
Spill hØrt i 1972 av lokalbefolkning. (Morten O.l sen med.).
Negativ sjekk juni 1975 (Morten
Olsen) .
13) ~@_&~r!!_YL!qq_~r~~i-~e!Q!:~~
Spill hØrt i 1969 og 71 (v/Roy
Nordbakke , Geir Hardeng med.).
Negativ sjekk juni 1975 (Mor t en
Ol sen) .
Videre kan nevnes en usikker observasjon på Arekilen, Hvaler,
28/4-72 (v/Steinar Myhr, Geir
Hardeng med.). 1 ex skal være
hØrt av lokalbefolkningen på
Kilen ve d AremarksjØen, Aremark
i 1971 (Geir Hardeng med.).
Q!~~Y~lQ!E

Selv om det ikke ble regis trert
åkerrikse i fylket i 1975 , finnes
det såvidt ma nge observasjoner av
arten i Østfold etter 1965, at en
tør anta at den fremdeles hekker.
Fo r øvrig pretenderer rapporten på
ingen måte å gi data om alle hekkelokali tetene i fylket, men en
håper ~ kunne samle inn mer av
den viten som folk sitter inne med.
Rundskriv og opprop i den lokale
pressen har vist seg svært lite
effektiv i så måte, folk må oppsøkes privat med påfØlgende samtale på tomannshånd. Arbeidet
med innsamling av materiale er
således tidskrevende, og en hå~er
å kunne fortsette dette neste ar.
I mellomtiden håper undertegnede
å høre fra alle som har observert
fuglen i Østfold etter 1960.
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NYTT FRA STYRET
Det enkelte foreningsmedlem merker
kanskje lite til hva som foregår
"bak kulis5ene", og vi i styret
skal prøve å rette litt på dette:
Av rene styremøter har vi til nå
hatt 8, inklusive 2 "utvidede arbeidsmøter" for utsendelse av nummer 1 & 2 av Østfoldornitologen. I
tillegg er det blitt en del snakk
oss i mellom før og etter våre
ordinære mØter.
I begynnelsen av året sto det selvsagt en rekke ting på programmet
angående årsmøtet i NOF, og dette
overskygget all annen planlegging.
Herunder hØrte valg av lokaler,
overnatting, foredragsholdere,
utstilling, ekskursjon, Økonomi,
etc. - Faktisk tok vi oss ut på
denne saken det fØrste halvåret.
Østfoldornitologen har gitt oss
en del hodebry angående den endelige lay-out, mens det innholdsmessige ser ut til å gå greit .
Verre er det imidlertid å få
noen til å komme med gode bilder.
søknader om Økonomisk stØtte har
vi fått sendt ut, vesentlig til
Fylkets organer. Således har vi
fått:
Kr. 1.000,- fra Fylkets Friluftsnemd.
Kr. 822,- fra Fylkets
Ungdomskontor.

Idr~tts-

og

Kr. 400,- som takk for kurs for
handicappede på Kong s ten.
StØtte til kurs , begrenset oppad
til kr . 1.350,- fra Fy lkets
Idretts - og Ungdomskontor.
Moss Kommune har igjen gitt oss
kr. 500,- for vår aktivitet
Moss .
Negativt resultat har det blitt
fra Onsøy og Fredrikstad kommuner
ved.rørende søknad om Økonomisk
stØtte for å undersøke Seutelva.
Planlegging av vårens og høstens

møter tar en del tid med forespørsel av foredragsholdere,
lokaler og tider .
Spørsmål om foreningsemblem i tØy
har vært oppe til diskusjon, men
styret har vedtatt å vente og se
på NOF's eget merke.
Styret har uttalt seg til Statskraftverkene vedr. hØyspentledningen Tveiten - Hasle, og et nytt
sørligere alternativ foreligger
igj e n til uttalelse. Videre har en
kommentar vedr. industriutbyggingen
på Øra blitt sendt Planleggings kontoret i Fredrikstad. Her peker
vi på at de sørligste områdene
nærmest kanalen bØr utbygges sist,
samt at en videre utfylling av
GansrØdbukta ikke må komme på tale.
Vårt forsøk på å få stanset all
jakt på Øra i høst førte ikke fram,
men vi fikk likevel til et samarbeide med Fredrikstad Jeger- og
Fiskerforening, idet vi fikk anledning til å opp~re med jaktpoliti.
Leiv Bunes og Åge Johannessen representerte foreningen og melder
om bare "pen" jakting i Øra-området i hØst.
Fire klisjeer er blitt laget etter
Viggo Ree's knoppsvanetegning.
Disse skal brukes som blikkfang i
annonseringen av våre møter i
avisene.
Det nylig avholdte oljevernmØte ga
oss mulighet til å få i gang et
samarbeide mellom Dyrebeskyttelsesforeningen og Jeger-og Fiskerlag i
fylket om en felles kat astrofeplan
ved oljeutslipp. Et arbeidsutvalg
på 4 personer vil bli satt i sving
så snart som råd er, der 2 vil representere ØOF, 1 vil representere
Dyrebeskyttelsen og 1 Jeger- og
Fisker la gene i Fylket.
Til slutt vil jeg nevne at styret
blant annet har til oppgave å arbeide med aktuelle naturvernsaker
som medlemmene oppdager rundt om
i fylket.
Vi hører gjerne fra deg!
Tore Hoel I
se kr
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LISTE OVER REGISTRERTE FUGLEARTER I ØSTFOLD FYLKE PR. 1.10.1975
ved
Geir Hardeng og Atle Haga.
lagt til grunn for listen.En del medlemmer i Østfoldavdelingen av NOF har kritisk
gått gjennom listen og komme t med verdifulle korreksjoner.
Vi håper at oversikten blir
diskutert og at kritikk og
synspunkter gjØres kjent for
forfatterne.

Listen er en presentasjon av påviste arters opptreden i fylket.
Den må betraktes som et 1edd i
arbeidet med å utgi en stØrr~
oversikt hvor hver enkelt art
blir grundigere omtalt. Svært
lite er publisert fra fylket
til nå.
Det er vårt Ønske at listen vil
fØre til Øket interesse for å
utvide kunnskapen om fuglelivet
i Østfold. Dette må skje gjennom feltinnsats og ved innsamling
av de mange nedskrevne notater
og muntlige opplysninger som
finnes, - et verdifullt kildemateriale som altfor ofte går
tapt.

Alle kjente registrerte arter
og raser er tatt med. Listen
er ordnet sys temati sk og bare
arter som med sikkerhet er påvist er tatt med i selve
oversikten.
Status:
Pr. 1.10.75 er 284 arter påvist. 161 av disse er påvist
hekkende, mens 123 arter
bare er obser vert. 12 arter
er påtruffet i mer enn en
rase, 10 av disse er påvist
i 2 raser og 2 arter i 3
ras er, tilsammen 24 raser.

Oversikten er satt opp på grunn lag av:
Litteraturstudier, opplysninger
fra stensilerte faunaover sikte r
fra en del lokaliteter i fylk et,
meddelelser fra en rekke personer i lØpet av de siste 10 å~
samt at egne registreringer ·er

Rugefugler
Årlige
Ikke pav1st etter
ca. 1940
Totalt påvist
Tallene viser antall arter rugefugler og antall arter som observeres i Østfold fylke i vår
tid. I tab. er en arts raser
s lått samnen og vurdert under
ett.
4 av de 284 artene må antas å
være rømte/forvillete our:=7
parkfugler, slik at listen over
ville fuglearter er 280.

123

4

Observ eres
175

20

82

14

14
284

161

Symbolbruk/tegnforklaring.
Valg av symboler har vært
vanskelig for en de l a rters
vedkommende p.g.a. noe mangelfulle opplysninger om enkelte
arters forekomst i fylket.
Symbolvalget er derfor blitt
subjektivt for slike arter .
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Påvist hekkende:
R - årlig hekkende, vanlig til
relativt tallrik.
(R)-årlig hekkende, reiativt
få tall ig.
r - ikke årviss rugefugl,
sjelden.
(r)-tilfeldig hekkende, meget
sjelden.
Obser vert:
O - observeres årlig, tallrike
observasjoner.
(0)-observeres årlig, fåtalli"ge
observasjoner .
o - observeres ikke årlig,
sjelden. Mer enn ca. 10
observasjoner kjent totalt
i fylket.
·
(o)-observeres ikke årlig, sporadisk, tilfeldig påtruffet.
Færre enn ca. 10 observasjoner kjent fra fylket.
Symboler merket med x :
Data fra fØr ca. 1940, oftest
fra forrige århundre, er lagt
til grunn for symbolvalget. I
tilfeller hvor en arts status
har endret seg meget i senere
tid, er foruten gjeldende symbol ogs å tatt med ett for å
opplyse om artens opptreden
før.
To separate symboler e r anfØrt
f or hver art, et symbol for
"rugefugl" og et symbol for
"observert", f.eks. r 0.
Er to symboler angitt med
bindestrek, f.eks. R-(R), betyr
det at en er usikker på hvilket
symbol som bør nyttes. Det
fØrste av de to er trolig det
mest korrekte.
He kkefunn av arter/raser som
til nå bare er observert i
fylket skal vurderes av LRSK,
Ost fold.
Det samme gJelder o bservasjoner og hekkefunn av raser/
ar te r .;o m er.~ for fylket .
. 11 rt'rt' ~~ante

opplysninger om

Symboler til bruk ved
vurdering av sjeldne funn:
Arter angitt med H og $-symboler må betegnes som " sjeldenheter". Funn av disse arter må
forelegges sjeldenhetskomiteen
i ØOF og/eller i NOF til
vurdering før publisering finner s ted i regionale rapporter,
Østfold-ornitologen, i fagtids skrifter osv.
Arter som ikke er merket med H
eller $-symboler kan betegnes
som mer vanlige, og opplysninger
om diss~ går ·direkte tilpublisering.
H~symbol:

Hekkefunn eller tegn,som antyder
hekking må forelegges sjeldenhetskomi teen til vurdering.
Observasjoner av arter merket
med H forelegges ikke sjeldenhetskomi teen før pui)Tisering
finner sted.
S-symbol:
Observasjoner o~ hekkefunn skal
forelegges sjel enhetskomiteen.
Arter angitt med H eller S kan
betegnes som "lokale SJeldenhe t er" i Østfold. Funn av disse
vurderes av den lokale rapport
og sjeldenhetskomite (LRSK) i
ØOF.
Arter angitt med Hx eller Sx
er "nasjonale sjeldenheter!'
Funn vurderes av Norsk navneog s jeldenhetskomite (NNSK) i
Norsk ornitologisk forening
(NOF).
X
Eksempelvis vil H S bety at
hekkefunn blir vurdert av NNSK,
mens observasjo ner bare forelegges LRSK, Østfold .
Arter angitt med fH) eller (S)
betyr at ~rten mu igens tas ut
som lokal sjeldenhet etter nærmere vurdering. Funn skal forelØpig vurderes av LRSK, Østfold.
arter som ikke er angitt som
sjeldenheter skal også sendes
LRSK, Østfold. Disse blir direkte publi s ert i region alrapportene fra fylk et uten
vid ere vurderin~.
- En henviser til artikkelen
om LRSK/Østfold s om finnes i
det t e nr. a~ 0 .0
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H

Sx
Hx
Sx
H
Sx

s
s

s

Sx
(S)
Sx
Sx
Sx
Sx

s
s

H

s

s

Sx
Sx
Sx

Smålom
Is lom
St orlom
Dvergdykker
Svart ha l sdykker
Horndy kker
Gråstrupe dykker
Toppdykker
Havhest
Grålire
Havsvale
Stormsvale
Havsule
Storskarv:
Nordlig (carbo)
Mellomska rv
(sinensis)
Toppskarv
RØrdrum
Hegre
Stork
Svartstork
Flamingo
Canadagås
Hvitkinngås
Ring~ås

Grå gas
Sædgås:
Nominatrase
(fabalis)
Kortnebbgås
(brachyrhynchusJ
Stripegås
Tundra~ås

Dver?g s
SnØgas
Knoppsvane
Sangsvane
Dvergsvane
Sx
Rustand
Sx
Gravand
Stokkand
Krikkand
Hx s Snadderand
Brunnakke
Stjertand
H
Knekkand
Hx
(H) Skjeand
Mandarinand
Sx
RØdhodet and
Sx
Taffeland
Hx
Toppand
Bergand
Ærfug l
Hx S Praktærfugl
Svartand
SjØorre
Havelle

(R) 0- (0)
0

R0
(r) (0) -o
(o)
(r ) 0
(o)
R0
(0)
(o)
(o) X
(o)
(0)
0
(o)
(o) -o
(o)
(R) 0
(o)
(o) X
(o)
0

(o)
(o)
(r) (0)
(0)
(o)
(o) (rØmt ?)
(o)
(o)
(o)
R0
0
0

(o) (rømt?)
R0
R0
R0
(r) (o)
(R) -r 0
(r) (0)
(r) (0)
(R) (O)
(rØmt) (o)
(o)
(r) (0)
(R) 0
(0)
R0
(o) X
0
(0)
0-(0)

Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
H
Fiskeørn
Vepsevåk
Sx
Glente
Havørn
s
HØnsehauk
Spurvehauk
Fjellvåk
H
Musvåk
Konge Ørn
Myrhauk
H
Steppeha uk
Sx
Sivhauk
Jaktfalk
s
Hx s Vandrefalk
Hx s Lerkefalk
Dverg f alk
H
Tårnfalk
Lirype
s
Jerpe
Orrfugl
Storfugl
Rapphøne
Hx S Vaktel
Fasan
Trane
(H) Vannrikse
Hx(S)Myrrikse
Åkerrikse
s
Sivhøne
SothØne
Tjeld
Sand lo
Dverglo
H
Hvitbrystlo
Sx
Bolt it
s
Heilo:
Nordlig
(al tifrons)
sørlig
s
(africaria)
Tundra lo
Vipe
Steinvender
Dvergsnipe
Tcmmi neksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe:
Nordlig (alpina)
sørlig (s chinzi)
s
Tundrasnipe
Polarsnipe
SandlØper
Brushane
Fj ellmyrlØper
s

s

R 0
0

R0
(r) 0
R0
(R) (0)
(r)x (o)
(R) x (o)
R- (R)0-(0)
R0
(r)x (r ?) 0
R0
o-(0)
(r?) (0)
(o)
(O) -o
(rx?) o
(Rx) (r?)o-(0)
(rx?) o
( r?) 0
(R) 0
(o)
R 0- (0)
R 0
R0
(Rx) r- (R) (0)
(Rx) (o)
(R) 0-(0)
(R) 0- (0)
(R) (0)
(r) (0) -o
Rx ( r?) 0
R0
R0
R0
R0
(R) -r (0)
(o)
(o)
0
(R) (O)
0-(0)
R0
(R) 0
0
(0) -0

