Nr.2

*

1976

*

3 .årg .

42

ØSTFOLDORNITOLOGEN
ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Redaktører:
Tore Hunn og Erik Sandersen
Red. sekr.:
Ole Jørgen Hanssen
Brev og innlegg til ØstfoldOrni tologen sendes foreningsadr.: Postboks 109,
1620 GRESSVIK
Husk å merke brevet "Ø.O."
Nr. 2 - 76
3. årgang
Trykket hos KVIKK PRINTSHOP
1600 Fredrikstad
ÅRSABONEMENT koster kr. 20,Kan innbetales på postgirokon to 34 7 299
MEDLEMSKAP kr. 20,Medlemskap
Medlemmer får "ØstfoldOrnitologen " tilsendt gratis
i posten. Tidsskriftet utkommer med 4 nr. i året.
Familiemedlemskap kr. 5, uten tidsskrift.
FORSIDE:
FJELLJO. Tegnet av:
PÅL-ESPEN BUGGE
ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
koster kr. 7, - i
løssalg.

INNHOLD
Redaksjonelt ........ s.
Formannen har ordet.s.
Jakt på hønsehauk •.. s.
Høstens lotteri ..... s.
Børgefjell Nasjonalpark •••.••.......... s.
Opprettelse av måkeog ternegruppe .. . .. . s.
Reirfunn av dverglo.s.
Sandloens trekk ..... s.
LRSK-rapport . . .. .... s.
Akerøya orn.stasjon.s.
Tur til Falsterbo ... s .
Ornitologisk bibliografi .•. • •......••. . s.
sjøfuglundersøkelser . .
Senja-rapport ..... .. s.
Resultat av fotokonkurransen .. .. . ... s.
Taffeland-hekking ... s.
Nytt fra verden
omkring oss ... . ..... s.
Ærfuglbeskattning •.. s.
Jakt-debatt . . . . . . . . . s .
Salg av foreningsmateriell .. . .. ..... • s.
"Feil" i Ø-0 nr.1-76 ..
MøteoppleggEkskur sj oneLJ. . . . . . . . s.

43
43
43
45
47
51
52
53
55
56
58
58
59
63
64
64
65
66
67
73
75

79

BLI MEDLEM AV NOF AVD.
ØSTFOLD DU OGSÅ!

VIGNETTER:
Alle vignetter er hentet
fra "CAPPELENS FUGLEHÅNDBOK".

43

REDAKSJONELT
HEISAN !
Så er det blitt høst i lufta, og en ny
"ornitolog" er på gang. Det er jo en
realitet at de færreste av Østfoldornitologene bruker sommertiden til å
hamre på skrivemaskinen, derfor er det
også lite stoff som er innkommet denne
gangen. En håper selvfølgelig på at dette
rettes opp i neste dobbeltnummer.
Mange lesere vil nok savne nyheter
fra Ørasaken i vårt nummer denne
gangen. Men som de fleste sikkert vet,
står saken i ro. Det ser ikke ut som noen
ønsker å ha kortbølgesenderen i sin egen
kommune.
En avgjørelse vil trolig skje i saken på et
møte i Oslo i ultimo august, og ut i fra
et ornitologisk synspunkt må en vel ha
lov til å anta, at det i dag er sterke nok
argumenter for at Hesteholmen er beregnet for fugl og ikke et mastverk av
enorme dimensjoner. Den som lever får
i hvertfall se ... Tvi-tvi !
Red.

FORMANNEN HAR ORDET:
Etter en avstressende ferie skal vi nå
gi oss ut på en ny høstsesong. jeg må få
lov .til å benytte anledningen til å be
dere sende alle interessante observasjoner til foreningen, og husk å merke
konvolutten LRSK.
Gjennom sommerhalvåret har foreningen hatt relativt få arbeidsoppgaver.
Som i fjor deltok jeg på deler av en
leir for funksjonshemmede, ved å holde
foredrag og å delta på en båttur til
Akerøya. Dette håper jeg kan .bli til e~
fast ordning for foreningen også i framtida.
Øra og kortbølgesenderen er den
saken som har opptatt oss i styret mest i

den senere tid, og det er ennå ikke tatt
noen avgjørelse i den saken. Ved siden
av alternativene Marikova or; Hesteholmen i Øra-området arbeides det med
et i Aremark og også Bastøy i Vestfold. I
tillegg til disse fire er det nå besluttet å
utarbeide ennå noen flere alternativer.
Disse skal man så sammenligne med
tanke på utbyggingsforhold, priser og,
miljøhensyn. Det blir spennende å se
hvilket alternativ valget til slutt faller
på, men jeg kan love at vi i styret skal
gjøre alt som står i vår makt for at Øra
skal slippe å få kortbølgesenderen.
Videre kan jeg fortelle at styret
arbeider med planer om å opprette et
lokallag i Fredrikstad fra nyåret av.
Dette vil vi imidlertid belyse nærmere i
neste nr. av Østfold-Ornitologen, og
beslutningen om å starte et slikt lag vil
bli overlatt årsmøtet.
Til slutt vil jeg bare be dere slutte
opp om foreningens aktiviteter i høstsesongen, og håper at møteprogrammet
faller i smak.

