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REDAKSJONELT
HEI ALLE SAMMEN !
Vi er nå inne i et nytt år, som for oss
betyr et nytt nummer av »Østfold-Ornitologen>>. Denne gangen mener vi å
ha lykkes med å få flere nye skribenter med i tidsskriftet vårt enn tidligere. Kanskje det er et svar på vår innstendige oppfordring i et foregående
nummer? Uansett hva som måtte
være årsaken, er dette absolutt en utvikling som en må sette pris på! Du
er derfor som vi har nevnt før, fortsatt hjertelig velkommen med artikler og bilder til »Ø.0.».
Hvis vi tar en kikk på innholdet vil vi
finne at hubroen står i søkelyset nettopp i dette nummer. Som dere vel vet
finnes det nå fire avlspar av arten i
Halden-distriktet som et ledd i Prosjekt Hubro, under ledelse av World
Wildlife Fund i Norge. Atle Haga,
som er sekretær for prosjektet og
medlem i vår forening, presenterer
i denne forbindelse en oversikt over
hubroens status i Østfold. - Ellers er
det verdt å merke seg at oljevernutvalget i foreningens regi er kommet
igang med sitt arbeid. Et arbeid som
etterhvert bare ser ut til å bli mer og
mer nødvendig i »olje-Norge». En
artikkel som kanskje trenger litt nærmere omtale, er reportasjen om tårnugle fra Borge. Redaksjonen fikk et
lite tips om at det fjerde funnet av
tårnugle i Norge befant seg i utstoppet tilstand i Borge. Vi fikk blod på
tann og dro en tur for å se litt nærmere på saken. Jakob Olsen som
eier uglen, hadde mye artig å fortelle
oss om funnet. Håper også dt1re er av
samme oppfatning etter å hu lest artikkelen.
Mange vil sikkert lure på hvorfor vi har
besluttet å forhøye abonnt1mentsprisen
til 20 kroner. Ar.saken er kort og godt
den at vi har øket vårt sideantall fra 32

til 40, noe som naturlig nok har ført
med seg økede trykkeutgifter. Vi håper
imidlertid at dere vil finne forhøyelsen
akseptabel ut i fra det faktum, at stoffmengden og innformasjonene for framtiden dermed økes ytterligere.
NB!
Innleveringsfrist for stoff og bilder til
neste nummer er 10. august.
Redaksjonen vil med dette få ønske
alle en god vår- og sommersesong ute
i felten.

FORMANNEN HAR ORDET:
Siden dette er første nr. av »Østfoldornitologeru> 1976, vil jeg ønske alle medlemmer, abonnenter og annonsører et riktig
godt nytt år. Jeg vil også takke for tilliten som er vist meg ved gjenvalget som
formann.
Annet steds i bladet vil dere se at oljevernutvalget nå har begynt på arbeidsoppgavene sine. Dette synes jeg personlig er en stor forbedring av oljeberedskapen. Jeg tenker med gru på
hvor lite vi kunne gjort for oljeskadet
fugl ved en tidligere katastrofe. Jeg
håper derfor at dere, som har mulighet, er med på å hjelpe dette utvalget
til å bli effektivt. Jeg ønsker utvalget
lykke til, men håper selvfølgelig at
det ikke blir aktuellt å bruke det i
forbindelse med noen større oljeulykker.
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Den såkalte »Andedammen» på Alekilene utenfor Fredrikstad er blitt betegnet som trafikkfarlig av Onsøy kommune. De arbeidet derfor med planer
om å fylle igjen dammen. Til alt hell
fikk de imidlertid den ide å »flytte»
dammen, slik at den ble liggende lenger ut mot Glomma, og langt fra hovedveien. Foreningen ble kontaktet, og
undersøkte hvor lang tid det ville ta å
bygge opp en slik kunstig dam. Ansatte ved Botanisk museum mente at en
i det minste måtte regne med en treårsperiode før den nye dammen var
like næringsrik som den gamle. På
grunnlag av denne opplysningen arbeider nå Onsøy kommune for å
starte utgravingen av en ny dam på
vårparten.
Økonomien i foreningen har lenge vært
forholdsvis svak. Av den grunn har styret besluttet å arrangere et større lotteri
kommende høst. Det er enighet i styret
om at vi skal trykke opp 10.000 lodd a
kr. 2,50. Disse blir delt opp i 10-lodds
bøker. En slik bok vil bli sendt til hvert
medlem før 1. september, og dersom
ikke boken er solgt, eller ønskes solgt,
innen 1. november, må boken returneres
til foreningen. Nærmere opplysninger vil
komme senere i forbindelse med selve lotteriet.

de pekt på en del av grunnene for å frede
Øraomradet avsluttet vi med bl.a. følgende :
»Vi har ikke bare plikt til å sørge for at
fuglene får visse livsnødvendige fristeder ut
fra nasjonale hensyn. Norge har også påtatt
seg et internasjonalt ansvar for bevaring av
fuglelivet gjennom undertegning av Ramsarkonvensjonen, om vern av våtmarksområder,
i 1974.»
Kopier ble sendt til: Miljøverndept., Norges
Naturvernforbund og Aftenposten samt
Fredrikstads lokalaviser.
I dag vet vi at Ramsarkonvensjonen trådte i
kraft 21/12-75, da Hellas som undertegnende
land nr. 7 fikk konvensjonen til å tre i kraft.
Dette betyr at Norge har bundet seg til å verne om et større våtmarksområde innen kort
tid. Jeg tror det er en viss mulighet for at dette området blir nettopp Øraområdet, etter at
Teledirektoratet i det siste har vist interesse
også for andre byggeområder for kortbølgesenderen enn Hestholmen/Marikova i Øraområdet.
Med et ønske om at fredningsforslaget
for Øraområdet må dukke opp før neste nr. av »Østfoldornitologen», som kommer i august, vil jeg ønske dere alle en
riktig god feltsesong og god sommer.

Foreningen er også blitt kontaktet av Gressvik idrettsforening. G.I.F. arrangerer i år,
som tidligere, turorientering i området omkring Sprinklet i Onsøy. I denne forbindelse ville de ha vår uttalelse om postplasseringene, slik at de ikke ble lagt på for fugleog dyrerike områder. Man ønsket også å ungå poster i nærheten av eventuelle rovfuglrevrr. Dette mener vi i styret at er en meget
fin ordning, og vil etter hvert forsøke å få
til den samme ordningen også med andre
av fylkets idrettslag som arrangerer turorientering.
Angående den planlagte kortbølgesenderen
i Øraområdet ved Fredrikstad, bør nevnes
at foreningen, i samarbeid med NOF avd.
Oslo, den 15/12-75 sendte et åpent brev til
Kringkastingssjefen,Kringkastingens styre
og andre berørte instanser. Etter at vi had-

HER FAR DU BADE I POSE OG SEKK:
ANUNGILAK OG HELSPORT SOVE POSER. BERGANS OG NORØNA
RYGGSEKKER.
H.HØYDAL KVARTALSBYGGET
FARMANNSGT. FREDRIKSTAD
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Den ene ektefellen reiser for halv pris når begge
reiser sammen.
Med toget reiser du fra sentrum til sentrum uten å bli møtt av parkeringsproblemer.
Man kan spise litt. lese litt. sove litt eller bare rett og slett slappe av og hygge seg sammen.
Slik kan man utnytte hele familierabatten:
Ektefelle
Barn0-4 år

Den ene reis~r for halv pris bare begge reiser sammen.
GRATIS.

Barn 4-15 år

Fjerdeparten av voksen billett bare de reiser sammen med en av sine
foreldre.

Barn 15-25 år:

Halvparten av voksen billett bare de reiser sammen med en av sine
foreldre.

-

Famillembatten gjelder hele året på avstander over 150 km en veg.
Husk fl kiope billett på forhånd. Billett og plassbillett får du i reisebyrået eller på stasjonen.

·~

FAMILIERABATT

ARSREGNSKAP 21.11.74 - 20.11.75.
INNTEKTER:
Medlemskontingenter
Abonnementer på »Østfoldomitologen»
Grunnstønad 1975, Moss Kommune
Bidrag til leirutgifter 197 5, Østfold fylke
Grunnstønad 1975, Østfold fylke
Fylkestilskudd, Østfold fylke
Annonseringsinntekt, »Østfoldornitologen»
Reisestipend (studiereise)
Kreditnotaer
Div.inntekter, loddsalg, materiellsalg etc.
Sum inntekter

kr.
»
»
»
»

»
»
»

»

»

4.335,00
890,00
500,00
400,00
822,00
1.000,00
3.925,00
1.125,00
214,00
5.769,20

Kr.

18.980,20

kr.

6.654,00
250,00
1.281,30
2.426,35
976,85
820,60
1.125,00
235,20
18,00
1.644,00
1.490,50
140,00
588,00

UTGIFTER:
Trykkeriutgifter nr. I og 2/75,
»Østfoldornitologen»
Andre trykkingsutgifter
Annonseutgifter
Porto
Div.kontormatr., matr.for utsendelse
Leie av lokaler
Reisestipend (studiereise)
Klisjeer
Leie av film
Innkjøpt matr. for salg, utlodd.,gaver
Mineralvann, matvarer etc.
Andre utg. til »Østfoldornitologen»
Honorarer, reisepenger
Sum utgifter

»
))

))
))

))
))
))

))
))

))
))
))

----- ----Kr.

17.649,80

Sum inntekter
Sum utgifter

kr.
))

18.980,20
17.649,80

Overskudd

kr.

1.330,40

Beholdning pr. 21.11. 7 4.

Beholdning pr. 20.11. 75

Kasse
Postgiro
Overskudd
Balanse

Ole Kr. Glomvik (Kasserer)
(sign.)

------ ----

kr. 2.022,55
kr. 1.330,40

Kassa
Postgiro
Matr.beholdning
Frimerker

kr. 3.352,95

---- - - -

Sum

Tor Sørlie (Revisor)
(sign.)

kr. 1.149,20
kr. 1.053,95
kr. 1.103,00
kr.
46,80

- - - ----

kr. 3.352,95

- - -----

7

SETT DEG ET l\1AL - I SPAREBANKEN
140 ekspedisjonssteder i hele Østfold står klare til å
yte den service og økonomiske veiledning som du
trenger.
Sparebankboken kan du bruke i alle landets sparebanker og i de øvrige nordiske land.

SPAREBANKENE I ØSTFOLD

HUBROENS FOREKOMST I ØSTFOLD
Ved Atle Haga.
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Som i et ledd i arbeidet med å skaffe en
ovesikt over hubroens nåværende status
i Norge, fikk prosjekt Hubro bevilget
kr. 1.000,- av World Wildlife Fund i Norge
til intventeringer i Østfold i 1975. Pengene var ment å dekke reiseutgifter i forbindelse med feltarbeid.
Videre skulle en fremlegge en samlet oversikt over de opplysninger som fantes om
gamle hekkelokaliteter for arten i fylket.
I det følgende presenteres et sammendrag
av denne rapporten.

Deltagere.
Både innsamling av skriftlige og muntlige
opplysninger samt feltarbeid er for det meste foretatt av Geir Hardeng, Ole Stensrud
og undertegnede. Noe feltarbeid ble utført
i mars av Steinar Myhr, Oslo.