0
0
(r) (o)
(O) -o
0
(0)
(R) 0
o- (o)
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Sotsnipe
(0)
RØdstilk:
N·o minat rase
R 0
(totanus)
Islandsk rase
s
(o}
(robusta)
Gluttsnipe
(r'l) 0
H
R 0
Skogsnipe
(R) O
GrØnnstilk
R 0
Strandsnipe
Tereksnipe
(o)
Sx
o-(0)
Hx(S)Svarthalespove
Lapp spove
(0)
R 0
Storspove
0
Småspove
R0
Rugde
R0
Enkeltbekkasin
Kvartbekkasin
(0)
rx o-(0)
(S) Dobbeltbekkasin
Hx S Avosett
(o}
PolarsvØmmesnipe (o)'
Sx
svømmesnipe
(o)
s
0
Hx s Stor jo
Polarjo
(o)
s
Tyvjo
(R) (0)
Fjelljo
(o)
s
(r?) 0
Dvergmåke
s
R 0
Hettemåke
Sx
Kanadisk hettemåke
(o)
Sildemåke:
sørnorsk
R 0
(intermedius)
s
Nordnorsk
(ox)
(fus cus)
Britisk
s
(graellsii)
(o)
R 0
Gråmåke
R 0
Svartbak
.R 0
Fiskemåke
GrØnlandsmåke
(ox)
Sx
(o)
Polarmåke
s
Krykkje
0- (0)
(o)
Svart terne
s
(o)
Sx
Sand terne
(r)(o)-o
Rovterne
Sx
(o)
Hx s Splitterne
Makrellterne
R 0
(R) (0)
(H) Rødnebbterne
( r?) 0
Sx
Dverg terne
(0)-o
Alkekonge
rx (r?) 0- (0)
H
Alke
(Rx) (r?)0 - (0)
H
Lomvi
(R) 0- (0)
Teist
Lunde:
Nominat rase
(O)
(artica)
sørlig rase(grabae) rx (o ?)
s

Steppehøne
Ringdue
Skogdue
Turteldue
s
Tyrkerdue
Bydue
GjØk
Hx s SnØugle
Hubro
sHornugle
Jordugle
H
Per.l eugl e
H
Spurveugle
s
Haukugle
Kattugle
Hx s Slagugle .
Hx s Lappugle
Tårnugle
Sx
Nattravn
H
Tårnsvale
Blår åke
Sx
Hx s Isfugl
Hærfugl
s
Vende hals
Grønnspett
Gråspett
s
Svartspett
Flaggspett
Hvitryggspett
s
Dvergspett
H
Tretåspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
(S) Fjellerke
Hx S Topplerke
Trelerke
H
Lerke
Sx
Stor piplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Lappiplerke
s
Skjærpiplerke
Gulerle:
SØrlig rase
(fla va)
Såerle
(thunbergi)
Engelsk rase
s
(flavi.ssima)
Vintererle
Linerle
Tornskate
·varsler
Pirol
Sx
Rosenstær
Sx
Stær
s
Lavskrike
Sx

(ox)
R0
tR) (O)
(rx?) (o)
R 0
(R) 0
R 0
(o)
(Rx) (r ) (O)-o
(R) (0)
(r) (0)
R- (R) (0)
(R)~r(O)
0

R 0
(ox)
(ox)
(ox)
(R) (0)
R 0
(o)
(r) 0
(o) -o
R 0
R 0
(r?) 0
(R) (0) -0
R 0
rx (r?) 0
R 0
(r) (0)
R 0
R 0
R 0
0

rx? (Ox) (o)
(Rx) (r) (0) -o
R 0
(ox)
R0
R0
(o)
R0
(R) (0)
(R) 0
(o)
(R) (O)
R 0
R- (R) 0- (0)
(0)
(o)
(ox)
R 0
( 0)
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H

s
s

H*
Sx

s

Sx
Hx

Sx
Sx
H
Sx
Sx
Sx

s

s

s

Nøtteskrike
Skjære
NØttekr åke:
Nominat
(caryocatactes)
Sibirsk
(macrorhynchos)
Kaie
Kronkråke
Kråke:
Vanlill; kråke
(cornix)
Svartkråke
(corone)
Ravn
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Gresshoppesanger
Vannsanger
Sivsanger
Myrsanger
Rørsanger
Gul sanger
Hauksanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger
MØller
Fuglekongesanger
Rødstrupesanger
LØvsanger
Gransanger:
Vanlig rase
(abietinus)
Sibirgransanger
(fu l vescens)
BØksanger
Gul brynsanger
Fuglekonge
RØdtoppet
fuglekonge
Svart-hvit
fluesnapper
Li ten
fluesnapper
Grå fluesnapper
Buskeskvett
Steinskvett :
Nomin at
(oenanthe)
Grønlandsk
(leucorrhoa)

R0
R0
(r?) (0) -o
(0)
R0
(rx?)

0

R0
(o)
(R) (0) -0
0
(R) (0)
R0
R0
(o)
(o)
(R) (0)
(r?) o- (o)
R0
R- (R) 0- (0)
(o)
R0
R0
(R) 0
(R)-R(O)
(o)
(o)
R0
(r) (0)
(o)
(R) (O)
( 0)

R0
(o)
R0
(o)
R0
R0
R0
(o)

Stein trost
Sx
Hx(S)Svart røds t jert
RØds tj eTt
Rødstrupe
Nattergal
s
Blåstrupe
Svartstrupet
s
trost
Ste ppebruns
trost
Gråtrost
Ring trost
H
Svarttrost
RØdvingetrost
Måltrost
Duetrost·
Sx
Gulltrost
Stjertmeis·
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
KjØttmeis
Spettmeis
Trekryper
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
(H) Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
H
Stillits
Bergirisk
Tornirisk
Gr åsisik,
H
nominat
Polarsisik
s
Rosenfink
s
Konglebit
s
Sx
Gul tykknebb
Kjernebi ter
s
Grankorsnebb
H
Furukor s nebb
Båndkorsnebb
s
Dompap
Korn spurv
Sx
Gulspurv
Hortulan
s
Sivs purv
Lappspurv
s
Sangspurv
Sx
Snøspurv

(o)
o-(0)
(R)-R(O)
R0
(r?) (o)
(0)
(ox)
(ox)
R0
( r) (0)
R0
R0
R0
(R) -R(O)
(ox) (o?)
(R) 0-(0)
( R) (O )
R0
R0
(R)-R 0
R0
R0
R- (R) 0 - (0)
R0
R0
(R) -R 0
R0
r 0
R0
R0
r (0)
0
R0
( r?) 0
(o)
(o)
0

(o)
0

R- (R) 0
r (O)
(o) -o
R0
(ox)
R0
(Rx)(r? )
R0
o-(0)
(o)
0

0

18

1)

FØlgende 9 arter er mupg hlitt
observert, men er fore Øpig ute -

2)

latt fra listen, da ikke tilstrekkelige data foreligger pr.
idag.

3)

Pelikan (-rØmt?)
HvitØyet and
Mongolsk lo
Sabi nelllåk e
Ros·enmåke

4)

Svarthavsmåke
Gei rfugl (utryddet)
Polarlomvi
l\zu rmeis

Stripegås , rustand, mandarinand
og bydue (tamdue) må antas å
være rØmte/forvillete~/park-

6)

fugler . De er for ordens skyld
tatt med på listen da de med
s ikkerhet er påvist.

.5)

"VI FØRER ALT I FUGLEMAT"
SAGAHUSET DAGLIGVARER
Knut Liholt

Delikatesse - kjøtt -fisk
Sarpsborg - Telefon 56271

ZEIZZ KIKKERT
8 x 30 GUMMIARMERT,
EN ROBUST Safari-kikkert
skapt for hårdhendt bruk.
En ideell kikkert
. for Ornitologen.
Vi lagerfører denne og en rekke andre typer.
Optiker

S. Gangestad

Norske Liv-gården

Fredrikstad
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DEN LOKALE RAPPORT- OG SJELDENHETSKOMMITE ( LRSK ) I ØSTFOLD
(Meddelelse nr. L, LRSK/Østfold)
Innledning : For å spare spa lteplass i Ø.O. henvises det t il
artikkelen: Norsk navne- og
sjeldenhetskomite (NNSK) i samarbeid med lokale rapport- og
sjeldenhetskomiteer (LRSK).
Artikkelen er publisert i
Sterna hefte 3, 1975, s: 169 ~i Fauna nr. 3, 1975,
s: 180 - ~
Medlemmer i ØOF som ikke holder
et av de nevnte tidsskrift, kan
få tilsendt særtrykk av artikkelen ved henvendelse til ØOF
(sekretæren).
Formål :
r:-saiiile observasjoner av fugl
fra fylket for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen for jevnlige publiseringer av fylkesrapporter i Sterna og Østfoldorni tologen.
2. Bedømme/vurdere observasjoner av arter/raser som er
sjeldne innen fylket.
Sammensetning (1975l: Birger
A. Andersen, Roar Eilertsen,
Atle Haga, Steinar Koht og
Geir Hardeng (formann).
Personene er ikke innvalgt pa
bestemt tid og utskiftinger
vil finne sted når styret i
ØOF eller komiteen selv finner dette hensiktsmessig.
Publisering: Smånotisene i
Sterna opphører og spredte
observasjoner fra fylket vil
heretter bli samlet og publisert med angivelse av observatørenes navn etter observasjonen. - Hvis observatøren(e)
selv Ønsker å publisere egne
observasjone~ er det selvfØ lgel i g full anledning til
det, men stoffet må da fore1 igge i artikkelform.

Saksbehandlin arbeidsform:
et envises ti oversi ten
over "sjeldenheter" som skal
forelegges NNSK/LRSK -Østfold
i dette nr. av Ø.O. - Alle
funn av slike arter/raser må
heretter være godkjent av ~
komiteen fØr publisering kan
finne sted i Sterna, Østfoldorni tologen eller i stensilrapporter som utgis i ØOF's
regi. Øvrige arter publiseres
uten videre.
·Komi teen bedømmer sjeldne
funn til gruppene:
Godk~ent (beleggma ter iale
fore igger, publiseres med ~;
beleggsmateriale mangler,
publiseres med o), avventes
og ikke godkjent (blir ikke
publisert).

Bare observasjoner som innkommer ti l LRSK/Østfold i
skriftlig form vi l heretter
bli g)enstand for behandling
og publisering i de regionale
ra pporter.
ObservatØren(e) mott ar
skriftelig siar med resultat
av behandlingen av sjeldne
funn som er forelagt komiteen.
Eventuelt beleggsmateriale
(bilder, lydbånd osv.) retu rneres innsender etter bruk.
Funn/observasjoner som Ønskes
publisert gjennom de regionale
rapporter sendes til
ØOF, b9ks 109 , 1620 Gressvik.
Merk konvolutten: LRSK/Østfold.
Husk å sette tydelig navn og
svaradresse på de innsendte
saker. Det henvises til artikkelen i Sterna/Fauna om hva
observatØren(e) bør notere seg
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aår det gjelder "sjeldenheter"
som skal vurderes av komiteen.

i Østfold med symbolforklaring,
se annet sted i dette nr. av ØO ~
Av 284 arter og 24 raser påvist
i fylket, er 126 arter og 14
raser såkalte "sjeldenheter"
som skal forelegges LRSK/Østfold til vurdering fØr publ1serTng . Av de 126 arter er 27
(derav 2 raser) H-arter, mens
S-arter utgjØr 101 arter og
12 raser.

Det er av stor verdi at også
funn av mer "vanlige" arter
sendes inn til LRSK/Østfold.
Likeså bØr alle typer uvanlige
registreringer rapporteres,
som· f.eks. observasjoner av
arter som opptrer på et unormalt .tidspunkt, store ant.a ll,
avvik fra normal farge, form,
opptreden i uvanl~ge miljØer,
osv.

FØlgende skal forelegges NNSK:
Totalt er 248 arter oppfØrt på
NNSK's liste som finnes gjengitt i fØr nevnte artikkel i
Sterna/Fauna. Hx-arter utgjØr
22, mens 236 Sx-arter skal
for elegges NNSK. Av 18 raser
som skal vurderes av NNSK, er
2 påtruffet i Østfold (mellomskarv o~ sibirgransanger). 62
arter pavist i fylket skal
behandles av N~SK.

vea hekkefunn av sjeldne/sårbare arter oppgis bare kommunen ved publisering. Det
sammen kan observatØren(e)
gjøre yed innsendelsen til
LRSK/Østfold om dette er
Ønskeng.
En henviser i det fØlgende
til listen over fuglearter

Hx
Hej)kearter
Bare obs . arter
Sum

Tabellen viser antall arter
påvist i Østfold
der funn må forelegges NNSK
for vurdering .