Innsamling av materiale.
En henviser til litteraturreferansen som viser
de viktig ste bøker og artlikler en har dratt
nytte av.
Opprop om hubro er sendt til de loka.le viltnemdi:r og jeger/fiskerforeninger i fylket,
samt til de kommunale registreringsutvalg
for naturvern, friluftsliv og fornminne.
Vid~re er det rykket inn opprop i noen lokalaviser.
Det er _innsamlet !Uuntlige opp!ysninger om
hubro 1 Østfold gjennom en 8-ars periode
og en har således kontaktet en rekke per!
soner på lokalplanet.
En mengde verdifulle opplysninger har fremkommet på denne måten.

erialet er sendt til analyse hos den svenske zoologen Bjørn Broo, som er daglig leder av »Projekt Berguv Sydvast».
Fotografier er tatt av flere lokaliteter og reirplasser.

Resultat.

Det er intet som tyder på at hubro fremdel·
es hekker i Østfold, selv om det årlig foreligger sannsynlige observasjoner av arten. Trolig
befinner individene seg så spredt at hann og
hunn ikke kommer i kontakt med hverandre.
Hubroene som fremdeles finnes i Østfold, kan
enten være gjenlevende eksemplarer fra den
gamle ville populasjonen eller utslopne individer fra det svenske prosjektet.
I følgende tabell er kun hver kjent gammel
hekkelokalitet angitt med et nummer. For
likevel å si noe om variasjonen i hekketett
heten på ulike steder i Østfold, har en valgt å
dele fylket inn i 4 regioner (se kart). Navn på
observatør/meddeler er ikke angitt ved be·
handlin~ av lokalitetene, for kjentfolk vil derved i noen tilfelle lett stedfeste plassene, og
dette kan føre til misbruk av poolysningene
og ubeh~eligheter fordnedelere. Ikke minst
tanken pa fremtidig utsetting av hubro gjør
at en finner denne fremgangsmåten mest hensiktsmessig.

Feltarbeid.
Feltarbeidet ble konsentrert om de steder
hvor hubro senest er sett eller hørt. En foretok lyttinger om kvelden/natten i betryggende avstand fra kjent eller antatt hekkeplass. De fleste lokaliteter ble besøkt bare
en gang, og da en vet at det kan gå flere døgn
mellom hver gang hubroen roper, er ikke negativt lytningsresultat identisk med at lokaliteten er ubebodd. Totalt ble 15 lokaliteter
oppsøkt, og det ble foretatt lytting på 12 av
disse i løpet av 15 inventeringsdøgn, (Ole
Stensrud).
Kjente gamle hekkeplasser er blitt oppsøkt
om sommeren de senere år av Geir Hardeng,
og det er foretatt leting etter og innsamlinger
a_v gamle eggeskallfragmenter, byttedyrrester,
nbb, oppgulpsboller og mytefjær. Dette mat-

Nedenforstående tabell sammenfatter de opp·
lysninger en har klart å samle om hubrolokaliteter i Østfold. Opplysningene er for det meste innkommet muntlig, og må således tillegges
en viss usikkerhet.
Til slutt er angitt hvilke datoer lokalitetene ble
oppsøkt i 1975.
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LOKALITET

HEKKJNG

SISTE EKS.
OBSERVERT

DIVERSE

A-1

Årlig fram til ca.1960

ca.1960

Et eks. skutt og ut·
stoppet ca.1930-40

A-2

Hekkefunn ca.1938

ca.1947

I 1938 ble foreldrene
skutt og eggene tatt

B-1

Ingen konluete
hekkefunn
Angivelig årlig til
ca. 1960

ca.1955

Flere obs.1951-55

B-2

LOK.OPPSØKT/
LYTTING

ca. 1960

B-3

Ingen konluete
hekkefunn

ca.1970

En kar angivelig angrepet av hubro ca.1970

C-1

Hekkefunn ca.1921

ca.1921

Begge foreldre ble skutt
ved reiret på nevnte tid

C-2

Hekkefunn noe før
1950

Noe før
1950

c.3

Angivelig gammel
hekkelok.
Hekkefunn i 1885

Et kull med liubrounger
skutt på nevnte tid
2 eks. skutt og utstoppet
uvisst når

?

Reir med to egg funnet
på nevnte tid
Siste eks. angivelig skutt

C-4
D-1

Til ca.1940-45

ca.1940-45

D-2

Til ca.1935-36

ca.1935-36

I eks. skutt og utstoppet
på nevnte tid

l-2/4-75
1/4-75

D·3

Til ca.1940-45

ca.1963-65

D-4

Til 1950, mulig til
1962

1971

I sykt eks. skutt ca.1968
1 sykt eks. tatt av katt
1971

1/4 &
23/4-75

D-5

Heldting til 1920-årene

Noe etter
hekk.
Under 2.
verdensluig

Hubro skutt i 1920-årene

24/3-75

. 6/4-75

sist~

D·6

Ingen konkrete
hekkefunn

24/3-75

D-7

Til ca.1964

ca.1964

5 reirgroper funnet 1971

8-9/2 & 29/3-75.

D-8

Mulig til 1966

ca.1972

Hekkelok. besøkt av hubro 1969, reirgrop oppkast.

23/2-75

?
1954

Siste hekking ikke tidfestet

D-9

Gammel hekkelok.

D-10

Gammel hekkelok.

0-11
D-12

Gammel hekkelok.

D-13

Ingen konkrete
hekkefunn

1973

D-14

I 1920-årene

1920-årene

0-15

Hekking i 1931

1931

D- 16

Gammel hekkelok.
Sannsynlig gammel
hekkeiok.

1974
?

Ingen konkrete
hekkefunn

1973

0 · 17
0-18

Ingen konkrete
hekkefunn

?
1965

2 eks. skutt på lok. Siste
hekking ikke tidfestet

19/3-75

Uvisst når hekking opphørte 21/3, 15/4, 1/5-75
8 eks. skal være skutt i
o mrådet

22/3·75

Mulig er plassen en forflytning fra D-9

17/3-75

Hunnen skutt og ungene
tatt i nevnte år
Siste hekking ikke tidfestet
Få opplysninger foreligger

18/3-75
24/ 3-75
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Sammendrag, diskusjon og konklusjon.
Hubroen ble ikke hørt på noen lokalitet i
1975.
En ser at arten utvilsomt hadde størst utbredelse i region D, hvor vi også finner det
best egnede terrenget. Det bør likevel tilføyes at dekningsgraden for de forskjellige
regioner ikke er den samme, da feltarbeiderne er best kjent og har ferdes mest i region D og til dels region B.
Av de 18 lokaliteter som er omtalt under
region D, har hubro med relativ stor sikkerhet hekket på 13. Totalt kjenner en til ca.
21 lokaliteter i fylket hvor hubro en eller
annen gang har hekket, og av disse er i dag
ca. 12 in takt med liten menneskelig virksomhet i nærheten.
Av de 27 lokaliteter som er behandlet i tabellen, er ca. 17 stykker in takt. En kjenner
dessuten flere potensielle uberørte hekkelokaliteter, slik at hubroen ikke skulle
ha mangel på boplass i Østfold. Likevel er
det ikke med sikkerhet konstatert hekking
av hubro noe sted i fylket etter ca. 1964.
En har mottatt opplysninger om en rekke
boservasjoner av hubro, men oftest et stykke fra kjent hekkelokalitet. En rekke slike
opplysninger må en stille seg skeptisk til
da sammenblanding med andre ugler oft~
forekommer. Flere reir angivelig av hubro
viste seg således å tilhøre kattugle eller hornugle.
Antall steder hubro sansynligvis er sett i Østfold.de seinere år, basert på innkomne opplysninger :
1970- 3 steder
1971- 6 steder
1972- 3 steder
1973- 2 steder
1974. 2 steder
Tidfesting for observasjoner og hekkinger av
eldre data bør ikke tillegges altfor stor vekt
da svæ~t lite av dette er nedtegnet tidligere.'
Forø~ig pretenderer rapporten på ingen måte å g1 data om alle hekkelokalitetene i fylket
men den må heller sees på som et ledd i ar- '
beidet med å samle inn alle de opplysninger
om hubro som fremdeles befinner seg i muntlig form blant folk.
~undskriv og opprop i den lokale pressen har
Vist seg svært lite effektiv i så måte folk må
oppsøkes privat med påfølgende saintale på
tomannshånd.

Opplysningene taler sterkt for at på de fleste steder var den menneskelige forfølgelse
årsak til hubroen forsvant. Det kan dreie seg
om drap på æ gamle fuglene, innsamling eller knusing av egg, røving eller ihjelslåing av
unger. Forfølgelsen synes å ha tre årsaker :
1) Hubroen ble sett på som et skadedyr det
gialdt å utrydde.
2) En ønsket bubrounger i bur som lokkemat
for kråkeskyting.
3) En del ønsket å ha en utstoppet hubro som
pyntegjenstand.
Videre har annen forstyrrelse som den moderne skogsdrift og økt menneskelig ferdsel i
utmark ganske sikkert spilt en viss rolle.
Av de 27 lokaliteter som her er omtalt, er
hubro skutt på minimum 12 og på 8 av disse er arten sannsynligvis ikke observert senere.
En må se i øynene at vår viten om hubro både med hensyn til tidligere utbredelse, tetthet og forsvinningsårsak er svært mangelfull.
Men en må ha lov til å være optimist, og har
virkelig jakt vært den største desimerende
faktor for den ville bubropopulasjonen i Østfold, er det grunn til å håpe at utsetting av
fugler vil føre til en reetablering av bestand·
en, så sant mennesket ikke griper forstyrrende inn. Etter alle samtalene"'ined folk sitter
en igjen med et bestemt inntrykk av at den
gamle bubrohetsen er i ferd med å forsvinne.
Mennesker som har daglig kontakt med naturen, har begynt å forstå at hver art har sin
bestemte funksjon, som ikke kan erstattes
når arten blir borte. Hvis disse positive tank·
ene hos lokalbefolkningen kan munne ut i en
felles ønske om vern av truede dyrearter, må
en kunne håpe at de hubroer som i kommende år vil bli satt ut på Østlandet, kan se frem·
tiden lyst i møte.
Næringsgrunnlaget synes i alle fall rikelig,
men en må innse at biocider og tungmetaller i næringskjedene skaper nye, dystre per·
spektiver.

Utdrag av anvendt litteratur:
Hagen, Yngvar: Rovfuglene og viltpleien.
Oslo 1952.
Haftorn,Svein : Norges Fugler, Oslo 1970
Hardeng, Geir: Innsamlede opplysninger
om Hubro i Østfold. Upubliserte materiale 1965 · 1975.
Willgohs, J. Fr.: The Eagle Owl Budo budo
(L) in Norway. -Part 1. Food ecology.
Sterna nr. 3 1974.
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OLJEVERNET I ØSTFOLD
HVOR LANGT HAR VI KOMMET?

Som vi kunne lese i siste nummer av
»Østfoldornitologem> ble det under
kurset i behandling av oljeskadet fugl,
som ble avholdt i Fr.stad den 18. okt.
'75 i Ø.O.F.'s regi, bestemt at det skulle
o_pprettes et oljevernutvalg til hjelp for
Sjøfugl. Dette utvalget skulle etter enighet mellom de tre deltagende foreninger
bestå av 2 representanter fra Ø.O.F., 1
rep. fra Østfold Jeger- og Fiskerforening
og 1 rep. fra Dyrebeskyttelsen i Østfold.
I tillegg skulle det velges en varamann
fra hver forening.
På første styremøte etter årsmøtet i desember ble Ø.O.F.'s 2 rep. valgt. Det ble
Helge Tendal, Fr.stad, Ole Kr. Glomvik,
Sarpsborg og som varamann, Ole P.
Skallebakke" Borge.
Unda-tegnede tok straks kontakt med de
to andre impliserte foreninger og oppfordret dem om å velge sin rep. med varamann til oljevernutvalget. sa'mtidig ble
de~ oppfordr~t til at Jeger- og Fiskerforenmgen tok sm rep. fra Halden-distriktet
og at D~e~skyttelsen valgte sin rep. fra
Mosse-d1str1ktet. På den måten ville utvalget dekke størsteparten av fylket med
sine medlemmer.
Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening valgte således på sitt styremøte
den 17.feb.-76 Per Danielsen, med varamann Albert Larson til oljevernutvalget.
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0

po._1:i.Jon c.l.):

Antall regi>trcrtC' olje> kad"tt· '.JO I ugl (fugkart):

l>od fug l >Om er van:.kt·lig ii an sbestt>mme
' t ndC'r rlu en ving OK en fot d \ til :
Zoo logisk ~luscum, Fugleavc1 ., Sar.!igt. I
O~LO

5.

l.ikc:dan rinEttr av ringmcr kt· t dtHi fugl ' l·ndc.·11

Zool . .\l us.

~oss og ?megns Dyrebeskyttelse velger
likedan sm rep. med varamann til utvalget på sitt årsmøte den 16. mars - 76
og vi har av den grunn ikke fått med
disse to navn i denne omgang.·

Selv om ikke Oljevernutvalget har tiltrådt særlig faste former ennå har vi
lik~vel klart å gjøre en del positivt arbeid. Blandt annet er det utarbeidet
et p~stkort til _bruk ved registrering
av oljeskadet Sjøfugl. Disse er først og
fremst beregnet for Oslofjord-området
Of{ skal fortrinnsvis deles ut til yrkesfiskere og andre som kan være spesielt interessert i å være med på å registrere oljeskadet fugl. Kortet skal nå
til godkjenning hos Postverket og vil
med små endringer se ut som vist på
bildet.

Rc~istrert
~a\'n

a' :

:

Adr.
Tlf.