8

13
21

Sx
2
39
41

Sum
10
52
62

Disse observasjoner sendes
og LRSK/Østfold.
For LRSK/Østfold
Geir Hard eng

Storgt. 6 - Telefon 54183

MOSS
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OBSERVASJONER FORELAGT DEN LOKALE
RAPPORT- OG SJELDENHETSKOMMITE
I ØSTFOLD PR. OKTOBER 1975
Meddelelse nr . 2 fra LRSK, Østfold.
Dvergdykker: 1 ex Fuglevikbukta, Kr åkerøy 8/12 og 16/7-73 (R.E.)
1 par hekket Rygge 19 73 - 74-75. Se publikasjon i Østfoldorni tologen nr. 1, 1974. (A.F . ) x
1 ex funnet dØd JelØy , Moss 10/1 -7 1 (H.E.)
Havhest:
2 juv AkerØya, Hvaler 2/9-73 (R . r:.) +
Havsule :
Canadagås:
5 ex Øra, Fredrikstad 19/8-75 (R.E.)
Hvitkinngås : 1 ex ThorsjØskjæra, Borge 13/5 -75 . (H.K. -0 . P.S.-E.W.)x
Grågås:
6 ex Kurefjord en , Råde 18/8-70 (B.J.E.-V.R.)
Kortnebbgås : 8 e x Øra, Fredrikstad 15/5-75 (R.E. -E .S.) +
19 ex FemsjØen, Halden 25/10-74 (M.O.)
Sangsvane :
2 par Kråkerøy 12/3-68 (S.I.)
Gravand :
1 ex Øra, Fredrikstad 19/4 og 16/5 -72 (R . E.)
Stjertand :
1 par Kjennetjerne t, Onsøy ultimo april 74 (L. B. -S .K.-B.R . )
Knekkand :
1 par Øra, Fredrikstaj 14/6-72 (R.E.-J.H.S.)
1 ex Øra, Fredrikstad 5/2-74 (R.E .-J.H.S.-A.B.)
1 ex Kurefjorden, Rygge og Råde 1/4 -7 3 (R.E.)
Skjeand:
2 ex Øra, Fredr i kstad 7/4-73 (R.E.)
Bergand:
3- 6 ex Fuglevikbukta , Kråkerøy primo mai 73 og
Taffeland:
1 ex sawne sted des. 73 (R.E.)
1 ex ved Vollgravene , Fredrikstad 13/10-72 (R.E.)
14 ex Thorsnes, Borge 25/10-74 (H.K .- 0.P.S.)
Svartand:
1 ex ved Asak , Halden 25/10-74 (M.0 . )
3 ex Akerøya, Hvåler 24/10-73 og
Sjøorre:
5 ex samme s ted 20 /5-73 (R.E.)
Hekking Id d , Halden 1972 (L.O . A.)
Hønsehauk:
1 juv Hallerød, KronsjØ, Halden ca. 20/2 -7 2 (L.0.Å.)
Kongeørn:
1 juv SpjærØy, Hvaler 11/3-73 (R.E.)
1 juv Thorsnes, Borge 26 / 10 ~7 4 (H.K . - 0.P.S. )
1-4 ex AkerØya, Hvaler medio okt. 73 (R.E.)
Myrhauk :
1 ex ved Boksjøen, Aremark 9/10-74 (J.B.O . )
1 ex Øra, Fredrikstad 17/ 8-72 (R:E.)
Sivhauk :
1 juv Akerøya, Hvaler 29/9-73 (ØOF-ekskursjon) +
Jaktfalk :
1 ex AkerØya, Hvaler 21/4 -73 (R.E .' )
Trane:
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Vannrikse:
Dverglo:

1 ex Fuglevikbukta, Kråkerøy 6/5 og 16/6-73 (R.E.)
Hekk i ng Jeløy, Moss 1971 (H.E.) +
Hekking Ø~a. Fredrikstad 1972 ( ?), 73-7 4-75 (A.s.F.-T.H.)
Heilo:
Obs. HerfØl, Hvaler medio juli 74 (E.L.)
Po la rsnipe: 2 ex Kurefjor d en , Rygge og Råde 18/10-70 og 20/8- 70
(B.J.E.-V . R.)
SandlØper:
1 ex Akerøya, Hvaler 25/8 og 10/9 - 73 (.R.E.)
Fjellmyrløper: 2 ex Kurefjorden, Rygge og Råde 20/8-70 (B.J.E.-V.R.)
og 2 ex samme sted 18/8-73 (F.K . )
Sotsnipe:
1 e x Øra, Fredri k stad 22/6-72 og 4/5-73 (R.E.)
Tereksnipe : 1 ex Øra, Fredrikstad 11/5-75 (A.S.F.-P~A.J.) x
1 ex samme sted 15/5-75 (E.S . -R.E . ) +
Svarthalespove: 3 ex Øra, Fredrikstad 11/9-72 (R.E . ) +
Dobbeltbekkasin: 1 ex Øra, Fr edr i kstad 4/10-75 (E.S.-R.E.) +
Lappspove:
1 e x Akerøya, Hvaler 2/9-73 (R.E.)
Småsp ove :
1 ex Asak, Halden 19/9-73 (R.E.)
Obs. Arisholmen, Kr å kerø y medio juli 74 (E.L . )
2 ex Øra, Fredrikstad 21 /5-74 (S.A.-0.P.S.-H.K.) +
Avos ett :
Tyvjo:
Obs. Tisler , Hvaler medio juli 74 (E.L.)
Hek ke t N. Lauer, Hvaler 1975 (A.B .-R.E.)
Dvergmåke:
1 juv Øra, Fredr i kstad 25/5-73 og
3 juv samme sted 28/5-73 (R .E.) +
1 juv Gamlebyen, Fredrikstad Zl /5-73 (R.E.) +
1 ad Øra, Fredrikstad 9/6-73 (O.T.-E.S.) +
Svartterne: 1 ex Øra, Fre driks t ad 22/5-74 (A.B.-E.S.-0.T.) +
Alke:
Obs. Tisler, Hva l er medio juli 74 (E.L . )
Teiste:
1 ex Jeløy! Moss ul t imo juli 74 (H.E . )
2 ex SØsterØyene, OnsØy 10/7 - 75 (R.E.)
1 ex Øra, Fredrikstad 17/1-73 (R.E.) +
Ringdue:
1 ex Akerøya, Hvaler 28/9 -75 (P.O.Sy.) +
Turteldue:
1 ex Mysen, Eids berg mai 72 (M.E.)
Hornugle:
La ppugle :
1 ex Folkenborg , Eidsberg vinter 1928 (K.E.) x
1 ex Fredrikstadmarka, Rolvsøy/Fredrikstad 15 /2 - 75
Snøugle:
(J . I.I.) +
2 ex Berby, Halden 3/11-74 (M.O.) +
Isfugl:
Hvi t ryggspett: 1 ex Lundsneset, Aremark 8-9/2-75 (J.B.O.) +
Tretåspett: 1 ex Torpedalen, Halden 15/9-74 (M.O.)
Låvesvale :
Z ex Kjennetjernet, Onsøy 27/4-74 (L.B . -S.K . -B.R.)
Tak~vale:
ex Kjennetjernet, Onsøy 1/5-74 (L.B.-S.K.-B.R.)

+
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Vinte rer le
Stær :
Nøttekråke:
Rørsanger:

5 ex Mysen, Eidsberg mai 72 (M.E.)
I albino ex hekket 1 fuglekasse, Os, Rakkested ca. 1968
og 69 (P.O.S.) +
1 ex Os, Rakkestad 13/10-74 (P.O.S.) +
Obs. følgende steder hekkesesongen 1969: Fredrikstadområdet: Øra, Vollgravene, Neskilen, Femdal, Fuglevikbukta .
(R. E.)

Gransanger:

1 syngende ex KallaksjØen, Trøgstad 29/4-73 og 21/4-74
(M.E.-A.H.)
Liten fluesnapper: l syngende ex Tune 2- 3/6 og 9/6-74 (A.A.) x
Ringtrost·
1 ex Prestelandet, Fredrikstad 28/4-73 (R.E.)
I ex Kornsjø, Halden, hekkesesongen 1969 (L.O.A.)
Flere ex Kjennetjernet, Onsøy april 74 (L.B.-S.K. - B.R.)
Bergirisk ·
En mindre flokk på Lysakermoa, Eidsberg jan. 74 (T.K.M.)
5 ex Øra, Fredrikstad 1/3-7 3 (E.S.) +
Konglebit
Furukorsnebb:l ex ved Sjuliakollen , Rakkestad 17/11-72 (M.O.)
Båndkorsnebb:3 ex Fredrikstad by 15/11 - 72 (R.E . -J.H.S.) +
Snøspurv:
3 ex BØhnsmosen , Halden 4/4 - 72 (L.O.A.)
x:
+:

Observasjonen er godkjent.
Observasjonen er godkjent.

Bevismaterial e foreligger.
Uten bevismateriale.

Initialer for observatører.
Arnfred Antonsen (A.A.) Arild Bjørnstad (A.B.) Leiv Bunes (L.B.)
Helge Eek (H.E.) Morten Eikeland (M.E.) Roar Eilertsen (R.E.)
Kristian ElverhØy (K.E.) Bjørn J. Eriksen (B.J.E . ) Åsmund Fjellbakk
(A.F.) Age Sten Fredriksen (A.S.F.) Atle Haga (A.H.) Tore Hunn (T.H . )
Karsten Holm (K.H.) Jan - Ingar Iversen (J.I.I.) Sigurd Istre (S.I.)
Per-Arne Johansen (P.A.J.) Hermod Karlsen (H.K.) Steinar Koht (S.K.)
Franz Kutschera (F.K.) Erik Lange (E .L. ) Thomas Kruger-Monsen (T . K.M.)
Morten Olsen (M.O.) Jørn BØhmer-Olsen (J.B.O.) Viggo Ree (V.R.)
Bengt Rydin (B.R.) Ole-Petter Skallebakke (O.P.S.) John Harry Skoglund
(J.H.S.) Erik Sandersen (E.S.) Per-Otto Suther (P.O.S.) Per - Ole
Syvertsen (P.O.Sy.) Olav Såtvedt (O.S.) Ole Tendal (O.T.) Erik Wheel·
(E.W.) Lars-Ole Aasgård (L.O.A.) Svein AstrØm (S.Å.)
En del innkomne opplysninger er ikke ferdigbehandlet og vil bli publisert senere. FØlgende funn er til beha ndling i NNSK: Dvergsvane, svarthalsdykker, taffeland (hekking), gl ente, hvitbrystlo, mandarinand.
For LRSK, Østfold
Atle Haga og Geir Hardeng
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FRA HØSTENS
VADEFUGLTREKK

l ,. . . ..",. ,. .
•

~

c

•

ved
Erik Sandersen og Tore !lun n

i

:.:
(E. S.)

Bilde nr. 1 : Myrsnipen e r en av de
va nligs te vadefuglene under hØsttrekket på Østland e t.

(E. S.)

Bil de nr. '· Bru s hanen er r ~•lat1.v t vanlig pi myr e r og tuktige steder
ved kysten.
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(E.S.)
Bilde nr. 3: Dvergsnipa er saminen med temmincksnipe vår minste vadefug l.

(T.H.)
Bilde nr. 4 : Legg merke ti l Enkeltbekkasinens hodelengdestriper. Dens
nære slektning rugden har tve r rstriper
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(T.H.)

Bilde nr. 5 : Steinvenderen er med sin hØst-vinterdrakt lite gjenkjennelig.

(T.H.)

Bilde nr. 6: Skogsnipen er langt mørkere i fjærdrakten enn grønnstilken, og i flukt står den hvite overgumpen i sterk
kontrast til den mørke fuglen.
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OPPROP NYGAARDSMOA
Undertegnede skal i lØp~t av
hØ s ten 197 5 utarbeide en rapport
over flora og fauna i området
rundt Nygaard s moa, Kråkerøy.
I denn e forbindelse er je g
interessert i alle opplysninger
som er å op pdrIVe;°" det være seg
enkeltobse rva s joner, hekkefunn
eller avskrifter av feltlister.
Spesiellt verdifulle er jour-

naler fra da gs ek skur sjoner
i vårsesongen med nøyaktige
værobservasjoner og tall på
ande- og vadefugl .
Opplysningene kan overrekkes
undertegnede pl ett av med1 emsmØtene eller sendes
direkte til
· Ole JØrgen Hanssen
Ha ss ingvei e n 11,
1600 Fredrikstad.

NAR DET GJELDER KJØP AV BØKER
BESØK

SENTRALBOKHANDELEN
DETERENGLEDEFOROSSAGIRAD
OG RETTLEDNING SA LANGT VI REKKER

OLE HALVORSEN BOK- OG PAPIRHANDEL A/S
ST. MARIEGT. 107 - SARPSBORG

EKSKURSJQNSRAPPORT KUREFJORDEN 28.9.1975
Fire personer deltok på en rundtur til Rosnesbukta , bukta ved
veien til Oven og Krogstadkilen,
en tur som varte f ra 09.00
lZ.00. FØlgende av interesse ble
notert:
1 musv åk, 1 hØnsehauk, 7 juv
hegre, 2 krikkand, 14 tundralo,
lZ glu tt s nipe, 1 polarsnipe ,
ca. 30 myrsniper, 1 brushØne,

Z skogduer, 2 låvesvaler ,
ca. 200 grønnfink , 25 lerker
og 4 - 500 piplerker
(vesentlig heipiplerker) .
Det ble i alt registrert 35
arter på turen , som foregikk
i frisk, sørlig bris og i sol
fra skyfri himmel.
Øivind Lågbu
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VED SPURVEUGLA'S FORRADSKAMMER
ved
Birger Alfred Andersen.

Spurveugla (ca. 17 cm) er ikke vesentlig større
enn de byttedyr den lever av.
Foto : B.A. Andersen.
Spurveugla, Claucidium passerinum,
vår mins te uglear t (ca. 17 cm) har
primært i vin terhalvåret den særegne næringsvane at den lagrer
byttedyr i hule trær , fuglekasse r
m.m . Både Haftorn (1950) og Sonerud et al . ( 1972) gir imidle rtid
konkrete eksempler på at den leilighetsvis kan plassere sitt bytte frit t i trær.
Denne uglea rten fører særlig i
forplantningstiden en skjult og
ubemerket tilværelse. I vinter månede ne derimot e ksponerer den
s eg gjerne oft ere , i det den da
stundom søker inn mot bebodde
strøk hvor det antakelig er
bedre ti lg ang på næring.
I januar 1968 ble en spurveug l e
med jevne me llomr om observert på
strekn ingen Da l e - MØklegård i
S. Onsøy. Om dagen sat t den bl.
a. på lys l edninger og telefon-

sto lper, og i skumringen lot
den ved et par anledninger hØre
en kort "sangstrofe" hyt - hyt huitt.
Kjell MØklegå rd som drev vin terforing av småfugl i hagen, iakttok også spurveug l a ved foringsplassen. En dag fant han 1 delvis
ribbet bjØrkefink i hage n, og
hØyst sannsynlig var det ug la
som hadde s l ått denne fuglen.
(BjØrkefinken var tallrik
vi nte ren 1968).
Ved nærmere undersøk e l ser av 10 15 rugeholker, opphengt i nabolaget av K. MØklegård , fant vi
at spurveugla samle t byttedyr i
2 av kassene.Dette ga oss mu lighe t t il å lære den s næringsvaner
noe nærmere å kjenn e.
7/1 inneholdt den ene av holkene
5 byttedyr: 2 eks. av 1 i ten skog -
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mus, 1 e ks . av markmus , 1 grønn fink samt 1 bj Ør kefink (hannfugl).
I den andre lå det l delvis fortært og hodeløs kjØttmeis, 8 oppgulpeboller (ufordøyde knokkel-,
pelshår- og fjærrester av næringsdyr) og en god del ekskrementer.

nærmer e anal ys er t, men hovedkomponenten syntes å vær e kjeve-,
knokkel-fragmenter og pelsh år
av gruppen småpattedyr samt i
mindre grad knokkeldeler og fjærreste r av småfugl .
I Norge er et lite utvalg gulpebo ll er fra spurveuglas forplantningsperiode næranaly s ert av
Munthe-Kaa s Lund (1951).
14 undersØkte boller ga et lengdegjennomsnitt på 2 , 55 cm og et
vektmiddeltall på 434 mg. Lund
fant videre at småpa tt edyr og
fugl var r epresentert i et tilnærmet forhold 1 : 1, men at småpattedyrene likevel gjennom snittlig utgjo r de den største
andel en .

Det ga grunn til å anta at denne
holken primært fungerte som
raste - og evt . spiseplass, mens
fØrstne vnte kas s e hovedsaklig
ble benyttet som forrådskammer.
1 4 /1 registrerte vi ytt e rligere

4 nye by t tedyr i ham st ringska s sa, henholdsvis 3 eks. av liten
skogmus og 1 bjØrkefink (hannfugl), (det forrige eks. delvis
hodelØs t ) . To av skogmusene
hadd e også avr evet hodeparti.
Det så dermed ut til at ugla i
før s te omgang foretrakk krani e t
på byttedyrene.

Våre iakttakelser tydet ogsa på
at ugla slo smågnagere (6 s tk . )
noe oft ere e nn småfugl (4 stk.) .
Dette forhold kunne eventuelt
også ha sin naturlige forklaring ,
da det lokalt viste seg å være
en relativt stor bes t and av småpattedyr. At en kattug l e hadde
t il hold i samme område tok vi
likeledes som indikasjon på
god næringstilgang.

rasteholken var det bare en
fjærhaug igjen av kjØttmeisa.
Antall g ulpeboller var Økt til
11 stk . , og dess ut en ble adskillig flere ekskrementer påvist. Bollenes lengde varierte
mellom 1,8 cm og 3,1 cm, gjennomsnittlig 2, 4 cm. De ble ikke
I

Tabell I:
Oversi kt over byttedyr i 2 holker
7/1 og 14/1 - 1968
BYTTEDYR
Smågnagere

SUM
Fugl

Liten sko gmus
Markmus

5
1

KjØttmeis
Grønnfink
Bj Ørkef i nk

1
1

2

10

Senere på vinteren (18/2) kontrollerte vi våre 40 fugle-

kasser i BjØrndalen ved B9ssum,
N. On søy . Det ble her registrert

forts . s . 32 .
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SMÅSTYKK E

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

LITT OM HAVHESTENS FOREKOMST
I YTRE OSLOFJORD
ved
Bi rger Alfred Ande r sen
I skjær gården ha r jeg iak tt at t
såvidt langt i nn som OksrØdkilen ved OnsØylande t. (1 eks.
29/9-1969). 14 eks. u t gjØr
hØyeste noterte dagsantal l i
hø stmånedene. Samtlige eks.
registrert i et område 10-18
nautiske mil syd for Færder
f yr , 10 /10-1971.

Havheste n, Fulmarus glacialis,
har fra s lutt en av 1960 -årene
opptrått hyppi gere i ytre Oslofjord og indr e Skag er ak enn
tilfelle var tid lige re . Det
gj el de r primært i hØst- og
v i ntermå nedene (sept .- feb r . )
og særl ig etter perioder med
relat ivt s terke sydvestlige
eller ves tlige vinder. De
eks emplar er som observer~s,
har lys e grå rygg c-~ r inger
og tilhø rer den geografiske
ra sen, sørlig havhes t,
Fulmarus glac ial is auduboni .

" ·-

·-

Fra de siste åre ne fore ligger
det også enkelte sommerobservasjone r som her skal om tales.
8/6-1973 iakttok vi 2 eks. av
havhest ca . 3 nautiske mil
syd for søs t erøy ene ( i samme
omr åde også 2 eks. av lomvi).
13(6-1975 var vi på vei til
makrellfeltet. Ved st o r egrunn ca.
6 na ut. mil syd for SØsterØyene
ble førs t 4 eks. observer t. Vi
kjØrte ytterligere 4-5 nau t . mil
sydover f Ør garna gikk i sjøen,
og da var til sammen 29 havhest ·
registre rt . Utove r kvelden og
natta så vi med jevne mellomrom
enkelte havhest i nærhete n av
skØyta og garnle nken . Leilighetsvis prøvde enkelte eks. sammen
med grå måke~ og svartb ak å slå

•

f
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ette r ma krel l som va r gått i
garna li ke under overfla ten.
Ei erne av s kØy t a, Egil og Kåre
Karlsen, Onsøy , kunne fo rtelle
a t de også dagene i f orveien
hadde obse rver t flere eks. av
havhe s t . Da fiske t de imidlertid
noe l enger til havs . Vi ndr etningen
var i denne perioden overv eiende
sydvestlig eller ves tlig .
Også fra Ves tf old for el igger det
reg istreringer av havhest på
våren og forsomm eren. Ved Store
Fær der er enkelteks. påtruffet
14/5 og 7/6- 19 68 (Ha ft orn 19 71).
Videre oppgis fØlge nde for somLitteratur:
Haftorn , S. 1971: No rges
Fugler.

mcrobse rva sjone r fra Færde rområ<let i 19 72: 27/5: 2 eks "
29/5: 8 eks., 30/ 5 : 2 ek s "
2/6: 1 eks., 7/6: 15 eks. og
1 4/6: 1 eks. (Michaelsen og
Syvers en 1973) .
Det er ve l helst ikk e forplantni ngs modne eks . av havhest
som f r a tid til ann en opptrer i
ytre Osl ofj ord somme r stid .
(Kjønnsmoden først i 8. leveår).
NB:
går blant yrkesfiskerne
i ytre Os l o fjo rd karakteristisk
nok under n avnet stivving eller
stivveng.
H avhe~te n

Michaelsen, J. og Syversen, R.
1973 : Vi rk somheten ved Store
Færder orn. stasjon 19 72.

~j)IPLom·IS
DESSERTER FOR ENHVER ANLEDN ING
OG SMAK FRA

Østfoldmeierienes Fabrikk All

•hele familiens varehus
DU FINNER DISSE AVD.:
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forts. fra s. 29, Ved spurveuglas
holker kun boller, men i stort
antall (ikke opptalt) og dessuten en god del ekskrementer.

4 holker i bruk som lagringsplass, henholdsvis med 2, 2,
4 og 7 byttedyr. 4 av disse
hadde avrevet hodepartr, (2
skogmus, 1 klatremus og 1
k jØ t .tmeis) . (Se tabell Il).

Dette gjorde det klart at minst
to spurveugler opptrådte i deler
av Onsøy vinteren 1968. Både ved
MØklegård og i BjØrndalen var
hamstr ingslagren e plassert i
holker med flyvehulldiameter S
cm (stærkassetype).

Det ble også f unnet enkelte
gulpeboller (ikke oppt-al t) i
et par av disse kassene. I
tillegg inn eholdt 2 andre

'

Et utvalg av spurveuglas næringsdyr. Smågnagerne
tilhører arten liten skogmus, to eks. med avrevet
hode . Fuglen er en bjØrkefink. Øverst en del oppgulpeboller.
Foto: B. A. Andersen
Ta be 11 II:
Oversi kt over byttedyr i 4 holker
18/2-1968

BYTTE DYR
Insektetere/Smågnagere

SUM
Fugl

Vanlig spissmus
Lit en skogmus
Klatremus

1

6
2

KjØttmeis
Svartmeis
Gjerdesmett
Gulspurv

3
1
1

1
15

"
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De t s t ørste hamst r ingslageret vi
regis t rerte ut gjord e 9 næringsdyr
(MØkl e gård 14 / 1) . Særl i g stor e
bytte dyrl a gr e i enk el t ho l ker e r
e llers omt a l t a v Haftor n (197 1)
og Sonerud et a l . (1 972). Hafto rn
f a n t 36 byt t edyr i e n ho l k 8 / 12196 3 . Sonerud e t al. o_ppg ir 59
nær ing s dyr i en og samme fuglekasse fr a Va ng, Hedma r k vintere n
1968/69. En liste over spurveuglas byttedyr i vinterhalvår et
og den prosentvise fordeling av
disse , er oppgitt av Hagen
(1952) . Jevnfør ogs å Haftorn
(197 1 ) .
Som eksempel på hvor stort byt t e
spurveugla kan klare å ta, nevner
Hagen (1952) bl.a. f l aggspett
(75-91 gr), konglebit (49-64 gr)
og 1 ungt eks. av rotte, (vekt?).
Munt he-Kaas Lund (1951) oppgir
bl.a. 1 eks. av vånd , (40 - 100 gr?).
En imponerende prestas jon, når en
tenker på at spurveuglas egen
vekt varierer fra 50-77 gr .
I de siste årene ha r det dessver re
ikke blitt særlig tid ti l kontroll
av våre rugeholker vinters t id.
Imidlertid samlet en spurveug l e
byttedyr i minst to av våre holker
ved Kjennetjernet orn. stasjon
vinteren 1971.

Det materiale som her legges fram
er ikke så altfor omfat tende , og
supplerende opplysn i nger er Øns ke1 ige. Derfor oppford res ØOF ' s me dl emmer , kanskje sær l i g de med
fug lekas ser so m hobby , ti l j e vn li g å fØ r e kon t ro ll med sine
holker kommende vi nt er og no t er e
det de even tue lt måtte finne av
byttedyr og by t tedyrre ster m.m.
Dette burde kunne være interessan t
feltarbeid i en ellers relativt
fuglefattig periode av året.
Anvendt li t terat ur :
Haftorn , S.1950: Spurveugle
hamstrer fuglekonge, Faun a 3,
s . 110-112.
Haftornr S. 1971 : Norges Fugler
(Univ. orlaget) 862 s.
Hagen , Y. 1952: Rovfuglene og
vil tple1en (Gyld. forl.) 603 s.
Munthe-Kaas Lund, Hj. 1951: A
Contr1but1on to the Knowledge of
the Biology of Glaucidium passeri num in the Breeding Se as on. (Sær t r ykk Nytt Mag.for Nat.vit. B 88).
Seirstad, A,
S . , Mysterud I.
1960: Et lite idrag til kjennskapet til spurveugla. Sterna 4,
s. 153-168.
Sonerud, G. Mjelde, A. o~ Preste rud, K. 19;2: Spurveugle ekk1ng i
fugleholk , Ster na 1, s. 1-1 2.

ot
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FUGLETARN, NOE A TENKE PA?
ved
Erik Sandersen

I Sveri ge er fug letårn ganske vanlig,
mens det hos oss er et ganske ukjent
begrep.
En av grunnene t il at fugletårn i
Sverige nesten har "vokst opp som
ep ler på et tre" i den senere tid,
skyldes mye at ornito lo ge r ved å
bestige jakttårn, har fått Øynene
opp for hvilken verdi disse representerer også for ornitologisk
virksomhet . Etter selv å ha vært
oppe i en tre-fire forskjellige
slag s fugletå r n i Sverige, er de t
bare positive bemerkninger å komme med . De er helt og holdent midt
i blinken for vårt arbeid. Ved å
konsentrere ornitol ogene om krin g

tårnet unngår en unødig t r å kk
ute i de ofte sårbare områdene,
og fuglelive t kan betraktes med
teleskop fra tårnplattformen
uten minste tegn til forstyr~else. Tårnene, som har en
største høyde på 10-15 meter,
gir en godt utsyn og en oppleve r
mye mer e nn å gå nede på bakken.
Er en på utkikk etter spesielle
arter som er meget sky, er fugle tårn meg e~ effektivt.
De t finnes forskjellige måter å
konstruere disse fugletårnene på.
Som "bein" benyttes lysmaster , og
de beste tårnene har tak over
pl attformen, som ofte utgjør
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gulvet i en innelukket observasjonshytte på toppen. Andre steder
finner en hytten ved foten av
tårnet (da ofte en feltstasjon
som blir benyttet til ringmerkning). Tårnet bØr imidlertid plasseres mellom hØye trær, slik at
det e~ kamuflert og ikke på noen
måte virker skjemmende i lan~
skapet.
I Norge finnes det så vidt jeg vet
ikke noen form for fugletårn. Vi i
Østfoldavdelingen kan imidlertid
med fordel legge oss slike bygge-

planer nærmere på minnet, da vi
har flere områder som egner seg
godt for et fugletårn. I farten
kan nevnes alternative områder
som Øra, GjØlsjØ og Hæravassdraget (lysmaster ligger klare
til bruk i GjØlsjØ).
Jeg skal ikke legge skjul på at
slike planer er blitt drØftet
tidligere i foreningen, men det
gjenstår bare å få satt planene
ut i livet.
Vi tar jo stadig etter svenskene,
så hvorfor ikke .......... ?'
·

Bolig-sparelån
opptil
kr. 250.000,Sparer du på en boligsparelåns konto hos oss har du
rett til boliglån etter gitte regler enten du trenger
penger til innskudds-, obligasjons- eller aksjeleilighet,
eget hus eller selveierleilighet. Lånebeløpet avhenger
av hvor mye og hvor lenge du har spart og hva slags
bolig pengene skal brukes til.
Be om vår 32 siders boligfinansieringsbrosjyre.

I(

ICllE DITl<ASSEN
Boligfinansiering

FUGLELIVET I SKJÆRGARDEN ØMFINDTLIG FOR FORSTYRRELSER
ved
vit. konsulent Gunnar Lid

I skjærgården langs vår vidstrakte kyst finner vi et særeget og interessant fugleliv .
De fugler som fØrst og fremst
domine rer er de såkalte sjøfuglene, en gruppe fugler som
ikke er noen systematisk enhet,
men en.samlebetegnelse på en
rekke arter med overveiende
marint levevis. Foruten de
egentlige sjØfuglene finner
vi i skjærgården flere vadefugler, andefugler og til og
med en spurvefugl, den lille
skjærpiplerka (se tabell I) .
Det er store forskjeller i
fuglelivet til de ulike årstider, og særlig i trekktiden
vår og hØst kan man finne mange
arter der. Her skal vi imidler tid bare ta for oss de vanligste
fugleartene som hekker i skjærgården. Det er fØrst og fremst
i hekketiden fuglene er sårbar e
for direkte forstyrrelser fra
menneskets side. Enkelte arter
er sær lig Ømtåelige når de har
egg og unger, og i tabell I e r
det satt en f etter disse arter.
De former for forstyrrelser som
fuglene blir utsatt for kan være
meget forskjellige, fra reir plyndr i ng til bare tilstedeværelse på hekkeplassen , slik at
foreldrefuglene ikke . tør vende
tilbake til reiret eller ungene
sine.
I de siste tiår har man for en
rekke skjærgårdsfugler kunnet
registrere en tilbakegang. Dette
gjelder særlig områder med stor
utfart og ferdsel, som f.eks.
Oslofjorden. At nettopp Oslofjorden må få stort utfartspress
forstår man når man vet at hvert
menneske i Oslofjordavsnittet
gjennomsnittlig "disponerer"
snaue Z meter strandlinje, mens
tilsvarende tall på landsbasis
er 14 meter . I Os l ofj ord en er

enkelte fuglearter som tidligere
hekket, helt forsvunnet. Dette
gjelder havørn, lomvi og lunde.
Andre arter har som sagt gått
merkbart tilbake. I tabell I er
det satt en t ved de arter som
på landsbasis eller noe mer
lokalt (f.eks. Oslofjorden) har
vist tilbakega'ng de s iste årtier.