Foruten dette registreringskortet har
utvalget et annet stort prosjekt i gang.
Frakting av oljeskadet sjøfugl til behandlingsstedet har ofte vist seg å være
et problem. Derfor er det blitt laget to
modeller på pappesker spesielt beregnet
på skadde fugl. Disse er utarbeidet ved
Glomma Papp & Papir i samarbeid med
NOF avd. Østfold. Når disse eskene er
kommet i produksjonskai de i første
omgang spres til strategiske steder i Østfo_ld1 og helst videre rundt Oslofjorden.
V1 vil foreslå også for de andre avdelinger
av NOF at de oppretter sitt eget oljevern-
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utvalg; og benytter de samme esketyper
til utprøvelse. Jo større antallesker vi bestiller ved Glomma Papp & Papir, desto
lavere blir stk.-prisen. Dessuten håper vi
på å få dekket en stor del av utgiftene
ved produksjonen med reklame.

~~~r-7'

På side 10 i forrige nummer av >10rnitologem kom det også inn en feil. I innledende avsnitt av 11Hvem har hørt åkerriksail er det skrevet av Atle Haga har
mottatt kr. 5.000,- i stipend fra NOF
avd. Oslo. Dette skal imidlertid være
kr. 500,-.
På side 43 i forrige nummer av 110rnitologem viste vi et bilde av hvitkinngås. Fagornitologer har imidlertid gjort oss oppmerksom på at fuglen ikke var noen hvitkinngås,
men en krysning av canadagås og grågås.
Redaksjonen takker for opplysningen, og
kan bare beklage den oppståtte situasjon.
Vi er takknemlige over å ha fagfolk som
passer på at feilaktige opplysninger ikke
blir tatt som 11god fisk».
Det ber herved presiseres at det ikke var
noe samhørighet mellom observas~onene
av hvitkinngås og bildet. Observas1onene
ble godkjent av LRSK, med et annet foto.
Red.

Spesia/esk ene for frakting av skadet fugl.
Foto: Anne-Grete Johansen

Likedan akter utvalget å ba i beredskap
et visst kvanta Zalo vaskemiddel, endel
hårtørrere og noe annet utstyr som eventuelt måtte trenges ved en aksjon for å
redde oljeskadet sjøfugl.
Vårt største hodebry for tiden er imidlertid å skaffe egnete lokaler til stell og etterbehandling av oljeskadet fugl. Vi hiper
imidlertid å få en løsning på dette 8' snart
vi fir samlet alle representantene i utvalget
til dets konstituerende møte og vi kommer
i-Ordentlig gjenge.
Vi fir samtidig håpe at samarbeidet i de tre
foreningene vil gå glatt og knirkefritt, og at
vi lykkes i vire intensjoner.
- Og vi fir hipe - for sjøfuglenes skyld - at
oljevernutvalget fir svært lite å gjøre med
redningaksjoner i tiden som kommer.
Ole Kr. Glomvi.k.

ALT I SPORT OG FRITIDSUTSTYR

A/S Tempo Sportsforretning
Fredrikstad
Tif. 13749

13

N.O.F.s EKSKURSJON TIL GAMBIA 1975
Ved Harald Sandbæk.
Store trekkfuglflokker flyr hver h0st til
overvintringsområdene i tropisk Afrika.
Og i de senere år har flere og flere ornitologer~ rugleinteresserte fulgt etter.
og har i tillegg til våre europeiske arter
fått oppleve Afrikas fasinerende fauna.
Ett av de rimeligste reisemålene er det
lille landet Gambia i Vest-A!rika, en smal
landstripe på begge sider av Garnbiafloden.
Vi (en gruppe på 35 personer) ankom
Yundum flpplass den 3. januar. Allerede
på flyplassen m0tte vi de f0rste tropiske
fuglene, arter som var nye og ukjente for
de fleste av oss. Fra bussen på vei til hotellet så vi de f0rste gribbene og svartglentene i kretsende glideflukt. I trærne ved
hotellet sang den grå uanselige Hagebyfug.
len sin sang, en sang som ble en del av de
daglige inntrykkene. De f0rste korte turene
i nærheten av hotellene ( Fajara og Riviera)
ga mange nye navn på fuglelistene, og f0r
ukjente fuglenavn gled inn i dagligtalen. Det
f0rste m0tet med den etiopiske blålerken
var en opplevelse, likeså den farvestrålende
fioletturakoen, men tokoene (nesehorn .
fuglene) virket nesten komiske med sine
enorme nebb.
Den f0rste litt lengre utflukten gikk til naturreservatet Abuko. På stien i den delvis
kunstige anlagte jungelen kunne en se marekatter og colobusaper klatre i trærne , og i
dammen glir krokodillene lydl0st gjennom
vannet med bare øyne og nese over vannflaten. Vannplantenes blader dekker deler
av vannet, og her løper den blåpanna bladhøna omkring på sine lange tær. Isfuglene
speider ned i vannet fra en gren, og paradisfluesnapperen manøvrerer sin lange hale
elegant mellom trekronene. Mange be50kte
Abuko flere ganger, og turene på jungelstien er aldri like.
Fra utløpet av Garnbiafloden lo1lfener
Kambo Creeks seg ut t il en labyrmt av mangrovebevokste 0yer. Ved lavvann kryper
mengder av lungefisk opp på mudderet
mellom mangrovens luftrøtter. I det fiske-

rike vannet finner fiskeørn, flodørn og
hegrer rikelig med mat. Den svømmende
slangehalsfuglen lever opp til sitt navn, der
den med hele kroppen under vann bukter
halsen nesten som en slange. På tilbake turen skremte vi opp 15 - 20 rødryggpelikaner, som forsvant med langsomme vingetak.
Garnbiaoppholdets store høydepunkt ble
flodturen med »Lady Wright» , fra hovedstaden Banjul ved flodmunningen, til Basse,
nesten 400 km inn i landet. Første kvelden,
kort etter avgangen fra Banjul, kom tusen vis av kuhegrer trekkende over floden for å
overna,tte på den nordre siden.
Nederst er Garnbiafloden ganske bred, men
fra byen Mansa Konko smalner den inn, og
båten går ofte bare noen få meter fra land.
I åpninger i vegetasjonen nær dyrket mark,
holdt småflokker av glansstærer til. De fargerike metallglinsende fuglene lyktes det ikke
å artsbestemme, det var antagelig flere arter.
På steder med god termikk, samler det seg
store »skruer» av rovfugler og marabustork.
Seint på ettermiddagen kom skyggefuglen
frem og søkte etter mat langs strendene.

En og annen krokodille S0kte tilflukt i vannet når »Lady Wright» nærmet seg. Vi så og så 4 · 5 av de sjeldene flodhestene, og noen
få vortesvin.
I Basse ble vi hentet med buss, og kjørte gjennom tørre savanneområder og en og annen
landsby. I Jappenni så vi en av de få kjente
hekkekoloniene av rnarabustork. I noen større
trær midt i landsbyen hadde marabu- og ibisstorkene bygd sine reir.
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De mange afrikanske fuglene vekket stor
interesse, men ved ringmerkingen ved Bund
Road og Stinky Corner ble det bare merket
europeiske trekkfugler. I alt ble 50 fUCler
merket, herav 11 dveigsniper, 13 strand •
sniper og 16 gransangere. Her ble brukt m
ger fra Riksmuseet i Stockholm.
Fuglelivet i Gambia er lang rikere enn vi er
vant til, særlig rovfuglene er tallrike, da det
ikke drives jakt på dem. Bruken av miljø •
gifter er heller ikke noen fare for fuglene
her, men de seinere års ~rke har redusert
antallet en del.
Fuglefotografene kan glede seg over hvor
tamme og tillitsfulle mange av fuglene er,
trekkfuglene er ofte mindre sky her enn vi
er vant til hjemmefra.
Under den 2 uker lange turen ble det notert over 250 arter, hvorav nærmere 40 er
norske rugefugler.

Fiskemåke
Foto : Bengt Rydin

Den vellykkede turen ble ledet av Gunnar
Lid og Jan Michaelsen.

11~11 ROlf MARTINSf N
BOKHANDEL -

en Sentralbokhandel

PAPIRFORRETNING

NYGAARDSGT. 16 - 1600 FREDRIKSTAD -TLF. 13680

DESVERRE - - -

BYGNINGSARTIKKELFORRETNING - RØRHANDEL

1700 Sarpsborg.
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ØRA -QUO VADIS?
Ved Erik Sandersen.

Knu(Jpsi•aner. Foto : },'rik Sandersen
Helt siden 1966 har det vært drevet ornitologiske undersøkelser i Øra-området ved
Fredrikstad. - Allerede to år etter ble de
første resultater presentert for allmennhet en gjennom en artikkel i Norsk Natur nr.
3 - 1968. En hadde allerede på dette tidspunkt gjort seg sine refleksjoner da en
valgte å benytte »headingen>>: Øra-området - et stykke verdifull Østlandsnatur i
faresonen».
Dette første varsko fikk deler av folket
til å v'å kne, i første rekke fagfolk innen
zoologien og naturverninteresserte forøvrig. Tiden gikk og en del ble etterhvert
k~r over at flere interessegrupper lå i det
skjulte med planer om å presse seg inn i
området bakveien. En av disse gruppene
var Fredrikstad kommune, med planer
om å bygge en storhavn. I 1970 skjedde
det en lenge hadde fryktet, men som en
tydeligvis trodde var umulig. Den tidligere Ørakaien ble vedtatt forlenget. For
å kunne gi anløpningsmuligheter for større båter enn tidligere, ble det satt i gang

mudring i elven. Muddermassen som ble
~entet fra elvebunnen ble så sprøytet inn
1 Øra-våtmarkens venstre del for å vinne
nytt land, som på sikt skulle kunne benyttes som industriarealer eller til en videre utbygging av kaien. I tillegg til dette ble så to moloer plassert på hver sin
side av det oppdemmede området for å
stenge vannmassene ute. Ornitologer og
naturverninteresserte begynte nå så smått
å ane perspektivene for Øra-området som
et gigantisk industrifelt. En annen fare
var også inne .i bildet, nemlig den stadig
vo)csende fyllplassen innerst i området.
For å vekke oppmerksomheten hos lokalbefolkningen, brakte lokalpressen for dagen en artikkel fra Øra-området hvor naturverdiene ble sterkt poengtert. Flere
~g fle~e ble oppmerksomme på konflikts1tuas1onen 5?m rådde mellom utbyggingsog nat~rvernmteressene, og den sistnevnte
part skjønte at deres manende ord nå måtte omsettes til handling. Den lokale opinion med ungdommen i spissen lanserte en
underskriftskampanje for bevaring av om-
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rådet og en lynaksjon innbrakte hele
7000 underskrifter. Disse underskriftene ble presentert for Fredrikstad Kommune, som imidlertid ikke ville lytte til
de nye tonene i tiden, som sier at i mange tilfeller er vern viktigere enn vekst og
at vekst fortrinnsvis bør finne sted der
den ikke gjør skade på naturen. De mente at disse underskriftene ikke på noen
måte var gode nok bevis for områdets
verneverdi. Kommunene krevde derfor
å få en faglig vurdering av områdets verdi.
I 1972 bevilget Miljøverndepartementet
kr. 85.000,- til en Øra-undersøkelse utført av fagfolk fra Zoologisk Museum,
Oslo, som et svar på dette kravet. Imidlertid var presset på museets fagfolk allerede stort, og som ansvarlig prosjektleder ønsket en seg en spesiell mann.
Som leder ble senere valgt Henry Hovde.
Allerede få måneder etter at bevilgningen var et faktum forelå en foreløpig rapport fra Zoologisk Museum. En fikk her
på nytt dokumentert de tidligere utsagnene om hvilken verdi området representerer. Det som imidlertid var det bemerkelsesverdige ved rapporten var konklusjonen, hvor det ble foreslått å byggen et
gjennomstrømningsanlegg fra Glomma til
Gansrødbukta. De nye arealene som nettopp var vunnet ved oppspyling av muddermasser fra elven, viste seg allerede å være
truende for våtmarken. Fra Glomma via
Gansrødbukta har det nemlig gjennom alle
tider vært viktig strøm av ferskvann til
de indre deler av Øra-området. Denne
strømningen med ferskvann blandet seg
tidligere med saltvannet inne i området
og fremkalte brakkvann. Dette ble altså
nå forhindret p.g.a. de nyvunnede arealer, og resultatet var en stigende saltholdighet i indre deler. Dette kunne på sikt
få katastrofale følger fordi hovednæringen i området, planten hjertetjønnaks, var
i ferd med å forsvinne.
Det var først etter at denne rapporten var
allmenn kjent at debatten om Øra virkelig
fikk en oppsving. Østlandske Naturvernforening gav til kjenne en sterk beklagelse