~

Også flere av våre fuglefjell
ligger i det vi til en viss grad
kan kalle skjærgård. Vanligvis
er fuglefjellsartene ganske beskyttet for menneskelige forstyrrel ser, fordi deres reirplasser ligger på steder som
ikke innbyr til generelt friluftsliv. Likevel har vi de
senere år stadig flere eksempler
på at småbåttrafikk har forstyrret ved fuglefjell. Våre
viktigste fuglefjellarter er
forøvrig satt opp i tabell Z.
Særl ig de siste 10-15 år har
ferdselen i skjærgården Øket
kraftig. Stadig nye områder er
blitt mål for folk som vil ut
til "uberørte" steder. Med den
ste rkt Økede småbåttrafikken
med raske fritidsbåter blir nå
også områder i den ytre skjærgård mer og mer besØkt, ng
nettopp her finner man ofte de
mest interes_sante sjØfugllokalitetene. AkerØya ytterst i Hvalergruppen er et eksempel på et
slikt område, hvor ferdselen
har Økt merkbart det siste tiår.
Dette gjelder både dagsbesøk av
båter og camping i kortere eller
lengere perioder. I begynnelsen
av 1960-årehe kunne man maksimalt telle 10 -15 båter som var
fortøyd langs land av øya, mens
man i 1974 i de største utfartshelgene hadde mer enn 60 båter
bare på AkerØyabukta.
Fra 1961 er fuglelivet på Aker-

J:-

<.
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Ær fuglen er meget Ømfintlig overfor
forstyrrelser i hekketiden.
Foto: Gunnar Lid .
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øya særlig godt undersØkt, da det
ble opprettet en ornitologisk stasjon der. I 1963, 1965 og 1974 ble
det foretatt meget grundige takseringer av all hekkefugl på Øya.
Takseringsresultatene for de mest
ty-piske "skjærgårdsfugler" finnes
i tabell 3. Det fremgår klart at
antall hekkende par av flere sjø fugler har gått merkbart tilbake.
Særlig kraftig er tilbakegangen
for ærfuglen. I 1963 fantes ca.
60 par hekkende ærfugl, i 1965
45 par og i 1974 25 par . En
lignende tilbakegang finner v i
også hos fiskemåke . Også gråmåke
og sildemåke har hatt tydelig
tilbakegang. Hovedårsaken til
tilbakegangen for ovennevnte
arter er åpenbart den Økede
ferdsel til Øya. Arter som f.eks.
ærfugl er meget Ømtåelig for forstyrrelser i hekketiden. Et særskilt problem er at når ærfuglen
blir skremt av reiret, blir dette
gjerne Øyeblikkelig plyndret for
egg eller små unger av stormåkene,
og enkelte ganger også av kråke.
Av 23 registrerte ærfuglreir i
1970, ble hele 17 tØmt for egg
av måker eller kråker. Når ærfuglen forlater reiret naturlig,
brer den dun over eggene så
disse blir mindre synlig ovenfra.
Skulle man være så uheldig å
skremme en ærfuglhunn av reiret,
bØr man derfor bre dun over
eggene for på denne måte å redusere faren for at reiret blir
røvet . På AkerØya har det im idlertid vist s eg at maqge av
stormåkene har lært s eg at
under dunen ligg er vanligvi s
egg, så selv om eggene tildekkes går det likevel ofte galt.
Av tabell 3 kan man se at
andefuglarter som siland og
gravand, som begge har reir på
mer beskyttede steder (under
tette einerbusker eller i fjellsprekker), er tydeligvis langt
mindre ut satt for forstyrrelser
enn ærfuglen.
Når det gjelder forstyrrelser
fra menneskenes side, vil jeg
her komme med fØlgende eksempe l
fra AkerØya. I juni 1974 slo en
familie seg til like ved en

hettemåkekoloni sør på øya .
Familien oppholdt 'eg der det
meste av dagen, og det var
varmt og skyfri himmel . Det
var nyklekte og få dager gamle
unger i kolonien . Foreldrefuglene turde ikke fly ned ti l
ungene sine, og resultatet var
at over halvparten av ungene i
kolonien omkom. Dette inne bar
at mer enn 30 dØde unger ble
funnet dagen etter.
Av det fore?ående skulle det
klart fr emga at forskjellige
former for menneskelige aktiviteter kan virke negativt på
fuglelivet i skjærgården.
Blant de viktigste negative
faktorer kan nevnes
1. Bortskremming av de voksne
fu?lene slik at fiender, som
krake, stormåke, mink og røyskatt, lettere kan komme til
for å røve egg eller unger.

2. Opphold i kortere eller
lengere tid (camping) ved SJØfuglreir/kolonier, s.lik at
foreldrefuglene ikke tØr f l y
ned til sine egg eller unger .
Dette gjelder både i varmt og
solrikt vær hvor egg eller
unger utsettes for sterk varme,
eller under lave temperaturer
hvor det blir for kaldt slik
at det går galt med egg eller
unger. I enkelte tilfeller kan
ungene også sulte i hj el , fordi
foreldrefuglene ikke tØr komme
tilbake for å mate dem.
3. Eggsanking for å spise eg gene
ell er til private samlinger.

4. Slipping av hunder på skjær
og Øyer med sjØfuglkolonier.
5. Ulovlig jakt eller fjerning/
Ødeleggelse av reir for å bli
"kvitt" fuglene.

KONKLUSJON
For at vi i skjærgården også i
fremtiden skal kunne ha en be tydelig sjØfuglbestand, er det
nØdven d ig at den stadig Økede
ferdsel ti 1 sjøfug lomr ådene/
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koloniene reduseres. Dette kan
gjØres ved at man ved de viktigste hekkelokalitetene innfører ilandstigningsforhud i
forplantningstiden. På ~amme
måte som i vårt naboland
Sverige, bØr også vi få sjø-

fuglre servater, hvor fuglene
kan få hekke i fred. Dette er
helt nØdvendi? dersom man vil
bevare skjærgarden som et
attraktivt fritidsområde med
et rikt og variert fugleliv.
Oslo, april 1975.

DØd hettemåkeunge i reiret på AkerØya juni 1974 et resultat av forstyrrelser fra menneskers side.
Foto: Gunnar Lid.
Tabell I. De mest typiske hekkende fuglearter i skjærgården langs vår
kyst.
Tegnforklaring:
Hekkeområde. H: Mer eller mindre vanlig langs hele kysten,
kan mangle enkelte steder, som f.eks.
lengst nord.
0: Oslofjorden.
V: Vestlandet.
T: Trøndelag .
N: Nord-Norge.
t:
Arten har vist tilbakegang, d.v .s. mindre hekkebe s tand,
på landsbasis eller noe mer lokalt de sis te årtier.
f:

Arten er særlig Ømfintlig for menneskelige aktiviteter.
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Smålom (Gavia stellata)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Hegre (Årdea cinera)
Grågås (Anser anser)
Knoppsvane (Cyngus olor)
Gravand (Tadorna tadorna)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Siland (Mergus serrater)
Havørn (Haliaetus albicilla)
Tjeld (Haematopus os t ralegus)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Vipe (Vanellus vanellus)
Ste invender (Arenaria interpres)
Rødstilk (Tringa tetanus)
Tyvjo (Stercorarius parasiticus)
Hettemåke (Larus ridibundus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Fiskemåke (Larus canus)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Teiste (Cepphus grylle)
Skjærpiple rke (Anthus spinoletta)

VTN
TN
VTN

f

t
t
t

H

H

f

0

f

H
H
t

f

t

f

H

H
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H

f
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H
H
H
H
H
H

t

f

t

f
f
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H

H
H
H
H
H
H

t

t
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Tabell 2.
De vanligste og mest typiske arter

i

Havhest (Fulmar glacialis)
Havsule (Sula bassana)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppskar v (Phalacrocorax aristotelis)
Krykkje (Rissa tridactyla)
Alke (Alca torda)
Lomvi (Uria aalge )
Polarlomvi (Ur1a l omvia)
Lunde LFratercula arctica)

våre fuglefjell.
VN
VN
TN
VTN
VTN
VTN
VTN

N
VTN

f
t

t
t

f
f

f

c
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Tabell 3.
Antall hekkende par av "sjØfugler" på AkerØya (med VesleØya),
Hvaler registrert ved takseringer tre forskjellige år.

Art

1963

Gravand (Tadorna tadorna)
4
Stokkand (Anas platyrhynchos)
l
Ærfugl (Somateria mollissima)
ca.60
Siland (Mergus serrator)
1
Tjeld (Haematopus ostralegus)
18
Sandlo (Charadrius hiaticula)
5
Vipe (Vanellus vanellus)
3
Steinvender (Arenaria interpres)
3
Rødstilk (Tringa totanus)
3
Tyvjo (Stercorarius parasiticus)
1
Hettemåke (Larus ridibundus)
Sildemåke (Larus fuscus)
ca.40
Gråmåke (Larus argentatus)
ca.45
Svartbak (Larus marinus)
6
Fiskemåke (Larus canus)
ca.100
Makrellterne (Sterna hirundo)
4
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Skjærpiplerke (Anthus spinoletta
7
Antall hekkende par

1965
2

l?
ca. 45
l?
18

1974
3

3

ca.25
2

15

4

3

2

4

2

3

2

2

l?

l

6
9

57
ca.10
16

3

4

ca. 40
8

ca.25
ca.1 2

16

18

l 52

206

301

3

Anmerk.: Økningen i antall hekkende par totalt fra 1965 til
1974 skyldes en nyetablert (1973) hettemåkekoloni.

KIKKERTER - BRILLER - UR

J. P. JAKOBSEN
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SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKI'

HVITKINNGAS I TORSNES
Ved
Ole P. Skallebakke og Hermod Karlsen
Uen 13. mai 1975 var Erik Weel og
undertegnede på ekskursjon i
skjærgården sydØst for Torsneslandet Hensikten med dette var
først og fremst å registrere ærfugl forekomsten i området.
Mens vi var på det vestre Thorsøskjæret oppdaget vi to gjess som
satt på det Østre ThorsØskjæret 1
en avstand av ~a 200 meter. Med
Mirador spottingscope Z0-4SX var
det ingen tvil om artsbestemmelsen .
Det var I grågås tA.a. anser) og I
hvitkinngås fBranta leucopsisl.

Kristiansand
Oslo omegn
Øyeren
Tønsberg
Store Færder
Øyeren
Akerøya

s
l

l
I

I
l

2

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

Hv i tkinngjess blir relativt van l ig
obse r vert langs den norske vestky s t og s venske Øs t kyst.
Henholdsvi s fu g ler ve sentlig fra
bestandene på Is l and og Sovjet.
Hvitk i nngjessenes hekkeområder
med de respektive overvintringsområdene i pa ren t es: NordØstGrØnland (Heb ri d en e, Nord-Irland
og Ve st - Skottland), Svalbard
(Sørvest kys ten a v Skottland),
Nova j a Zeml j a og Vaygac h (Nord ve s t-Ty s kland og Nederland).
"S valb ardgj es sene" se es under
trekket langs no r skekysten,
særlig fra Trøndelag t i l Jæren/
Li st a. I den senere tid er det
blitt kjent at "Svalbardg jes s en e " har e t stort furasjering s område , på veg fra Skottland,

Fuglene ble nå fotografert, og
selv om holdet var langt, kan mao
artsbestemme fuglene på bildene.
Etter et kvarters tid ble gjessene
skremt opp av fiskere som gikk i
land på holmen, og de la seg da pa
vannet noen hundre meter unna. En
stund etter lettet de igjen og
flØy sammen mot NNV til de korn ut
av syne. Retningen indikerte at
de flØy til Øra, eller i hvert
fall over Øraområdet
Tidligere observas j oner på Østlandet og Sørlandet Øst for
Lindesnes:
våren
våren
15-10
17-10

1867
1877

1915
1962

18- 7 1968

18- 6 1972
21- 9 1968

15- 4 1969
17- 8 197:

G. Lid
G. Lid m/flere
Ø. Fritsvold-S.Sletten

ved Sandnessjøen nord for Vega.
lfØlge lokalbefolkningen kan d e t
dreie seg om opptil 3000 1nd .
(G.Lid pers.medd. 1. Sov j et - g Je~
sene trekker over Kvit s jøen Finskebukta t i l Gotland og vide r e
langs Skåne til overvintring s kvarte r et .
Det individe t v1 s A ha r ne pp e
b l åst hit da det var en rolig
værtype 1 det gjeldende tidsro m.
De r imo t var den s ammen med en
grågås o g det e r mulig d is se har
flØyet sammen sørfra. Gr ågj es sene
trekker over vinterkvarteret ti l
de russiske hvitkinngjessen e o g
vi har derfor trol i g sett en
hvitkinngås som tilhører Sov Jet stammen.
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Kartet viser hvitk inn gasas hekkeomr åde r, trekkruter og
ove rvintringsomr åde r/skravert.

Hvi tkinng å sa er en
ark t is k art sees meget sjelden
her i Østfold .
Foto :
Erik Sandersen .

Litteratur:
S . Haft orn : ~org es Fugler.
Sterna, årg . 19 71-75 .
Fauna, å rg. 196 >7 5.
I . Lieberkind: Dy renes \"erden .
Vå r fågelvarld: 1970-nr . 1, 19 -3- nr. 2 , 19 7 .t-nr. 3 og.! , 1975 - nr. 1 og Z.
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UPUBLISERTE FUNNA V STORJO
ved
Birger Alfred Andersen
(

Oljeskadet storjo etter va s k.
I Østfoldor nitologen nr 1, 19 75
omtales en oljes kade t s torjo,
Stercorarius skua, påtruffet
ved Hauge i Rolvsøy. Funnet opp gis so m det tredje i Østfold.
Da det imidlertid for eligger
ytterligere 3 upubliserte observasjoner av arten i vå r t
fylke , så blir disse framlagt
her.
1 eks. obs. ca. l nautis k mil
sydvest for Struten fyr ,
Onsøy, 15/11-1969.
1 eks. obs. ved Tyta sydØs t for

SØndre Missingen, Onsøy, 12 / 91970.
I tillegg kommer en ungfugl skutt
utenfor Saltnes i Råde 10/10-1969.
Fuglen var blit t ringmerket som
pullus ved Noss, Shetlandsøyene,
Skottland , 7/7- 1969. Vel 3
måneder senere ble den altså
skutt i Ytre Oslofjord etter å
ha tilbakelagt en distanse på
noe over 700 km i sydøst li g
retning. (Oddvar Kristiansen ,
Saltne s , pers. medd.)

~
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KATTUGLE (STRIX ALUCO ),
OGSA EN TRUET ROVFUGL?
ved
Steinar Koht, Bengt Rydin og Leiv Bunes.

Kattugla setter seg ofte på en tykk grein,
eller en stor stein med byttet.
Foto: Steinar Koht.
Kattugla er nok Østfolds vanligste
og mest allmenkjente ugle. Det er
svæ rt få som ikke har hØrt kattuglas hukring eller makekalling i
stille ettervinter- eller vårnetter. Fordi kattugla ofte hekker
og oppholder seg i nærheten av
bebyggelse og mennesker, og fordi
den er i aksjon vesentlig om natten , har det knyttet seg mange
sagn og en god porsjon overtro
til fuglen.
Selv i våre dager har ikke alle
greid å riste av seg denne overtroen. Dette fikk vi oppleve en
gang vi kjØrte inn på et småbruk for å spørre om tillatelse

til å henge opp en kattuglekasse. Eieren så bestyrtet på
oss da vi fo r talte at vi drev
med registreringer av kattugle.
Vi fikk beskjed om at det aldri
ville bli aktuellt å henge ut
no en kas s e på hans eiendom, da
kattugla varslet dØd på gå rden.
Opprinnelsen til denne troen
ligger nok i hunnens rop etter
hannen. Dette ropet kan nemlig
oppfatt es som "kle hvitt" , og
paralellen går klart mot "likskjorta" for fantasifulle mennesker. Denne versjonen er da
heller ikke noe fe nomen for
Østfold, men finnes i de fleste
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deler av landet. der kattugla er
utbredt.
En annen versjon, som var ny for
oss, men atskillig mer jordnær,
stØtte vi også på under oppsettin g
av kasser. Denne gikk ut på at det
bragte lykke å ha kattugle på
gården , ford i den hol"d t s må gnagerne
på et guns tig nivå. Dette er mye
nærmere sannheten, selv om det ve l
er en overdrivelse å be t egne det
som lykke .
Selv om det er mange so m har hØrt
kattugla, er det kanskje ikke så
mange s om har sett den. De n er
nemlig den mest typiske "nattugle"
av uglene våre. Det t e vil si at
den vesentl ig er i bevegelse om
natten. Byttedyrene, so m vesentlig består av smågnagere, men også
noe småfugl , b l ir fanget i størst
mengde i tiden fra skumring til
grålysni ng. Jaktmetoden er som
regel den at ugla flyr lavt over
enger eller andre å~ne s teder
hvor den kan vente a finne smågnagere, for så fullstendig lydlØst å slå ne d på byttet. LydlØsheten kommer av at kattugla
har en mege t blØt fjærdrakt.
Kattugla fo re kommer vanlig til
fåtallig syd for N-Tr Øndelag, og
e r i lavereliggende kulturlands kap vår vanligste ugle.
Reiret legger kattugla i hule trær,
gamle reir av kråkefugl, skjære og
ekorn, elle r også på bygninger.
Reirstedet kan ligge i hager,
parker eller egnede steder i nær
tilknytning til dyrket mark , men
det hender også at den drar langt
til skogs og utenfor bebyggelse.
Eggl eggingen varierer sterkt . Vi
har funnet reir hvor 1 . egg er
lagt allerede 1. uke av februar,
men også så sent som første uke
av mai.
Antall eg g har variert fra 1 til
6 i de reir vi har undersøkt, og
største antall unger har væ:t S.
Det ser ut til at t r ange reirplasser tillater færre unger enn

de romslige, da de svakest e
ungene i trange r eir blir "tråkket" ned og drept av de
kraftigere. Størrelsen på ku l lene
vil selvfØlgelig også til en viss
utstrekning bli bestemt av den
årlig e bestand av smågnagere. Vi
t ror imidlertid ikke at kattugla,
som flere av de andre rovfuglene
våre, unnlater å hekke dersom smågnage rbesta nden er dårlig. I de
reirene vi har funnet i gnagerfat tige år, er det helt tydelig
at kattugla nedle gger en mengde
små fugl, vesentlig t r ost. Hekkeresultatet blir imidlertid
dårlige re, og i 1975, som har
vært et svakt smågnagerår for
Østfo ld, var det mange par som
bare fikk fram 1 unge.
Kattugleungene er avhengig av
for eldrene i hele 2-3 måneder
a tter at de har forlatt reiret,
fordi de ikke lærer å jakte
selv på et t i dligere tidspunkt .
I begynnel sen trener de på å
jakte på gresshoppe r , tordivle r
og andre større inse kt er. Dette
fikk vi erfare i 1913 , da vi tok
vare på og a l et opp 2 svake individer. Disse vår så utmattet at
vi gikk ut fra at ett dØgn til
i reiret ville gjort det av med
dem . Vi lot disse ungene fly
fritt omkring etter at de nådde
flygedy ktig alder, og de ko m
selv f ram for å tigge om mat når
de var sultne . Så en dag kom
plutselig en s tor sverm med
sankthans-oldenborre, og ugle ungene b le fullstendig "ville"
i sin iver etter å fange noen .
De hadde imidlertid store
vanskeligheter med å bestemme
seg for hvilke de ville ha, og
ble til sl utt bare flyvende å
vimse midt i svermen. Større
insekte r som opptrådte enkeltvis fanget de imidlertid med
letthet på denne tiden.
Etter a t vi i 1971 ringmerket
vår fØrste kattugleunge, fattet
vi stor interesse for denne
arten. I de påfØlgende år har
vi forsøkt å danne oss e t bilde

~
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av hvor vanlig kattugl a er i Østfold, og om de n er i stand til å
holde stammen ved like , eller Øke
i antall.
Vi s t artet med å henge ut rugekasse for ka ttug l e , og har inntil
i dag hengt ut 67 sykk er . De tte
viste seg å bli meget ve llykket.
Da vi i 1973 hadde hengt ut 42
kasser b l e 1 1 beny ttet. Av de 67

kassene vi nå har ute e r 30 stk.
bli tt benyttet minst ett år.
Det te r esu ltate t burde i nspi rer e
dere s om leser denne artikkelen
til å fors øk e a henge ut noen
kasser sel v. Et ter at vi i begynne l sen e ksp ri men tert e med
forskjellig stør rel s e på kassene,
har vi kommet fram t i l at kassen
som er vist på fig. I e r den best
egne de for kattugle.

Fig. I .

-

25
Lokket kan med fordel trekkes
med tjærepapp.
Mål : 35 X 40
(henholdsvis bred de - lengde)
Kassen ska l fylles med et lag
sag fli s el l er morken tre flis.
Mins t 5 cm.
Alle mål er oppgitt i cm.

Et spø rsmå l som vi l dukke opp i
forbindelse med uthenging av kattuglekasser er utvilsomt: " Hvor
skal kassene henges?" Til dette
kan vi si at det er mulig å få
kattugla til å hekke på nær sag t
hvi l ken som helst bio t op, men
det er tydelig at den foretrekker
løvskogslunder i nær tilknytning
til dyrket mark. Høyden f ra
marken til utflyvningshullet har
varie rt fra 3 til 18 m., med et
gjennomsnitt på 6 m. , i våre 30
benyttede kasser.
I vårt r egistreringsarbeide inngår også en de l "na t urlige" re ir
i hule t rær. Det bes t e materialet
er fra 1973 og de lv is 74 , mens
materialet for 1972 og 7 5 er
mangelfullt. Resultatet for det

ene reiret vi fant i 19 71 er tatt
med nærmes t ford i det var dette
r eiret so m fikk oss til å begynne
med regist rer ingene.
Materialet fra de siste fire år
er imidlertid godt nok ti l å
t r ek ke sammenligninger for ant all utf lØyne unger pr. reir pr.
år. Grunnene til at mate r ialet
ikke er så fullstendig som
Ønskelig, er mange. Den største
er nok a t vi har vært meget forsiktige med å oppsøke reirene
under eggl~ggingen og første del
av rugingen, sli k at når vi har
gått vår fØrste runde i kas sene
har allerede de tidligste parene
klekket . Tiden vi har hatt til
disposisjon har også var ie rt
fra år til år .
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Når vi se tter resultatene i nn i
en tabell for sammenligning, vil
REGISTRERINGSAR
Antall re i r
Antall egg
Flygedyktige unger
Ringmerket an t all
Ant.utflØyne un ger
pr. reir

den få f Ølgende utseende:

1971

1972

1973

19 74

1975

1

7
?

1

17
17

27
102
70
66

33
min 107
83
83

18

?

2,42

2' 59

2,41

2, 16

?

39
39

Nå har ogsa Jeg fått en
ring fra Stavanger museum .
Foto : Bengt Rydin .

Såvidt oss bekjent, finnes det ikke
tilsvarende materiale å sammenligne
med fra tidligere år i Østfold. I
fØlge Svein Haftorn, "NORGES FUGLER"
har kattugla i fØlge svenske undersøkelser meget kort levetid. DØde1 igheten 1. år er på ca . 67 \ og
hos eldre fugler ca. 43 \. De samme

undersøkelser viser at kattugla
må ha gjennomsnittlig 2,6 unger
pr. reir pr. år for å beholde
stammen. Hvis vi sammenligner
dette gjennomsnittet med tallene
for våre registrerin ger, ser vi
at bare i 1973, som var et godt
smågnagerår i Østfold, har vi et
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gjennomsnitt som tilsier at kattuglebestanden skulle få beholde
posisjonen til neste hekke sesong.
Alle de andre årene viser gjennomsnittet at kattuglesta.mmen skull e
gå tilbake. Hvis vi så tar gjennomsnittet for samtlige år, som er
2,44 unger, vil dette si at i de 86
reir som inngår i registreringene
er det produsert 14 unger for lite
til at stammen skal stå u fo randret.
Dette viser at kattuglebes tanden i
Østfold i det minste te oretisk, er
på til bakegang!
Hvis vi så trekker inn dØdlighetsprosenten 1. å r, forstår vi bedre
hvor s tor betydning disse 14 ungene
har . La oss se på hvor mange av de
83 flygedyktige ungene i 1974 som
overlevde vinteren, og fikk mulig heten til å hekke i 1975, når vi
går ut fra at dØdligheten l. år er
67 \. De 83 ungene blir da redusert
til 27 individer, og det er vel
tvilsomt om også disse 27 er i
stand til å finne make og foreta en
vellykket hekking allerede l. år.
Når vi så regner ut hvor mange
gjenlevende det blir i 1976, og får
. tallet 15, forstår vi nok enda
bedre hvilken rolle de 14 ungene
som "manglet" i 1974 kan komme til
å spille .
Vår ringmerking av kattugle har
hittil ikke gitt noe nytt innblik k
i hverken leve s ett eller levealder.
Vi har bare fått lokale funn, hvorav de fle ste er på ca. 10 km. fra
merkestedet. For kattugler ringmerket ellers i landet har man påvist vandringer på opptil 100 km. ,
og for kattugler ringmerket i
Sverige oppt il 480 km.
Vi vil også i kommende år forsøke
å fØlge opp og forbedre disse registreringene. Medlemmene i N.O.F.
avd. Østfold anmodes også om å
henge ut rugek asse r for kattugle.
Dere som etterkommer denne anmodningen må utvise $tørste forsiktighet ved kassene i hekketiden, og ikke henge ka ssene
slik at de er lett tilgjenglige
for barn.

Dere frarådes også å besøke kassene etter at skumringen setter
inn, da vi har funnet ut av kattugla har mye lettere for å angripe på denne tiden enn midt på
dagen. Vi har imidlertid blitt
angrepet også i fullt dagslys,
og de t er ingen tvil om at kattugla ser meget godt også ved
hØylys dag. Begge uglene kan angripe. Dette fant vi fort ut,
etter at den ene hadde angrepet
og sa tt seg i et tre nær inntil
reir treet , slik at det var mulig
fo r den som stod på bakken å
varsl e k~atreren om når den kom
igjen. De t som skjedde var imidlertid at den andre ugla plutselig
befant s eg mellom ansiktet til
klatreren og stammen. Det gikk
bra denne gangen, men det kunne
lett gått ut over Øynene og
ansiktstrekkene. Vanligvis etterlater nemlig kattugla seg forholdsvis dype rift etter klørne.
Vi er meget interessert i å høre
fra lesere som sitter inne med
stoff om kattugle, og også fra
dere som er interessert i å forsøke å henge ut fuglekasser.
Til slutt vil vi få l ov til å
takke Toralf Ruud, Tellef
Kjellesvig og Terje Hansen som
har vært oss behjelpelige under
registreringene.
NB - TIL LEGG!
Vi har fått beskjed om et nytt
funn av kattugle etter at ar tikkelen ble skrevet.
Det dreier seg om en"no rge sre kord" !
En kattugle merket som reirunge
i Onsøy 22/5-73, ble funnet
(trafikkdrept?) ca. 6 km syd for
Varberg, Halland i Sverige, 21/7
75 . Den hadde da tilbakelagt 270
km, hvilket er den lengste avstanden som er registrert for
kattugler ringmerket i Norge .
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TREKKFUGLENES HEMMELIGHET
ved
Helge Ro sb ach

En flokk taffelender på vår trekk til hek keplassene
i eutrofe innsjøer i sør-Norge.
Foto: Oddv in Lund .
Det er hØst. Trekket ha r begynt. Noen
art er har samlet seg for å forbe rede
seg t il vin teren, andre for å forberede seg på turen sørover . Men hva
er det som får fuglene til å dra sørover om hØsten, og hvorfor vender de
alltid tilbake til samme sted? Og hva
gjØ r de for å orientere seg?
Vitenskapen har kun delvis svar t på
disse spørsmål. Fug l en er en usedvanlig flyvemaskin . Dens flukt er
bas e rt på samme aerodynamiske prinsipper og samme mekan i ske appara te r

som flyenes: Ror
Hjertet er skapt
Fuglens kropp er
på en racerbil veier lite .

og vinger.
for flukt .
som kroppen
gå r fort og

Som eksempel kan man ta fregattfuglen. Dens vingespenn er 2
meter , mens s kjelette t kun . ve ier
113 gram , dvs. mindre enn fjærene~
Fuglens lunger er store og robuste. Mens menneskets lung er ut·gjØr 5 prosent av kroppsvolumet ,

51
utgjør andens 20
fluk t bruker tr e
luft den tar inn
kun en fje rd edel

prosent. En due i
f jerdeparter av all
til avkjØling, og
til pusting .