over at det i forbindelse med de pågående
ar~ider i Øra-området ikke var tatt hensyn
til de alvorlige betenkligheter som ble uttalt
fra naturvernhold.

I januar 1973 ble det så oppnevnt et Ørautvalg av Miljøverndep. for å klarlegge
verneinteressene, Utvalget fikk representanter fra Miljøverndepartementet, Industridepartementet, fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune. World
Wildlife Fund kom også inn i bildet da
de henvendte seg til Fredrikstad kommune o~ ba om at en så snart som mulig
burde ruøre tiltak for å øke ferskvanntilførselen til Gansrødbukta. Undersøkelsene i området fortsatte videre, men
Fredrikstad kommune nektet fortsatt
å godta det faktum at saltgehalten var
stigende. Imidlertid presset Øra-utvalget
på og avgav sin innstilling 1. februar
197 4 som konkluderte med å bygge en
kanal gjennom den tidligere etablerte
mudderområdet for å øke ferskvannstilførselen til det opprinnelige nivå.
En kanal er blitt gravet gjennom det
oppdemmede området og de to førnevnte moloer fjernet. Arbeidet ble
avsluttet ved årsskiftet. Kanalen viser
seg å fungere etter planen og en har
allerede nå kunnet spore nydannelser av hjertetjønnaks, noe som de 827
svanene denne vinteren syntes å sette
pris på.
Hva så med områdets skjebne etter at
forsøket med å rehabilitere våtmarken
ser ut til å lykkes? Mye tider på at det
nå skulle føre i rett lei, men en ny interessegruppe har begynt å vise tenner
og det hele synes fortsatt svært usikkert. Det har nemlig i lengre tid vært
snakk om å forbedre senderforholdene til sjøfolkene (kortbølgen), ved
den allerede eksisterende kringkastningsstasjon i nordenden av Øra-området. Denne planen er forkastet og
Teledirektoratet har pekt ut Hestholmen eller Marikova, som begge
ligger i Øra-våtmarken, som alternative plasseringsmuligheter for en ny
kortbølgestasjon. Den førstnevnte
holme utgjør i dag Øras mitte og en
utbygging vil derfor sette strek for
en eventuell fredningsplan. Saken er
nemlig den, at fredningsforslaget for
Øra pr. i dag er sterkest prioritert i
Miljøverndepartementet, og ventes
sendt ut til uttalelse i løpet av våren.
Som kjent har departementet allerede
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fredet våtmarkene Nordre Øyeren og
Akersvika ved Hamar, som sammen
med Øra-området utgjør den indre trekkvei for fugl over Østlandet. Med litt forståelse for saken vil det være svært ulogisk å frede kun to områder i en trekkvei
på tre. Det bør også være sagt at en kompromissløsning ikke her kan komme på
tale. Et enten eller er det eneste akseptable. Teledirektoratet har nå lagt fram sine planer om utbygging for Miljødepartementet, og saken vil bli meget nøye behandlet før en avgjørelse vil bli tatt i løpet
av våren. Det synes på en annen side helt
absurd at det skulle finnes bare en holme
i hele Norge, som skulle kunne tilfredsstille Teledirektoratets krav til senderforhold·

ene. Mange vil kanskje synes hele debatten ·
rundt Øra-områdets skjebne er latterlig når
en tenker på hvor lang tid dette har pågått.
Hele 10 år vil det ha gått før en vil få et
klart svar. Personlig har jeg deltatt i de ornitologiske undersøkelser i området siden
1971 på amatørbasis, og inntil nå har en
måttet basere seg på gjetninger, gjetninger
som nær sagt har gått i alle retninger
ettersom det hele har utviklet seg fra
dag til dag.
Kanskje vil Øra falle for den teknokratiske nærsynhet, kanskje ikke. Det hele
bygger på uvisshet, men som ventelig
vil møte sin bane i løpet av vårsesongen
da Øra-områdets skjebne vil bli avgjort.

Modell av den planlagte kortbølgesender på Hesteholmen.

FOSSUM & INGERØ A/S
FREDRIKSTAD
Tlf. 11240

Foto:
Kolb1ørn Eggen

18

Besøk
Jernbanemuseet

i Hamar
Det er vel verd å se - særlig på
sommerstid.
Og hvorfor ikke kombinere
besøket med en tur med «Skib-ladner» på Mjøsa?
Det kan bli en hyggelig dag.

"

ØSTFOLD - ORNITOLOGEN
BIND 1 - 2
1974-1975

Utgitt av Norsk Ornitologisk
Forening avd. Østfold.
Adr.: Postboks 109,
1620 Gressvik
Redaktører: Tore Hunn
Erik Sandersen
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INNHOLDSFORTEGNELSE ØSTJ
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Forfatter

Tittel

Side Nr.

G. Acklam og Hj.M.
Kaas-Lund:

En orientering om den internasjonale vannfuglforskningsstasjonen

Birger A. Andersen:

Orientering om ØOF's virksomhet

B.A. Andersen:

54

3-4/75

3

1/74

ØOF og Øraområdet

15

1/74

B.A. Andersen:

Nordamerikansk fugleart i Onsøy

25

1/74

B.A. Andersen m.fl. :

Kjennetjernet

B.A. Andersen:

Tyrkerduas ekspansjon

B.A. Andersen:

Sildemåkeunder~kelser

B.A. Andersen:

Ved spurveuglas forrådskammer

28

3-4/75

B.A. Ander5en:

Litt om havhestens forekomst i Ytre Oslofjord

30

3-4/75

B.A. Andersen:

Upubliserte funn av storjo

44

3-4/75

Ingar Andersen:

Stillits, en sjelden rugefugl i Fredrikstaddistriktet

36

2/75

Edvard K. Barth:

Gratulerer med Østfold-Ornitologen

21

2-3/74

Edvard K. Barth:

Aksjon Rovfugl

25

2-3/74

Pål Bugge:

5

på Østfoldkysten

Fuflevik-bukta, et våtmarksområde på

Kr kerøy

2-3/74

22

4/74

5

1/75

7

2/75

Leiv Bunes:

Storjo, tredje gang i Østfold

13

1/75

Leiv Bunes:

Hva med andejakten?

16

2/75

Helge Eek:

Hegrekoloni i Rygge

10

4/74

Aasmund Fjellbakk :

Hekkefunn av dvergdykker i Rygge

19

1/74

Age S. Fredriksen og
Per Arne Johansen:

Hekkefunn av rødnebbterne i Ytre Oslofjord
1972 - 73

23

2-3/74

A.S. Fredriksen og
P.A. Johansen:

Kortnebbgås på Akerøya

53

3-4/75

Atle Haga:

Heravassdraget i Trøgstad, et verneverdig
område i Østfold

4

4/74

A. Haga:

Atte og et halvt døgn ved fiskeørnens spiskammer 24

4/74
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LDORNITOLOGEN 1974 OG 1975
Forfatter

Tittel

Side Nr.

A. Haga:

Opprop og meddelelser fra fellutvulget

25

1/75

A. Haga:

Hvem har hørt åkerriksa (Crex l!fl•x)?

10

3-4/75

A. Haga:

Feltutvalget i NOF - Østfold

6

3-4/75

A. Haga og
G. Hardeng:

Liste over registrerte fuglearter I Østfold fylke pr.
1/10 1975

13

3-4/75

A. Haga og
G. Hardeng:

Meddelelse nr. 2 fra LRSK - Østfold. Observasjoner
forelagt den lokale rapport- og sjeldenhetskomite i
Østfold pr. okt. 75

19

3-4/75

Ole J. Hanssen:

Fredning av Nygaardsmoa, Kråkerøy

22

2-3/74

O.J. Hanssen:

Hekkefunn av korsnebb i Tuneskogen

33

2/75

O.J. Hanssen:

Opprop Nygaardsmoa

27

3-4/ 75

Geir Hardeng:

Vern av våtområder i Østfold

G. Hardeng:

7

1/74

Meddelelser fra feltutvalget i ØOF

13

1/74

G. Hardeng:

Diverse fra feltutvalget

15

2-3/74

G. Hardeng:

Gjølsjø i Marker, ert verneverdig næringsrik innsjø i
Østfold

35

2-3/ 74

28

1/75

G.Hardeng mfl.: Ornitol°f iske registreringer i Rømskog-traktene i
Østfold Akershus
Tore Hoel!:

Rapport fra ØOF's arbeidsgruppe i Kurefjorden, Rygge

27

1/74

Tore Hoell:

Kort orientering om Vannsjø

19

4/74

Morten Hunn:

Tårnfalk-hekking i fugleholk

34

2/75

Tore Hunn:

Hegrekolonl i Borge

20

1/74

T. Hunn:

Den første hegrekoloni i Østfold

17

2-3/74

T. Hunn:

Rundøy · et eldorado for fugleinteresserte

11

4/74

T. Hunn:

Hva har skjedd med hegrekolonlen I Borge

17

2/75

T. Hunn:

Tanker omkring rovfuglproblem11tlkken

26

2/75

T. Hunn:

Vandrefalken - den mest truede rovfugl-arten på
jorda i dag

28

2/75

Forfatter

Tittel

Side Nr.

T. Hunn og
E. Sandersen:

Fra høstens vadefugltrekk

24

3-4/75

Age Johannessen:

Arekil~n,

23

1/75

Nils K. Jørgensen
og Knut R. Leere:

Søndre, et resultat av tidligere tiders teglverksdrift

14

2/75

Hermod Karlsen og
Ole P_. Skallebakke:

Hvitkinngås i Torsnes

42

3-4/75

Steinar Koht m.fl. :

Kattugla - også en truet rovfugl

45

3-4/75

Gunnar Lid:

Fuglelivet i skjæzgården - ømfindtlig for
forstyrrelser

36

3-4/75

Morten Nilsen:

Gresshoppesanger påtruffet på Jeløy

31

2/75

Helge Rossback:

Trekkfuglenes hemmelighet

50

3-4/75

Bengt Rydin m.fl. :

Noen hekkefunn av skogdue i Østfold

36

1/75

Erik Sandersen:

Knoppsvanen - en karakterfugl for Østfold

4

1/74

E. Sandersen:

De første gjenfunn av halsmerkete knoppsvaner i Østfold

17

4/74

E. Sandersen:

Referat fra NOF's årsmøte

24

2/75

E. Sandersen:

Fugletårn - noe å tenke på?

34

3-4/75

Ole Stensrud:

Prosjekt hubro

15

1/75

Hans Chr.Westgård:

ØOF's Hardangervidda-ekskursjon

22

1/74

Zoologisk Museum:

Vær med å registrere oljeskadet sjøfugl

59

3-4/75

Bokanmeldelser:

291/74, 15 2-3/74, 18 1/75

Brev til bladet:

4 3-4/75

Svar:

5 3-4/75

Feltutvalget:

Interessante fugleobservasjoner

25
30

1/74
2-3/74

Foreningsmeddelelser:

14 2-3/74, 28 2-3/74, 32 2-3/74, 14 4/74, 15 4/74, 19 1/75,
38 1/75, 39 2/75, 12 3-4/75, 52 3-4/75

Formannen har ordet:

3 2-3/7 4, 3 4/74, 3 1/75, 3 2/75, 4 3-4/75

Redaksjonelt:

21/74, 2 2-3/74, 2 4/74, 3 1/75, 26 1/75, 27 1/75 3 2/75
3 3-4/75
'
'

en eutrof innsjø

23

OPPROP OM NATTERGAL
Angående oppropet om nattergal (Lusclnia
luscinia) i Norge (se Sterna 13: omslaget),
er det nå utarbeidet en kort oversikt over
nåværende materiale. Dette er gjort for å
inspirere alle til å sende inn sitt stoff om
nattergal.
Av oversikten kan man se hva som til nå
er kommet inn, eller det som viktigere er,
nemlig det som ikke har kommet inn. Kan·
skje nettopp dine observasjoner mangler.
Vi som står bak dette arbeidet håper at
dette kan gi inspirasjon til å hjelpe oss
med stoff, og nå er det opp til hver per·
son om de vil gjøre noe med saken. Alle
som har tillegg eller rettelser til denne
oversikten bør sende inn stoff snarest.

Altså: SEND INN ALT SUPPLERENDE STOFF SNAREST ...... .
TIL:

Olav Johansen,
6096Runde.

I kommende sesonger bør alle være innstilt på å sende inn sine nattergalobservasjoner så raskt som mulig, og gjerne med
litt utfyllende stoff.

Vestfold og Aust-Agder står i særstilling
når det gjelder antall observasjoner, men
alle observasjoner er trolig ikke kommet
med her heller.
Det er å håpe på at de lokalavdelinger og
andre som mottar dette rundskriv tar seg
tid til å gjøre denne oversikt kjent i sitt
medlemsblad eller neste rundskriv. Ta
helst kopi av kartene og den korte oversikten som nå følger over funnene.

LYKKE TIL OG TAKK FOR
HJELPEN.

Med hilsen
Jørn Thollefsen
(S!in.)
NOF . Vestfold

Sandefjord, 2/3.75.

TROMS:

FINNMARK:

Ingen funn.

Ingen funn.

NORDLAND:
1) 1 syng. på Kårøya, Røst 5-12/6.67.

NORD-TRØNDELAG:
Ingen funn.

SØR-TRØNDELAG:
2) 1 syng. ved Gaula i Kvål 10/5-20/6.66.

MØRE- OG ROMSDAL:
3) 1 syng. ved Snipsøyvatnet, Hareid
30/5 - 9/6.65.
4) 1 syng. på Nesset, Hareid 30·31/5.71.
5) Reirfunn, Håsenørene i Sunndalen 1972.

SOGN OG FJORDANE:
Ingen funn .

HORDALAND:
Ingen funn.

BERGEN:
Ingen funn.

ROGALAND:
6) 1 ind. ringmerket i Sokndal 30/6 .68.

VESTAGDER:
7) 2 syng. l Havlk, Spind ved Lyngdalsfjord
8) fra 22/5. og et stykke ut i juni i 1974.
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vende å lage en fullstendig oversikt fra Vestfold, men det kan
bare henstilles til alle vestfoldinger om å sende sine natt.ergalobs. til feltutvalget eller lokalavdelingen snarest.

AUSTAGDER:
9)

10)
11)
12)
13)
14)
17)
18)

19)
20)

1 syng. på Tromøya, Arendal, våren/
forsommeren 1962.
1 syng. samme st.ed ca. 15/6.- 14/7.63.
Reirfunn samme sted 1964.
1 syng. Klodeborg, Øyestad, mai/
juni 1964.
Reirfunn 1,5 mil NØ av Arendal 1972.
15) 16) og
1 til 2 syng. ved Lunde i Songe, Tvedestrand våren 72, 73 og 74.
1 syng. ved Bjønnholmen, Natvig, Øyestad fra 22/5 og en uke framover i 1972.
1 syng. His' skog, Natvig, Øyestad 1/6.72.
(sannsynligvis samme ind. som nevnt oven-

for)
1 ind. ved Vippa Bru, Øyestad 23-24/5.73.
1 syng. Songe, Arendal mai/juni 1973.

21)

2 syng. ved Lillesand våren 1973.

22)

1 syng. Søm, Øyestad 1/6.73.

23)

f syng. Bjønnholmen, Natvig, Øyestad,
hver kveld i tiden 10/5 - 30/5. 74.

TELEMARK:
25)
26)
27)

1 syng. Børsesjø, Skien, 5/6. 72.
1 syng. Siljan, 25/5 - 14/6.73.
1 syng. Jomfruland orn. stasjon 2/6.73.

VESTFOLD
Fylket har utpekt seg som beste
trekkplaster for nattergal. Inntil
1972 (1/1) var minst 9 lokalitet.er
besøkt av natt.ergal. I 1973 og 74
hadde Brunlanes kommune alene
natt.ergalbesøk på 12 forskjellige
lokaliteter. Likevel er det Tjøllq
kommune som kan oppvise høyest.e besøks-frekvens av arten.
For hele Vestfold må man regne
med ca. 25 funn både i 1973 og
1974. Et reirfunn ble gjort i 1974.
Vestfold kan regne med å ha ca.
70 % av alle nattergalobservasjonene i Norge pr. i dag. Men det
mangler ennå en del sikre data
fra midtre og nordre del av fylket. På nåværende tidspunkt var
det for vanskelig og arbeidskre-

HEDMARK:
36) 1 ind. obs. ved Glomma, Rena,
3/7.60.
37)

1 ind. obs. Akersvika, Hamar,

8/6 -18/6.74.

OPPLAND :
Ingen funn.

BUSKERUD:
28)

Reirfunn ved Vestfosselva
3 km.Sav Hokksund i

1972.
29)

1 syng. ved Milevannet,
Nedre Eiker 25/5-10/6'72.

OSLO:
30)
31)

1 syng.Bygdøy ca. 10/5 ·
20/6 26
1 syng. samme sted ca. 21/5
- 20/6 27. Norges to første
funn (Se Haftorn 71.)

AKERSHUS:
32)

1 syng. Ski 18/6 60.

ØSTFOLD:
33)

34)
35)

1 syng. Arekilen, Kirkøy,
Hvaler, 10/6 72. Negative
resultater i 7 3 og 7 4.
1 syng. Skinnerflo, Tune,
udat.ert 1974.
1 syng. ved Høida, Moss,
31/5 · 14/6 74. Negative
resultat.er 1975.
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Reirfunn av nattergal (Luscinia luscinia)
i Norge:

1. Håsenørnene i Sunndalen
2. Vestfosselva, Øvre Eiker
3. Hemkilen, Sandefjord
4. 1,5 mil NØ av Arendal
5. Tromøya, Arendal

1972
1972
1974
1972
1964

•
Funn av nattergal (Luscinia luscinia)
i Norge:
•
<t

= et funn
=to funn omtrent samme sted,
men b0r ikke være samme år.

Reirfunn er ikke tatt med.
Aust-Agder: Se den systematiske oversikt.
Vestfold:
Oversikt ennå ikke laget,
men se likevel den syste matiske oversikten.
TILLEGG:

1 syng. Kårøya, Røst, 5-12/6. 67 (Nordland). Eneste funn nord for kartonuåæt.
Tegnene kan være unøyaktige plassert.
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»TO FLUER I EN SMEKK»

For et par år siden kom jeg over et reir
av stjertmeis. Dette fantastiske byggverk
var godt kamuflert i en kløft pi ei høy
bjørk. Det li ca. 3,5 meter over bakken
og med kikkerten kunne jeg se at en av
fuglene lå på, altså hadde rugingen be·

gynt.
Men fuglene virket ellers rolige og lite
skremt av mitt nærvær. Når jeg sto stille
kunne de komme helt innpå meg under
matletingen. Disse forhold gjorde at jeg
fikk interesse for fotografering av stjertmeisparet. Ganske fort fikk jeg opp et
kamuflasjetelt i nærheten av et tre de
voksne brukte som hvileplass.
Allerede første gangen jeg satt i teltet
ble jeg irritert av et trostepar som bråket bak meg. Jeg kikket nysgjerring ut
av teltet og fikk se en gråtrost som sta·
dig kom nærmere teltet. Omsider ble
jeg klar over hva som var årsaken til denne framrykkingen. I en lav gran et stykke
lengre borte hadde nemlig gråtrosten sitt
reir og var naturlig nok fortørnet over
min inntrengelse. Men etter å ha brukt
»munn» på meg en tid, fløy den ene til
reiret og fortsatte rugingen, som også
der hadde kommet i gang.
Stjertmeis paret skiftet på rugingen. Ved
»vaktskifte> eller når en av dem kom med
mat, hørtes en enslig høy og skarp fløyte.
tone. Denne tonen var lett å skille fra an·
dre lyder omkring, slik at jeg da forholdsvis lett kunne følge med når fuglene satt
på hvileplassen og var et godt motiv.

Det var litt interessant Alegge merke til
at en av fuglene, sannsynligvis hunnen,
visstnok hadde tatt det meste av rugingen. Halen hos denne var helt buet
sideveis og bar tydelig preg av det kulerunde reiret. Dette forhold bedret seg
etter at ungene var klekket ut. Nå etter
utklekkingen fulgte en hyggelig tid for
fotografen, riktignok en anspent hygge
med fanget fullt av utstyr. Men det skulle snart ble mer å passe på. Trosteparet
forlangte også mer oppmerksomhet, der
var det også klekket ut unger.
Den fotograferings-perioden som nå fulgte,
minnet meg snart mer om fjernsynets dekning av en fotballkamp enn fuglefotografering. Telelinser, mellomringer og annet nødvendig utstyr byttet stadig på avstand og
standplass fra rettfram 6 m til skrå bak
3,5 m.
Jeg forsto at denne arbeidsdelingen ikke
var brukbar i lengden. Det måtte finne
sted en rasjonalisering. Men jeg fant snart
ut at det var en naturlig årsak som regulerte det hele. Belysningen gjorde at stjertmeisparet var gunstigst å fotografere på
morgenen, mens trosteparet krevde kunstig lys og derfor heller ikke noen faste
tidspunkter.
Noen viktige episoder gikk jeg sikkert
glipp av ved denne dobbelt-dekningen,
og riktig travelt kunne det også bli, men
jeg var aldri i tvil om at dette virkelig var
den mest rasjonelle måten å jobbe pl.

- OPPROP - OPPROP - OPPROP - OPPROP - OPPROP - OPPROP -

OBSERVASJONER AV SANDLO PA VARTREKK:
I et forsøk på å kartlegge trekkintensiteten hos sandlo i Østfold, er undertegnede interessert i alle opplysninger om
observasjoner fra vårtrekket. Av spesiell interesse er kontinuerlig observasjoner
over lengere perioder fra samme område.

Opplysninger bør inneholde nøyaktige
opplysninger om

- antall
- dato
·værtype

Ole Jørgen Hanssen
Hassingvn. 11
1600 Fredrikstad

SMASTYKKE
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OBSERVASJON AV TUNDRASNIPE
MAI 1974 I KUREFJORDEN, RYGGE
Ved Morten Winther Dahl
Den 22/5 1974 d undertegnede en tundrasnipe (Calidris ferrugina) i Kurefjorden,
Rygge. Fuglen oppholdt seg i en flokk med
11myrsnipen, men skilte seg tydelig ut ved
sin rustrøde farge. Fuglen var i full sommerdrakt.

2. Ved Gulneselv så Blair 2 individer i full
sommerdrakt 2/6 1927 og

3. to dager senere en tredje som ennå bar
spor etter vinterdrakten.
(Haftørn 1971)

Tundrasnipe besøker vanligvis ikke Norge
på vårtrekket, i det den trekker mer direkte til rugeplassene i Sibir fra overvintringsplassene i Afrika.
Tidligere er bare tre vårobservasjoner kjent
fra virt land.

1. Under en Qåtreise utenfor Bremangerland
hørte K. Kolthoff tundrasnir trekke i nordlig retning natt til 24/5 189 .
SMASTYKKE

SMASTYKKE

På høsttrekket besøker derimot tundrasnipen Norge regelmessig, dog i varierende antall. Av egne observasjoner kan
nevnes:
1ind.18/8-75, ca. 25 ind. 23/8-75, 3 ind.
1/9-75 og 3 ind. 6/9-75.
Alle observasjoner er gjort i Kurefjorden.

SMASTYKKE
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SJELDEN UGLE SKUTT I BORGE
V ed Tore Hunn.

Jakob Olsen med den utstoppede tårnuglen.
Foto : Erik Sandersen
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I Fredrikstad Blad fra 3/121934 kunne
folk lese om en sjelden ugle som var skutt
på Molteberg gård, Arum i Borge, samme
høst. Fuglen, som til nå bare er påtruffet
åtte ganger her til lands, var en tårnugle
og hadde en draktfarge som,,gjorde at
rasespørsmålet ble et stort problem. I
mange år ble uglen regnet til hvitbrystet
tårnugle, Tyto alba alba, men etter sammenligninger med skinn som helt sikkert
tilhørte dennes rase, er man i dag ikke i
tvil om at Borgetårnuglen tilhører den 1.
geografiske rase, nemlig flekket tårnugle,
Tyto alba guttata.
Den flekkede tårnuglen ruger i dag i SydSverigei.. Danmark, Tyskland og østover
til Sør-Kussland, mens den andre rasen
finnes på Pyreneerhalvøya og i de fleste
land nær Middelhavet.
Tårnuglen er en typist nattugle og har
tilhold i tårn, uthus og ruiner. Den er
på størrelse med sin nære slektning
hornuglen, men mangler helt fjærører,
og oversiden er perlegrå med brunnyanserte flekker. Nesten hele fjærdrakten
er ellers bestrødd med skjellignende,
brune dropler. Som bildet viser har
tårnuglen et karakteristisk hode, hvilket er det beste feltkjennetegnet hos

arten. Ansiktet består nemlig i et hvitt
slør med form av et lysende hjerte, noe
som i mørket fortoner seg noksA mystisk.
Verken før eller etter 1934 er det observert tårnugle her i Østfold. De øvrige påtrufne individer fordeler seg som følger:
1. Tvedestrand (skutt) 13/10 1900.
2. Stavanger (2 ind. innfanget levende)
25/41932 og 24/111950.
4. Stavanger (1 ind funnet død) 27/1
1951.
5. Tromøya (1 ind. funnet død) 6/12
1951.
6. Sandefjord (1 ind. død i bilgarasje)
18/51962.
7. 1 hann fanget i Nordsjøen 5/8 1922.
8. Borge - individet.
(Haftorn 1971).
Intet tyder på at arten hekker eller har
hekket i Norge.

Sverre 'J-ohnsen
'Bok- & l)apirhandtl
Fredrikstad

JJJ
JENS JACOBSEN JERNVARER A/S
VERKTØY · JERNVARER-KJØKKENUTSTYR - OVNER-PROPANGAS
TLF. 12238 - 13641

1600 FREDRIKSTAD
Stortorvet 6
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FUGLER I FORPLEINING
\'ed Leiv Bune&.

·- -------

l

j Den vi·ngeskutte hønsehauken skal igjen på vi·ngene.

l _ !~~:_!or_ 1-nd_e!'sen .
Det siste Aret har foreningen nere ganger
fått beskjed om skadede eller forkomne
fugler. Disse er forsøkt hjulpet på beste
måte, evt. avlivet av undertegnede, i godt
samarbeid med veterinær Hennod Nilsen.
Jeg vil på det sterkeste advare mot å ha
fugler i pensjon uten at samarbeidet med
en veterinær er tilstede. Personlig skylder
jeg Hermod Nilsen stoi: takk for hans velvilje og hjelpsomhet så vel utenfor, som
i kontortiden.
Forpleiningen av fugler startet for mitt
vedkommende med vask og etterbehandling av den oljeskadede storjo som er beART

TIDSROM

Storjo
Hegre
Trepipelerke
Måltrost
Havsule
Havhest
Hønsehauk
Knoppsvane
Rørdrum
Rørdrum
Alkekonge
Hegre
Kattugle
Spurvehauk

75
74- 75
75
april
75
sept
sept
75
sept75-jan 76
okt 75 -jan 76
ultimo nov 7 5
des 75 - ?
jan 76 - ?
jan
76
jan
76
jan
76
mars
76
jan-febr

skrevet på side 13 i »Østfoldornitologeru.
nr. 1-1975.Storjoen ble sluppet etter ca.
1 mnd.'s forpleining, og det virket som
om resultatet var godt_
Så bra har det imidlertid ikke alltid gått.
Personlig tror jeg at fugler som blir funnet utsultede og forkomne ofte er »Svake»
individer, som fra naturens side ikke har
livsgrunnlag. Derfor er det mange som
ikke kan reddes. En annen viktig grunn
for at man ikke lykkes med å redde alle,
tror jeg bestemt skriver seg fra at fuglene
>1stresse&> i fangenskap.
Jeg vil her kort fortelle hvilke arter jeg
har hatt til behandling:
SKADE
RESULTAT
oljeskade
vingebrudd
vingebrudd
tatt av katt
utmattet
utmattet
vingebrudd (skadeskutt)
utmattet
utmattet
utmattet
oljeskade
utmattet
piggtrådskade
øye-ving (skadeskutt)

velykket
døde
avlivet
avlivet
døde
døde
velykket
døde
trolig godt
trolig godt
døde
avlivet
avlivet
avlivet
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MERKNADER TIL TABELLEN.
Som dere ser av tabellen er det svært få
jeg hittil har lykkes med, faktisk bare to.