Fug lene er ikke bare enkle maskiner ,
men har også innebygget pilot. Under
trekket lØser fuglene kompliserte
navigasjonsproblemer, av instinkt.
Hvert år foretar millioner av fugler
lange reiser. Noen drar om dagen,
andre om natten, under klar eller
overskyet himmel. Deres flukt er
regelmessig som et kronometer.
Noen reiser i kompakte grupper ,
andre adskilt , de gamle samlet,
og de unge samlet. De unge k jenner
ikke bestemmelsesstedet , men utrolig nok finner de fram.
Listen med forklaringer som vitenskapsmenn har gitt. er meget lang.
Noen mener at vinterkulden får
fuglene til å trekke til varmere
steder hvor de kan finne mat .
Andre mener at fuglene oppfatter
forandringer av trykk og elektrisitet i luften eller fysiologiske
forandringer når forplantningspros e ssen er ove r. Men det
største mysteriet er f uglenes
evne til å orientere seg. RØdnebbternen tilbakelegger en
strekning på ca. 17.000 kilometer,
så problemenes dimensjoner er
store. En hvit stork er ved Kairo
i sl ut ten av august, i ok tobe r er
den i Transvaal, i november i
Natal, og om våren er den i
Europa. Den har en reis e på ca.
16.000 kilometer.

Man har foretat t følg ende eksper iment for å prøve fuglenes
orienteringse vne. Tre s jØ fulgunger ble tatt fra reir i En gland og fløyet til Vene zia.
Godt merket flØy fuglene rett
mot åpent hav. Etter 72 timers
flukt ble den ene funnet igjen i
sitt underjordiske reir. Den
hadde flØyet Italia-England i
rett linje, med en hastighet av
70 kilometer i timen!
Hvordan finne r de r etningen, og
hvert år den samme ruten?
Muligens beregner de vinklene
e tt er sol og stjerner . Fuglene
l Øser astronomiske navigasjoner
bedre enn mennesker - men hvor dan gjØr de de t?
Ledes de av instinkt og retningssans?
Førere av fly og skip vet hva som
må gjøres for å fØre sine fartøyer. Hva gjØr fuglene for å
vite hvor land og vann e r ? Hva
gjØr de for å finne tilbake til
samme hus , samme tak, hvor de
hadde r eist fra året fØr, og
etter så mange måneder og tilbakelagte kilometer?
Fuglene kjemper mot vind , sul t,
utmattelse- og ikke minst jakt.
Men å jage fugl i parringstiden
er antibiologisk , og dessuten
ulovlig fra internasjonalt synspunkt. For fuglene er hverken
italienske, norske eller enge l ske,
men til hører hele verden .
Et kinesisk ordtak sier: Enhver
fugl har med seg et stykke av
himmelen , og dette sykke er
større jo større avstanden er.

Havsule n - en mesterflyver.
-Foto: Oddvin Lund.

52

KURS I BEHANDLING
AV OLJESKADET FUGL
Ovennevnte kurs ble arrangert den
18. oktober i Ø.O:F.'s regi på
Gamlebyen Folkehøyskole. Foruten
medlemmer av vår forening deltok
representan ter fra Dyrebeskyttelsesforeningen og fra Jeger og Fiskelag
i Østfold. I alt 33 deltagere.
rylkesingeniØr Eikeland innled e t
det hele med å utrede om tiltak i
Østfold fylke for Øket bere ds kap
mot oljeutslipp, ansvarsforhold ,
Øvelse og metoder for å begrens e
skadene. Det ble slått fast at
det finnes såkalte beredskapsorganer som har som hovedoppgave
å utforme kriseplaner. Imidlertid er disse inne i en opp byggingsfase, og pr. i dag
eksisterer kun to godkjente nemlig i Rogaland og i Nedre
Glomma regionen (som omfatter
i alt 10 komm.). Hovedsetet
for sistnevnte er lagt til
Fredrikstad, som i dag disponerer over 800 m oljelenser.
I tillegg vil senere komme 600
m. , og sambandsutstyr som f . eks.
Walkie-Talkies. Dette utstyr
søkes fordelt på Øra , Skipstadsand på Hvaler og Sarpsborg.
Hovedstasjonen for oljeberedskapen på nasjonalt plan ligger
i dag i Horten, flere vil bl i
bygget etter hvert. De lokale
beredskap s organene, som består
av politimester , braJlnmester ,
havnefogd og en mann fra industrien, har i sine kriseplaner
lagt opp til et bredt samarbeide
med de forskjellige forsvarsgreinene, transportselskapene,
båtselskapene og de som driver
med slambiler.
Ved oljelekkasje skal olj en etter
den er s ugd opp kjØres til en
stor oppsamlingstank på Nesøya,
ikke til en lokal fyllplass:
En ting som er verdt å nevne ved
den nye oljeberedskapsloven er at
fug lenes situasjon ved en katastrofe ikke er nevnt med ett ord:
Det ble antyd et at den l okale
dyrenevnd burde varsles ved
enhver lekkasje.

Etter at fylkesingeniøren hadde
. besvart spørsmål fra salen, ble
det vist en film med tittelsen:
"After the Torey Canyon".
Filmen bygget på grunnstØtingen
av en oljetankbåt utenfor den
engelske kyst (18. mars 1967),
og viste hvorledes oljeskadet
sjØfugl ble tatt hånd om, re nset,
og senere sluppet fri.
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Etter filmen fortalte vitenskaplig konsulent Gunnar Lid om behandling av oljeskadete fugler.
Utgangspunktet i forelesningen
var brosjyren om behandling av
oljeskadete fugler, som er utgitt av No rsk Petroleumsinstitutt. Der finner en opplysninger
om hvordan oljeskadete fugler
skal innfanges, hvorledes de bØr
transporteres til behandlingsstedet , hvordan de skal vaskes
og etterbehandles, hvilken type
fØde de fo rsk jellige arter trenger,
på hvilken måte de bØr utsettes,
og eventuellt hvor, og en li ste
over alle lokalavdelingene i
Norsk Ornitologisk forening, bare
for å nevne noe. "Når de t
gjelder hvilke midler som s kal
brukes til vasking av oljes ka dete
fugler, kan en i dag ba r e anbefa le bruk av såpe og vann (Zalo
type) " , hevdet Gunnar Lid. Under
den s tore oljelekkasjen i Vadsø
i 1973 ble det brukt et kjemisk
rensemiddel, Larodan 127, men
dette vi ste seg ikke a være t ilfredsstillende nok.
Etter matpausen innledet Leiv
Bunes (som også ledet møtet) en
diskusjon om hvordan oljeskadete
f ugler bØr tas hånd om i vårt
fylke i framtiden . Han framla et
forslag om å etablere et arbeidsutvalg med representanter fra <le
tre tilstedeværende foreninger,
som skulle se nærmere på muli ghetene vi har for å kunne bistå
med hjelp ved en oljelekkasje.
Forslaget ble godt mottatt og
etter en liten justering ble
sammensetningen av et slikt utvalg fØlgende: 2 rep. fra Ø.O.F . ,
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1 rep. fra Norsk Jeger og Fiskeforening og 1 rep. fra Dyrebeskyttelsesforeningen. De re s pektive representanter velges ut i hver forening for seg. Etter at dette var
vedtatt, drØftet en den Økonomiske
siden av saken. Det ble foreslått å
søke s tøtte fra de kommun ale dy revernsnemder og MiljØverndep.

BelØpet er en de l av de midler
som ble bevi lget Ska-Kat-Os til
bekjemping av vannforurensing i
nedre Glomma-regionen, og oljevern burde derfor falle godt i
tråd med den ned lagte forenings
fo rmål spa ragraf. "Det er godt vi
har noe å s tarte med ble det
hevdet fra salen" .

En fin av sl utnin g på denne siden av
saken ble det o gså at Ole Jørgen
Hanssen, tidligere formann i SkaKat -Os , overrakte nærmere 4000 kr .
til det nylig opprettede utvalg.

Kurset ble avsluttet med et lysbil dekåseri av Tore Hunn , hvorpå
han v i ste vadefuglbilder fra Øraområdet. Etterpå var det en
ekskursjon ut til " Nor ges Marismas"
ledet av Erik .Sandersen.

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

SMÅSTYKKE

KORTNEBBGAS PAAKERØYA
ved
Per Arne Johansen og Åge St en Fredriksen
Under en tur til AkerØy a lØrd ag
18. oktober nå i hØst, observerte
vi en kortne bbgås , Anser fabalis
brachyrhunchus, på sydspissen av
Øya. Fugl en ble oppdaget da den
gikk og beitet i fjæra og avstanden var da bare ca . 1 5 meter.
Fuglen gjorde imidlertid ik ke
tegn til å lette da den så oss ,
så vi tenkte at den muligens
kunne være skadet. Men grunnen
var at den var svært tillitsfull , og vi kunne uten videre

komme inn på ca. 5 meter.
Fuglen oppførte seg naturlig
og lot seg i kke af f isere av
vår åpenbare interesse for den .
Det var virk e lig en opplevelse
å få se en vil l fugl være så
tillitsfull , ovenfor mennesker
her nede på kys te n nå midt i
jaktt ida, når måker let ter på
man ge mete r s avstand .

INTERESSERT I Å TA OPP FUGLELÅTER?
Hvis så er tilfelle bØr du kontakte meg!
Jeg sk al nemlig selge en parabolskjerm, en fintfØlende mikrofon som
egner seg ti} formålet og et s ett med hodetelefoner .
Det er med andre ord bare en båndopptager som mangler, på å ha komplett opptaksutstyr . Hvem har vel ikke en kasettspiller?
Alt er som nytt, utstyret e r brukt kun to ganger!
SAMLET PRIS KR. 400,00.
Erik Sandersen, Østfold-Ornitologen.
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EN ORIENTERING OM DEN INTERNATIONALE VANNFUGLFORSKINGS

SENTRALEN
ved
G. Aclam og Hj.M.K . Lund

Eutrofe innsjø e r er attraktive for vann fugl er .
Fo t o: Erik Sandersen .
Den internasjonale vannfuglforskningssentral (The international
Wildfowl Research Bureau I.W.R . B.)
ble stiftet i 1954 av forskere
tilknyttet "Det internasjonale
fuglevernråd " (The International
Council for Bird Preservation I.C.B.P.).
Sentralens hovedfunskjoner er å
stimulere og å samor dne all
f or skning og naturvern vedrørende
vannfugler og våtmark.
Vannfugler er ender , gjess og
svaner, riksefugl e r og vadere,
våtmark er myrer og gruntvanns områder, bade ferske og salte ,
stillestående 0g rennende.

Våtmarksbiotopene er i våre
dager i fare , fordi moderne teknologi har gjort det relativt
enkelt å Ødelegge dem. Våtmarker
er også spesielt ut satt overfor
forure nsning og forringelse som
teknologiske fremskritt ofte
forårsaker. Vannfugler er trekkfugler , som må vernes ved internasjonal t samarbe id, hvi s vi
Ønske r å bevare dem.
Sentralens virksomhet foregår
nesten utelukkende på fr iv illig
basis , dog under ledel s e av profesjonelle vitenskapsmenn som
arbeide r i si n fritid eller i
den t iden som deres na sjo nale
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institutter kan avse tt e. Den lØnnede stab i hovedkvarteret, Slimbridge i sørvest England, består
kun av en admi nist r ator og en
sekretær . Forskningsvi r ksomheten
er organisert gjennom arbeidsgrupper bestående av spesialister ,
naturve r nvi rksomhe ten gjennom
nas jonale representanter, dir e ktør
er dr. G.V.T. Matthews.
FORSKERGRUPPER STUDERER FUGLEGRUPPER.
Et av Sentralens grunnprinsipper
er det at dens r åd angående naturve rn skal være basert mest mulig
pålitelige opplysninger. Innsamlingen av d i sse u tfør es av
arbeidsgrupper, som består av
både vitenskapsmenn og interesserte amatører. I Europa , hvor
det finnes relativt mange erfarne
orni t ologer, ha r man dannet flere
forskergrupper. Gruppesjefene har
meda r beidere i hvert en kel t land,
som da hver for seg or ganiserer
sine landsmenn innenfor sine spe sielle felt. På denne måten blir
resultatet en aktiv internasjonal
gruppe som spesielt gir yngre medarbeidere anledning til å delta i
Sentralens virksomhet.
Gåseforskningsgruppen var den fprste
som ble etablert. Grupp en har allerede kunnet bestemme temmelig nøyaktig antallet nålevende indi vider
av 2 gåsearter og 3 underarter.
Variasjonene i antall og ungeproduksjon har vært re~elmessig registrert. For andre gasearter, som
har større utbredelser, har m•n
enn å ikke oppnådd denne grad av
viten: Gruppen har u tgit t kart over
vinterkvarterene til alle de eur asiati ske gjess, og de nordvestlige
deler av bestanden e r ganske godt
undersØkt.
Andeforskningsgruppen utfører representative vintertellinger , slik
at forandringer i and ep opulasjoner
kan måles med sikkerhet. Denne metoden brukes fordi andeartenes
større utbredelse gjØr en fullstendig telling av en andeart nesten umulig. Noen a v de ornitologisk
avanserte land hadde utfØrt regel-