Jeg anser det for sikkert at også rørdrumene vil g:reie seg bra. De vil sansynligvis
bli sluppet i Øra-området en gang i påsken.
Rørdrumene har også gitt oss noe å »gruble» på. Da jeg fikk beskjed om den første,
gikk jeg ut fra at den var blåst hit ned med
den sterke stormen vi hadde, bare få uker
tidligere. Nå har jeg imidlertid fått en til i
forpleining og ved siden av disse to har jeg
fått beskjed om at det også ble funnet et
individ i Seutelven utenfor Fredrikstad i
januar 76 av Per Erik Halvorsen.

De to første ble funnet henholdsvis i Skjebergkilen (Høysand) Av Anne Sørensen og
på Kråkerøy utenfor Fredrikstad (beskjed
gjennom Fredrikstad Blad). Dette kan tyde
på at fuglene muligens har oppholdt seg i
Østfold eller omegn også sommeren over.
Så jeg oppfordrer dere medlemmer til å ha
øyne og ører med dere når dere er i våtmarksområder i sommer.
Husk å kontakte veterinær dersom dere finner skadet fugl !

RAMLØSA -

ENDELIG
I NORGE
ENEIMPORTØR:
BORG BRYGGERIER
SARPSBORG - HALDEN
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KORSNEBBINVASJONER
Ved Ole Jørgen Hanssen.
Med sitt svært spesialiserte nebb er korsnebbene svært avhengig av bartrærnes
produksjon. I sitt forholdsvis korte liv
tilbringes mesteparten av tiden innenfor barskogenes lune tilværelse, og hele
deres ungeproduksjon er henlagt til disse frøsetningsperiode . Når en da vet at
frøsetningen hos grana bare slår til hvert
tredje eller fjerde år, sier det seg selv at

SMASTYKKE

.,.

både levested og ungeproduksjon hos
korsnebbene er sterkt vekslende. Det
finnes dog ingen regel uten unntak, og
heller ikke korsnebbene er fullt ut konsekvente i sin oppførsel. Aret 1954 opprant nemlig med en usedvanlig god
kongleproduksjon, uten at korsnebbene
viste noen spesiell vandrelyst.
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De store korsnebbvandringene berører
vanligvis store deler av landet, i det man
i områder med dårlig frøsetning opplever
store flokker på gjennomtrekk. På høsten
-75 foregikk det følgelig et forholdsvis
stort gjennomtrekk over Kråkerøy .
holmene i september/oktober.
I løpet av et par morgentimer den 12/10
passerte det over Nygaardsmoa/Rand·
holmen nærmere 150 korsnebb i retning
Øst. Vest. Gjennom de nærmeste 14
dagene var det stadig mye korsnebb å se
i området, men da det dessverre ikke var
anledning til å gjøre noen observasjoner
på morgenen, er det sannsynlig at de registrerte tallene ligger langt fra de reelle.
En skikkelig artsbestemmelse var umulig
i det fuglene bare ble sett flyende over
SMASTYKKE

SMASTYKKE

i større eller mindre flokker. Flokkene
var stort sett lette å lokalisere, i det
korsnebbenes karakteristiske låt »gøppgøpp» ikke er til åta feil av, selv i flukt
på noenlunde lang avstand.
I følge en teori fremsatt av Svardson (i
1957) foregår flytningene innenfor utbredelsesområdet vesentlig i retning Ø-V.
Vandringene foregår i begge retninger alt
etter som næringstilgangen varierer. Som
en forenklet modell kan en slik teori ha
mye for seg, men sannsynligvis vil et nøyere studium av korsnebbenes vandringer
vise at disse er betydelig mer kompliserte.
Som referanse til trekket over Kråkerøyholmene kunne det være av stor interesse
å høre om noen flere bar merket seg trekkaktivitet andre steder i distriktet, eller om
dette var et rent lokalt fenomen.

SMASTYKKE

SMASTYKKE

SMASTYKKE

OBSERVASJONER AV GLENTE,MIL VUS MILVUS,
I KURE-FJORDEN, RYGGE.
Ved Morten Winther Dahl.
Observasjon av glente er nylig godkjent
av den lokale rapport og sjeldenhetskommite (LRSK).

Fra det inneværende århundre foreligger
ytterst få observasjoner. Bare 7 - 8 individer er tilfeldig påtruffet:

Den 8.mai 1975 så Øivind Lågbu og undertegnede en Glente, M. Milvus, i Rossnesbukta innerst i Kurefjorden. Fuglen fløy
forbi på bare 100 - 150 m hold, og ved
bruk av Mirador Spottingscope 25x60
kunne fuglen lett artbestemmes. Den
dypt kløftede stjerten var meget iøyenfallende. Ellers var fuglen overveiende
rødbrun med lange vinger med et hvitt
felt ytterst.

1) 1 ex. (juv) skutt ved Mandal 2/81906

Glenten forekom temmelig regelmessig
i et sørøstligste Norge i det forrige århundre. Det foreligger også 4 reirfunn,
alle fra Aremark i Østfold, 1 reir i 1880,
og 3 fra 1890-årene. Dessuten foreligger
et indirekte rugefunn fra omegnen av
Halden. Av 2 ~ ~ som ble skutt i Berg
13/5 1881 inneholdt den ene et fullbårent egg. Dessuten uttaler Robert Collett
(1884) at omstreifende individer ytterst
sjelden påtreffes i andre deler av landet.
1 individ skutt i Fåberg ved Lillehammer høsten 1884.

2) 1 ex. (juv.~) skutt ved Storsjøen i
Ytre n:endalen 3/8 1926
(Schaaning 1926).
3) 1 ex. (juv) skutt Bjerkreim i Rogaland
6/121943 (Schaaning 1944).
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4-5) 2 ex. sett Revtangen, Jæren, henholdsvis 3/7 1948 og 15/9 1953.
(Bernhoft-Osa 1964).
6)

1 ex. sett Lonevatn mellom Høyland og Klepp, Rogaland forsommeren 1957 (Holger Holgersen
1958).

7)

1 ex. fanget syk på Sola, Jæren,
9/8 1957 (H. Holgersen 1958).

8)

1 ex. sett ved Øyene sør for Koppang i Østerdalen 16/12 1968.
Fuglen holdt seg i Koppang-området noen dager.

Denne observasjonen er da (ifølge Haftorn,
Norges Fugler) den første i Østfold i dette
århundre. Nærmeste kjente hekkeplass for
arten er Skåne i Syd-Sverige, og det er ikke
usannsynlig at dette individet stammer derifra.
Litteratur:
S. Haftorn:
Det Beste:

Norges Fugler (1971)
Norges Fugleliv

FOTO -

FOTO - FOTO - FOTO

FARGEDIAS ØNSKES!
Programbladet har kontaktet Zoologisk Museum, Oslo i anledning en ny fjernsynsserie
om fugler.
I denne forbindelse trenger man fargedias
av bl.a. artene : grønnfink, trepipelerke,
lerke og løvsanger.
Lerke er den viktigste arten. Reibilder blir
selvfølgelig ikke godkjent !
Bilder som blir brukt honoreres. Husk å
pakke diasene godt inn!
Bildene sendes snarest til:
Gunnar Lid
Zoologisk Museum
Sarsgt. 1
Oslo 5

AD.FOTOKONKURRANSEN
Resultatet vil komme i neste nr. av
Østfoldornitologen.

Bolig-sparelån
opptil
kr. 250.000,Sparer du på en boligsparelånskonto 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(

ICRE DITl<ASSEN

Boligfinansiering
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1976 ER DET INTERNASJONALE VATMARKSAR
Om

•RAMSAR~KONVENSJONEN•

EN INTERNASJONAL AVTALE OM BEVARING AV VÅTMARK OG VANNFUGL.

Ved Hj. Munthe-Kaas Lund

sra-~

Fo tu: t rik Sandersen
I jan/febr. 1971 arrangerte Internasjonal
Waterfowl Research Bureau et internasjonalt møte i Ramsar, Iran. Tilstede var bl.a.
representanter for CIC, FAO, ICBP, IUCN,
UNESCO, WWF, og deltagere fra 25 land.
Hensikten med møte var i første rekke å
sikre den fastsatte eksistens for en rekke
truete fuglearter, som er avhengige av våtmark (se artikkel 1.) De fleste av disse
fuglene flyr vår og høst over mange landegrenser. De er avhengige av beiteplasser
både på trekket og på sommer/vinterlokalitetene. En Internasjonal avtale var derfor
absolutt nødvendig. Våtmarkene produserer
mengder av mat bl.a. for fugl og fisk og
er særdeles viktige gyte- og oppvekst~m
råder for flere verdifulle fiskearter.

NAR BLIR AVTALEN GYLDIG?
Av ll!tikkel 10 fremgår at avtalen blir
gyldig etter at 7 stater er tilknyttet. Den
5.5.1975 var følgende tilknyttet~
A.ustralia, Finland, Norge og Sverige. Vi får
hape at flere snart følger etter. Kanskje
Danmark, Holland og Island kan bli de neste?
·
De norske politikere og biologer som har
fremmet denne saken ser med glede at Norge
denne gang gikk i spissen for å verne våtmark
og vannfugl.
Det etterfølgende er Det Kgl. Utenriksdepartementets oversettelse av »Ramsar-konvensjonen».
Ord: Kontraherende part betyr land som har
inngått kontrakt om vern av våtmark.
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Konvensjon om våtmarksområder av internasjonal betydning, særlig som tilholdssted
for vannfugler.
De Kontraherende Parter som erkjenner det
gjensidige avhengihetsforhold mellom mennesket og dets miljø.·
. tar i betraktning de grunnleggende økologiske funksjoner som våtmarksområdene har som naturlige regulatorer av vanntilførselen og som livsgrunnlag for en særpregen flora og fauna, særlig for vannfugler;
- er overbevist om at våtmarksområdene
utgjør en resurs av stor økonomisk, kulturell, vitenskapelig og rekreasjonsmessig
verdi, som ikke lar seg erstatte;
ønsker å motvirke det økende presset og
tapet av våtmarker nå og i fremtiden;
- erkjenner at vannfuglene under sine se songvise vandringer kan krysse grenser
og av den grunn bør betraktes som en int;.
ernasjonal resurs;
har tillit til at bevaring av våtmarksom rådene og deres fauna og flora kan sikres
ved å forene vidsynt nasjo~al ressursforvaltningspolitikk med koordinert internasjonal innsats;
er blitt enige om følgende :
Artikkel 1.
RAMSAR-KONVENSJONENS FORMAL!

1. For denne konvensjonens formål omfatter våtmarksområder sumpmarker, myrer,
torvmyrer eller vannområder, enten de er
naturlige eller kunstige, permanente eller
temperære, med stillestående eller strømmende vann, ferskvann, brakkvann eller
saltvann, herunder marine områder med
en dybde ved fjære sjø som ikke overskrider
seks meter.
2. For denne konvensjonens formål er vannfugler fugler som økologisk sett er avhengige av våtmarksområder.
Artikkel 2.
KONTRAKTLANDENES PLIKTER.

1. Hver av de Kontraherende Parter skal
angi egnede våtmarksområder innenfor
sitt territorium for innlemmelse i en liste over våtmarksområder av internasjonal betydning, heretter referert til som
»listen>l, som skal føres av den institu-

sjon som etableres i henhold til Artikkel 8. Grensene for hvert våtmarksområde skal beskrives nøyaktig og også avmerkes på et kart, og de kan omfatte
elvebanker og kystområder inntil våtmarksområdene, og øyer eller marine
områder med større dybde enn seks
meter ved fjære sjø innenfor våtmarksområdene, spesielt der disse har betydning som tilholdssted for vannfugler.
2. Våtmarksområder bør utvelges til
listen under hensyntagen til deres internasjonale betydning, sett i en økologisk, botanisk, zoologisk, limnologisk eller hydrologisk sammenheng.
I første rekke bør de våtmarksområder inkluderes som til alle årstider er
av internasjonal betydning for vannfugler.
3. Innlemmelsen av et våtmarksområde i listen prejudiserer ikke de suverene rettigheter til den Kontraherende
Part på hvis territorium våtmarksområdet ligger.
4. Hver Kontraherende Part skal ved
undertegningen av denne konvensjon
eller ved deponeringen av sitt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokument i samsvar med Artikkel 9 , angi minst et våtmarksområde for innlemmelse i listen.
5. Enhver Kontraherende Part skal ha
rett til å føye til listen ytterligere våtmarksområder beliggende innenfor dens
territorium, til å utvide grensene for de
våtmarksområder som den allerede har
oppført i listen, eller, på grunn av presserende nasjonale interesser, å fjerne
helt eller innsnevre grensene for våtmarksområder som det allerede har
oppført i listen, og skal på tidligst mulig tidspunkt underrette den organisasjon eller regjering som er ansvarlig for
de løpende sekretariatsplikter som er
regnet opp i Artikkel 8 , om enhver slik
endring.