messige må nedlige tellinger av
ender siden slutten av førtiå r ene.
Populasjonsforand ringene som disse
a vslørte, kunne godt være skjult av
geografiske for skyvni nger av popu lasjoner, derfor har man i de
si ste å re ne inn f Ørt midtvinterandetellinger på internasjonal
basis, med det mål å få maksimum
dekning, iallfall i den vestlige
del av Eurasia. De l and som har
få ornitologer konsentrerer te l lingen til bare en dag og telli ng
f r a fly bruke s i stadig stØrre ut strekning . Omkr ing 6 millioner
vannfugler er registrert under
disse t e llingene, og en tilstrekkelig serie av data vil gjØre det
mulig å oppd ag e grove trekk i populasjonsforandringer blir snart
til gje nge lige. I mellomtiden er
det tegnet detaljerte kart som
viser utbredelsen om v inter en av
alle svaneartene og de vanligste
andeartene.
Vaderforskningsgruppen er dannet
relativt nylig og har en spesielt
vanskelig oppgave på grunn av at
disse fuglene er små, har s tor
bevegelighet, og har tendens til
å opptre i tette flokker som
karakteriserer mange vadefuglarter. Allikevel har man ved felles anstrenge lser fått nyttige
opplysninger både om utbredelsen
og antallet på de viktigste tilholdsstedene.
Ringmerking av vannfugl er gir
verdifulle opplysninger om deres
trekkruter og dØdelighe t. Borts ett fra mistnettfangst av vadere
og fangst av knoppsvaner, er amatØrdel tagelsen liten sammenlignet
med ri ngme rking for Øvrig. Årsaken er at fa ngst av ender og
gjess som regel krever store
fangstanlegg, kostbare rakettdrevne nett eller ko s tbare
ekspedisjoner til hØyarktiske
hekkeplasser. Det meste av vannfuglmerking har derfor vært utfØrt i forbindelse med de nasjonale forskningsinstituttenes arbeid. Dataanalyse har o~s å hatt
en tendens til å være pa nasjonal basis, selv om noen samOYdnede analyser har vært gjort.
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GRUPPER SOM FORSKER BIOTOPER
OG JAKT.
Hittil har vi gjennomgått forskningsgrupper hvis mål er å fremskaffe grunnleggende data om vannfuglpopulasjoner , deres utbrede lse
og bevegelser . Forskning er også
nØdvendig for å fastslå hva som
må gjøres for å oppveie tilbakegangen i bestander hvor dette
forekommer. Utvi lsomt er tap av
våtmarkbiotop den Viktigste innskrenkende faktor . Som konsekvens
av dette har ~cntralen, i samarbeid med Den internasjonale
naturvernorganisasjon og I.C.B.P.,
opprettet Projekt MAR, oppkalt
etter de tre første bokstaver av
ordet "myr" på flere språk. En
internasjonal konferanse av
eksperter ble holdt i Camargue i
1962 , og avhandl i ngene som ble
publisert, dannet en imponerende
grunnleggende dokumentasjon for
planlegning av vern om våtmark.
Videre ble det satt opp og utgitt
en fortegnelse over mer enn 200
våtmarksområder som er blant de
viktigste for vannfugler i Europa
og Nord-Afrika. Dette sakkyndi~e
dokument gir visse våtmarksomrader
internas jonal status, og det har,
i visse tilfeller, gitt uvurder lig stØtte til bestrebelsene på
å hindre tørrlegging og dyrking
av slike områder.
Et av de budskapene som det er
vanskeligst å få akseptert av jordbrukere, publikum, ingeniører og
statsorganer, er ideen at "våtmark er ikke unyttig mark", at det
ikke bare er stedet for å tØmme
sØppel , å bygge fabrikker og fly plasser eller å omdannes til annenrangs jordbruksareal. For å forklare hvorfor bevaring av våtmark
er en moralsk, estetisk, vite nskapelig og Økonomisk nødvendighet,
har Sentralen (som en del av Prosjekt MAR) utgitt et godt ill ustrert hefte: "L iquid Assets"
(Flytende Ressurser"). Dette ble
distribuert i stor utstrekning,
spesielt blant de myndigheter som
synes å være de mest skadevoldende
for våtmarkbiotopene .
I "Liquid Assets" omtales også hvor-

dan våtmark kan utnyttes til fri tidsbruk f.eks. til fiske, seiling,
vannskisport, jakt, osv. - på en
slik måte at vannfugler ikke blir
forhindret i å nytte biotopen.
For det er ikke nok bare å redde
våtmark fra Ødeleggelse. Vannfuglreservater bØr få være uforstyrret, iallfall til enkelte årstider. Sentralen har samlet og utgitt (i 1966 og 1968) to store
bind med detaljerte opplysninger
om eksisterende vannfuglreservater
i Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia.
Disse er helt nØdvendige planleggingsdokumenter, sammen med kunnskapene om vannfuglenes utbredelse,
som de andre forskningsgrupper har
samlet, kan de tjene til å vise
hvor ytterligere reservater er
påkrevet.
For å organisere den forskningen
som trengs for å avgjøre hvordan
våtmark best bØr drives, har
Sentralen opprettet en forskningsgruppe for vedlikehold av biotoper. Denne gruppen prøver å oppmuntre universiteter til å dirigere sine Økologi-studenter mot
studier med direkte tilknytning
til vedlikehold av våtmark. En
håndbok som beskriver teknikken
for vedlikehold av våtmark er
under forberedelse . Problemene
varierer så meget i hele det område som gruppen interesserer seg
for, at undergrupper som studerer
beslektede biotoper har vært opprettet. Den første tok seg av
elvemunningene i Middelhavet.
En virksomhet som direkte berører
bestanden av vannfuglene er jakt.
Mens det stort sett råder enighet
om at de nåværende vannfuglstammene ikke kan tåle massedrap for
kommersiell omsetning , er man mye
mer usikker når det gjelder de
begrensninger som bØr pålegges
jakt. Også her har Sentralen prØvd
å fremskaffe de nødvendige fakta.
Den har først samlet opplysninger
om jaktsesonger og andre någjeldende restriksjoner i landene
i Europ a og Nord-Afrika. En analys.e, i lØsbladu tgave, ble utgitt
i 1966. Nå er det blitt opprettet
en forskningsgruppe for jakt-
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rasjonalisering. Dennes formål er
delvis å skaffe tilveie de opplysning~r som fremdeles mangler om
de nåværende jaktregler, men vil
hovedsakelig ta s·eg a'v formulering
av forslag til internasjonal samordning av jaktreglene, på biologisk grunnlag. Den sk~l også stimulere forskning innen jegernes
egen virks~mhet, slik som f.eks.
analyse av alders- og kjØnnsforhold blant de felte viltarter.
VANNFUGLUNDERSØKELSER.
I Afrika og Asia finnes enorme våtmarkområder, men meget få amatØrornitologer , og ennå færre profesjonelle Økologer. På grunn av at
såvidt mye våtmarkbiotoper allerede er Ødelagt i de overutviklede
europeiske land, er det desto
vi ktigere at det i disse andre
verdensdeler snarest mulig igan gsettes naturtiltak, mens di sse enn å
kan være særlig effekt i ve . Sentralen ha-r derfor forsø kt både å
stimulere vannfuglundersØkelser i
Afrika og Asia , og å skaffe de opplysninger om utbredelse av vannfugler og våtmark som er nødvendig
fo r å sette igang vernetiltak. Den
forsøker også å stimulere interesse for og ~rbeid med forskningsog naturvernproblemene blant innbyggerne.
I den sørlige delen av Afrika har
en vannfuglundersøkelse vært i

drift i like lang tid som Sentralen selv. Den vestafrikanske
undersøkelse er av nyere dato,
men den har allerede fremlagt
meget interessante resultater, og
man er nå i ferd med å orgapisere
Øst- og nordafrikanske undersøkelser. Den sørvest-asiatiske
undersøkelse har vist stor aktivitet og samhold, selv om dens
område strekker seg over vel dige
områder fra Arabia til Assam.
Grunnleggende beretninger har
vært publisert angående bevaring
av mange områder for vannfuglene,
og det finnes planer for gjeninn fpring av visse arter. Undersøkelser i Sentral-Asia og NordØst7Asia er nå igangsatt.
I Nord-Amerika har utforskning
av vernetiltak for vannfuglpopu lasjoner, som for det meste er
adskilt fra de · eurasiske , vært
i gang siden begynnelsen av det te
århundre. Her har man oppnådd en
stØ rre grad av effektivitet enn
i Europa o~ Sentralens mål er å
sikre at bade forsknings- ag
fredningserf aringer fra NordAmerika blir utnyttet best mulig.
Dette oppnår den ved å holde nær
kontakt med de vedkommende sentraler og i nsti tusjoner. En tilsvarende forbindelse eksisterer
med Australasia.

Gravendene samles
om våren, og utfører
da et fargerikt
parrings spill.
Foto: Tore Hunn.
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NASJONAL REPRESENTASJON
Sentralen blir stadig underre ttet
om utviklingen , gode eller dårlige,
i de forskjellige land.i Eurasia og
Afrika av hvert lands delegerte til
Sent ralens styre. Det er på ~runn
lag av disse delegertes råd at
Sentralen gir veiledning til, og
prøver å Øve press på, de s tatsorganer som har med naturvern å
gjØre. Det er nå 14 land som kan
utnevne 12 delegerte hver. Dessuten har 8 andre land, som ennå
ikke støtter Sentralen fi nansielt,
2 representanter hver, disse inne har vanligvis hØye stillinger , og
er utnevnt av statsorganer, nasjonale grupper av I.C.B.P., eller
andre representerende nasjonale
organisasjoner. En eller begge
bØr ha nær forbindelse med det
statlige naturvernorgan, bØr ha
en biologisk opplæring og være
akseptert av j aktforeninger. De
behøver nødvendigvis ikke være
aktive forskere selv, men de
holder seg underrettet om forskningsarbeid og gir råd ved utnevnelse av medlemmene til
forskningsgruppene. I 26 andre
land, som ennå ikke har utnevnt
offisielle representanter,
velger Sentralen selv sine korrespondenter. Norge har for tiden
bare en delegat tilknyttet I.W.R.B.,
nemlig Hj. Munthe-Kaas Lund,
Zoologisk Museum Oslo.
Sentralens hovedkvarter holder forbindelsen med alle sine kontak ter
via korrespondan s e, kontaktmøter,
publikasjoner og ved regelmessig
å utgi et informativt tidsskrift.

bidrar slike konferanser til å
stimulere naturvernvirksomheten
i vertslandet.
Med lengre mellomrom sammenkaller
Sentralen , i samarbeid med andre ·
organisasjoner, til mer vidtrekkende konferanser hvor alle sider
av vern om vannfugler kan drØftes,
og hvor off isielle statsrepr ese n~
tanter er tilstede. Et slikt
europeisk møte ble holdt i St.
Andrews, Skottland , i 1963, og
et annet i Noordwijk, Holland,
i 1966. Tekniske møter ble holdt
i Jabloqa, P~len, i 1965, og
Ankara, Tyrkia, i 1967. Et inter nasjonalt mØte fant sted i Leningrad , U.S.S.R., i 1968. Den neste
store internasjonale konferanse
skal holdes i Babplsar, Iran, i .
begynnelsen av 1971. Disse konferanser gir mulighet til å påvirke
meninger innen regjeringsorganer
og de utgitte referater henleder
et bredt publikums oppmerksomhet
både på den nåværende situasjon,
og problemene innen forskning og
vern om vannfuglene i Europa,
Asia og Afrika.
Et meget viktig foretagende som
nå er nær fullførelse, er oppstilling og undertegnelse av en
inte rna sjonal Våtmarkskonvensjon.
Land som har bundet seg til denne
forplikt er seg til å begrense
fremtidige Ødeleggelser av våtmark, og å underrette et internasjonalt sekretariat om eventuelle forestående forandringer i sine
våtmarker, og å rådføre seg med de
andre land fØr de tillater slike
forandringer.

INTERNASJONALE KONFERANSER.
ADMINISTRASJON OG FINANS
Sentralens styre, som består av
lederne for forskningsgruppene
og vannfuglundersøkelsene, de
nasjonale utsendingene, frivillige
rådgivere og representanter av
assosierte interna s jonale organer,
mØtes en gang i året. Nas jonale
representanter og medlemmene av
forskningsgruppene i landet hvor
konferansen holdes (vanligvi s
forskjellige l and hvert h) er
også invitert . I tillegg til
diskusjonen om Sentralens arbeid,

Sentralen prøver å oppnå sine mål
ved å stimule re medarbeidere i
mange land til å rette sin forskning og annen virksomhet mot de
problemene som den mener er
viktige, men samtidi~ er en
administrativ stab pa hovedkvarteret nødvendig for å sikre
samarbeid og kontinuitet. Den nåværende stab er Ørliten, men
gasjene må skaffes . Det er også
store utgifter til porto,

...

trykning osv. Den engelske organisasjonen, "Wildfowl Trust", har
elskverdig nok sørget for husrom
og forskjellige andre tjene ste r.
Resten av Sentralens utg ifte r må
dekkes av statstilskudd, bevilgninger fra World Wildlife Fund,
og private gaver. Sentralen kunne
utrette mye mer hvis den hadde

størr e inntekter.
Norge er et av de 14 land som betaler sin del av utgift ene til
"Den internasjona l e vannfuglforskningssentral" (I.W.R.B.) og det er
Statens viltundersØkelser som i en
rekke år har utbetalt disse
pengene.

STØTT OPP OM VANNFUGLTELLINGENE 19 75 - 76 !
Tellingene finner s ted 14. september,
12.oktober, 16.november , 14.desember , 18.januar, IS.februar og 14.
mars .
De internasjonale utvidede tellinger

i t idsrommene fra 10. til 25. j anuar og fra 13. til 21. mars.
Spes ielle tellelister fås gjennom
den loka l e ornitologi ske foreningen.
No rsk delegat IWRB: Hj.M .K. Lund,
Zoolog isk mus . Oslo.

MEDLEMMER, V ÆR MED PA REGISTRERING
AV OLJESKADET SJØFUGL!
Ved eventuelle registeringer kan brev til Zoologisk Museum
stiles s lik:
Til
Zoologisk Museum,
Fugleavdelinge n,
Sarsgt. l,
Oslo 5.
I sis te helg/uke av februar 19 7? gikk jeg i x kommune, i x
fylke langs stranda fra ?odden til ?buk ta, ialt xkm. Jeg
fant i alt 17 dØde fugler, hvorav 10 måker, 4 ærfugl og 2
alker. Dessuten en for meg ukjent fugleart, en vinge og en
fot fØlg e r vedlagt f or artsbes temmelse. Det så u t til at 8
av fuglen~ (2 make r ) va r omkommet p.g.a. olje i fjærdrakten.
En av de ikke OlJet1lsØlte fuglene var ringmerket, og denne
fØlger vedlagt .
Navn: xx
Adresse: xx
Telefon: (xxx) xxxxx
Fra "Behandl ing av oljeskadete fugler" utgiftt av Norsk Petroleumsinstitutt.

ØSTFOLDA VDELINGEN
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 postboksad ressen .
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.sta d.
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