6. Hver Kontraherende Part skal ta hensyn til sine internasjonale forpliktelser
når det gjelder bevaring, forvaltning og
fornuftig utnyttelse av trekkende vannfuglbestander, både ved utpeking av områder for listen og ved utøving av retten
til å foreta endringer i listen med hensyn
til våtmarksområder innenfor Partens territorium.
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Artikkel 3.

Artikkel 5.

LANDENES INFORMASJON.

FELLES VERN AV VATMARK.

1. De Kontraherende Parter skal utforme
og iverksette sin planleggingsvirksomhet
slik at det fremmer bevaringen av våtmarksområdene som er inkludert i listen
og så langt som mulig en fornuft~ utnyttelse av våtmarksområder innen deres territorium.
2. Hver Kontraherende Part skal sørge for
å bli holdt informert på et tidligst mulig
tidspunkt dersom den økologiske karakter av et våtmarksområde innen dens territorium, som er inkludert i listen har endret seg, er i ferd med å endres, eller antas å ville endre seg som følge av teknologiske tiltak, forurensning eller andre menneskelige inngrep. Underretning om slike
endringer skal straks sendes til den organisasjon eller regjering som er ansvarlig
for de løpende sekretariatsplikter i henhold til Artikkel 8.

1. De Kontraherende Parter skal rådføre
seg med hverandre om gjennomføringen

Artikkel 4.
ERSTATNING AV TAPTE RESSURSER!

1. Enhver Kontraherende Part skal fremme bevaringen av våtmarksområder og
vannfugler ved etablering av naturreservater for vannfugler, uansett om de er
inkludert i listen eller ikke og sørge for
at de blir bevoktet i tilstrekkelig grad.
2. Når en Kontraherende Part på grunn
av presserende nasjonale interesser fjerner eller begrenser våtmarksområder inkludert i listen bør den så langt som mullig, kompensere ethvert tap av våtmarksressurser, og spesielt bør vedkommende
Part skape nye naturreservater for vannfugl og verne en tilstrekkelig del av de
opprinnelige tilholdssteder, enten i det
samme område eller annetsteds.
3. De Kontraherende Parter skal oppmuntre til forskning og utveksling av informasjoner og publikasjoner vedrørende våtmarksområder og disses flora og fauna.
4. De Kontraherende Parter skal gjennom
forvaltningstiltak søke å øke vannfuglbestandene i velegnede våtmarksområder.
5. De Kontraherende Parter skal fremme
opplæringen av kompetent personell innen våtmarks-forskning, -forvaltning og -oppsyn.

av forpliktelser som følger av denne konvensjon, spesielt med hensyn til våtmarksområder som ligger på mer enn en Kontraherende Parts territorium, eller når flere
Kontraherende Parter har et vannsystem
felles. De skal på samme tid bestrebe seg
på å koordinere og støtte eksisterende og
framtidige tiltak og bestemmelser vedrørende vern av våtmarker og deres flora og
fauna.
Artikkel 6.
RAD OG KONFERANSER.

1. De Kontraherende Parter skal,når behovet melder seg, sammenkalle til konferanser om bevaring av våtmarksområder
og vannfugler.
2. Disse konferanser skal ha en rådgivende karakter og skal blant annet ha til opp·
gave:
a) å drøfte gjennomføringen av denne
konvensjon,
b) å drøfte tillegg til og endringer i listen,
c) å vurdere informasjon om endringer
i den økologiske karakter av våtmarksområder inkludert i listen, som er gitt
i samsvar med punkt 2, i Artikkel 3,
d) å utforme generelle eller spesielle rekommandasjoner til de Kontraherende Parter vedrørende bevaring, forvaltning og fornuftig bruk av våtmarksområder og deres flora og fauna,
e) å anmode relevante internasjonale organer om å utarbeide rapporter og statistikker om saker som berører våtmarksområder og som hovedsakelig
er av internasjonal karakter.
3. De Kontraherende Parter skal påse
at de som på de forskjellige nivåer er
ansvarlige for forvaltningen av våtmarksområder blir informert om, og tar i betraktning rekommandasjoner frå slike
konferanser vedrørende bevaring, forvaltning og fornuftig utnyttelse av våtmarksområder og deres flora og fauna.
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Artikkel 7.

Artikkel 8.

EKSPERTISEN!

KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID.

1. Blant representantene for de Kontraherende Parter på slike konferanser
bør det være personer som er eksperter
på våtmarker eller vannfugler i kraft av
kunnskap og erfaring ervervet gjennom
vitenskapelig, administrativ eller annen
relevant virksomhet.
2. Hver av de Kontraherende Parter
som er representert på en konferanse
skal ha en stemme og rekommandasjoner vedtas med alminnelig flertall
av de avgitte stemmer, under forutsetning av at ikke mindre enn halvparten av de Kontraherende Parter
avgir stemme.

vern
våre
våtmarker
Symbolet som er utarbeidet fo r kampanjen skal illustrere tre viktige elementer ved våtmarkene :
fugl, vegetasjon, vann.
Symbolet er tegnet av Vivian ZahlOlsen. Det er produsert klebemerker
og oblater som i det vesentlige skal
distribueres gjennom de organisasjoner som deltar i arbeidsutvalget.

1. Det internasjonale naturvernforbund
skal utføre de løpende sekretariatsoppgaver i tilknytning til denne konvensjon,
inntil det tidspunkt da en annen organisasjon eller regjering utpekes av en majoritet på to tredjedeler av alle Kontraherende Parter.
2. De løpende sekretariatsoppgaver skal
blant annet være:
a) å bistå med sammenkalling og organisering av konferanser angitt i Artikkel

6,

b) å føre listen over våtmarker av internasjonal betydning, og motta meddelelser
fra de Kontraherende Parter om alle til·
legg, utvidelser, opphevelser eller begrensninger vedrørende våtmarksområder inkludert i listen som gis i samsvar
med punkt 5 i Artikkel 2,
c) å motta meddelelser fra de Kontraherende Parter om alle endringer i den økologiske karakter av våtmarksområder inkludert i listen som gis i samsvar med
punkt 2 i Artikkel ·a,
d) å oversende meddelelser om enhver forandring i listen eller andring i karakteren
av våtmarksområder inkludert i listen,
til alle Kontraherende Parter samt foranledige at disse saker blir drøftet på
den neste konferanse,
e) å gjøre vedkommende Kontraherende
Part kjent med rekommandasjoner fra
konferansene angående slike forandringer i listen eller endringer i karakteren
av våtmarksområder inkludert i denne.
Artikkel 9.
UNDERTEGNELSENS BETYDNING!

1. Denne konvensjon skal være åpen for
undertegning på ubestemt tid.
2. Ethvert medlem av FN eller en av FN's
særorganisasjoner eller Det internasjonale
atomenergibyrå eller land tilsluttet
statuttene for Den internasjonale
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domstol kan bli Part i denne konvensjon ved
a) undertegning uten forbehold om ratifikasjon
b) undertegning med forbehold om ratifikasjon, etterfulgt av ratifikasjon
c) tiltredelse.
3. Ratifikasjon eller tiltredelse skal finne
sted ved deponering av ratifikasjons- eller
tiltredelsesdokument hos UNESCO's generaldirektør (heretter referert til som »depositaren»).
Ord: Ratifikasjon:
Godkjenning, stadfestelse.

Artikkel 10.
KONVENSJONENS START.
1. Denne konvensjon skal tre i kraft fire
måneder etter at sju stater er blitt Part i
konvensjonen i samsvar med Artikkel 9,
punkt 2.
2. Deretter skal denne konvensjon tre i
kraft for hver Kontraherende Part fire
måneder etter dagen for undertegning
uten forbehold om ratifikasjon eller for
deponering av r~tifikasjons- eller tiltredelsesdokument. ·

Artikkel 11.
KONVENSJONENS VARIGHET.
1. Denne konvensjon skal gjelde på ubestemt tid.
2. Enhver Kontraherende Part kan oppsi
denne konvensjon etter en periode på 5 år
fra den dato da den trådte i kraft for vedkommende Part, ved å avgi en skriftlig meddelelse om dette til depositaren. Oppsigelse
skal tre i kraft fire måneder etter at depositaren har mottatt meddelelse om dette.
Artikkel 12.

a) undertegninger av denne konvensjon,
b) deponering av ratifikasjonsdokumenter,
c) deponering av tiltredelsesdokumenter,
d) datoen for konvensjonens ikrafttredelse,
e) meddelelser om oppsigelser av denne
konvensjon.
2. Når denne konvensjon har trådt i kraft
skal depositaren la den registr~re ved F~'s
Sekretariat i samsvar med Artikkel 102 1
FN-pakten.
Til bekreftelse herav har de undertegnede,
som er behørig myndighet til det, undertegnet denne konvensjon.
Utferdiget i Ramsar, 2. februar 1971, i ~n
original på engelsk, fransk, tysk og russisk,
i tilfeller av divergenser med den engelske
tekst som den avgjørende, som skal deponeres hos depositaren, som skal sende bekreftede kopier av den til alle Kontraherende Parter.
Særtrykk av Dyrenes Venn nr. 3, 1975.
TEGNFORKLARING TIL
»ØSTFOLD-ORNITOLOGEN»

*

Observasjon/reirfunn med bakgrunnsmateriale (foto, fjær ,
o.s.v.), som er godkjent av sjeldenhetskommiteen.

0

Obs./reirfunn uten bakgrunnsmateriale, men allikevel godkjent
av sj.hetskom. p.g.a. utførlig beskrivelse.

d

<f

Hann.

~

Hunn.

ad.

Voksen fugl.

f.v.

Fullvoksen fugl, kan være ungfugl.

juv.

Ungfugl.

pull.

Reirunge, eller unge som ikke har
forlatt reirområdet.

DEPONERINGA V DOKUMENT!
1. Depositaren skal, så snart som mulig,
underrette alle stater som har undertegnet eller tiltrådt denne konvensjon om:

EKSKURSJONER - EKSKURSJONER
Hornborgarsjøen.
Den annonserte turen til Hornborgar·
sjøen 1 .ste helg etter påske kan dessverre ikke arrangeres p.g.a. overnattingsproblemer.
Det viste seg at vi var for sent ute med
henvendelser til Moteller/Hoteller I området. Av skade er vi imidlertid blitt kloke og lover tur til Hornborgarsjøen i
1977.
Styret.
FELTKURS:
Feltkurs til AKERØYA ornitologiske
stasjon vil bli arrangert fra fredag 30/4
til søndag 2/5.
Ringmerking er en del av kursopplegget.
Påmelding må skje til postboks 109,
1620 Gressvik, innen tirsdag 27 /4.
Frammøte på holdeplassen til »Hvalerbu~n» i Fredrikstad, fredag 30/4 kl. 18.00.
Ledere: Geir Hardeng og Morten Nilsen.

BØR FUGLER FORTSATT FA
»FURASJERE» I NORSK NATUR ?
I »STERNA» 1968 omtales gjessenes 11furas{·eringsområden>. I 1>FAUNA» nr. 1, 1967
f nner Jeg s. 22 omtalt en terne som »furasjerer hv~> på overflateill!ekter. På s. 30
blir lemen forstyrret l furasjeringen, og s.
31 omtales »Småfuglenes furasjeringsp1a&&>.
Disse eksem,Pler viser at i de senere Ar har
ordet »furasJerlnp fått øket anvendelse
innen vår zoologiske litteratur. Er dette
nødvendig eller ønskelig? Neppe. Vi har
mange bedre norske ord som beskriver
fødeopptak blant dyr. En Lemen kan jo
f.eks. både beite, spise og gnage. Dessuten har vi jo også et annet kort og godt
norsk ord for å beskrive det dyr gjør når
de tar til seg føde, De eter.
Hva betyr så »furasje»? Følgende sitater
er hentet fra »NORSK RIKSMALSORD- ·
BOKl>: »furasje, en,-r (fr.fourrage, avledn.
av det germ. ord fbr) særlig krigsv. fbr
for hester, utlevert I dagsrasjoner, (også
i sin alm. f'orstoff1 mat, jfv. Sverdr. N.
Land 11.94..» - t~~sjere, -te1 -t, -ing
(fr. fourrager), uigsv" skaffe rurasje til
veie.»
Jeg mener at vi for fremtiden fortrinnsvis bør la både fugler og andre dyr få
beite eller ete I våre zoologiske beretninger.
Hj. Munthe-Kaas Lund

»Naturen 94. 1970.

OBS- OBS-OBS- OBS-OBS
MØTE - MØTE - MØTE - MØTE

TORSDAG 29. April.
Fredrikstad Bibliotek, Eventyrsalen.
Proff. ROLF VIX vlSCr dias-serien:
DYRELIV I GAMBIA.
Møtet begynner kl. 19.00.

Zool.Mus_Oslo.
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