Leiv.
KLIPP FRA FÆDRELANDSVENNEN:
Direktoratet har sagt ja:

JAKT PÅ HØNSEHAUK
FRA KOMMENDE HØST
Fra høsten av vil ikke hønsehauken
lenger høre blant de fredede fuglearter
på Sørlandet. Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk har åpnet adgang for jakt
i tidsrommet I. oktober til 28. februar,
i begge Agder-fylkene, samt Telemark.
Denne beslutningen vil bli møtt med
blandede reaksjoner. Initiative t til å
oppheve fredningen er kommet fra
lokalt
hold. Viltn emndene i Agderfylkene har de tre siste årene gjennomført registreringer, som viser at hovedstammen av hønsehauk er stor på Sørlandet, samtidig som hønsefulgbestanden
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har gått sterkt tilbake.
Landsstyret i Norges Naturvernforbund har på sin side i en uttalelse til
direktoratet advart mot å lempe på
fredningsbestemmelsene.
Ingen
vet
egentlig hva som er årsaken til at skogsfuglbestanden er gått tilbake - mail kan
iallfall ikke uten videre legge skylden på
hønsehauken, ble det framholdt i uttalelsen.
VIL IKKE SLA STORT UT
- I saker av denne karakter vil det
alltid gå en del følelser. Men i den store
sammenheng er dette ingen stor sak,
den begrensede adgang til jakt som her
er gitt, vil ikke komme til å slå særlig ut,
sier herredskogsmester Odd E. Pedersen
i Vennesla til Fædrelandsvennen. Han er
formann i viltnemnda i kommunen, og
har vært med på registreringsarbeidene.
- La meg understreke at vi på ingen
måte vil hønsehauken som sådan til livs.
Vi kommer ikke til å propagandere for
at man skal drive jakt på den.
Vårt utgangspunkt har hele tiden
vært a t skal hønsehauken være fredet,
så må man også frede "motparten" hønsefuglene. Det har ikke vært tilfellet, og dermed har man fått denne
skj evhet en, stammen av hønsehauk har
økt, mens det er blitt mindre av annen
skogsfugl.
På denne bakgrunn mener vi det er
rett å oppheve fredningen for noen
måneder i året. Så voldsomt stor virkning kommer ikke dette til å få uansett
·_ poen organisert form for hønsehaukjakt kommer so m sagt ikke på tale. Når
det i tillegg generelt er lite med skogsfulg-j akting på Sørlandet, vil beskatningen av hø nsehauken neppe bli særlig
stor, s ier Pedersen.
Han blir støttet av kontorsjef
Hjalmar Pave! i Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk:
- Etter det grundige registreings-

arbeidet som er blitt utført på lokalt
hold, hadde vi ingen betenkeligheter
med å oppheve fredningen for en
kortere periode, framholder Pave!.

ANDRE ARTER TRUET
Noe mer betenkt er ornitolog Eldar
Wraanes, Kristiansand:
- Til en viss grad kan jeg forstå at
enkelte vil oppheve fr edringen av hønsehauk. Det er argumenter som taler for
så vel som imot. Når jeg er betenkt,
skyldes det at slik jakt fort vil gå ut over
andre, og mer sjeldne rovfugl-arter. Med
eller uten vilje kan det bli til at mange
jegere ikke ser forskjell på artene - det
var jo nettopp derfor total-fredningen
av hønsehauken i sin tid ble innført.
Særlig skulle jeg tro at d e t vil bli skutt
mye musvåk, sier Wraanes.
Pave! og Pedersen deler ikke dette
synet. De fleste av disse fuglene er ute
av landet i de månedene det gjelder.
- Det er nettopp derfor at jakttiden
er lagt såp ass sent på åre t, sier Pave!.
KOMMENTARER VED LEIV BUNES
Etter mitt syn viser direktoratet
mangel på sakskunnskap. Hvis man vil
verne om en skogsfugl-bestand ved å
tillate jakt på hønsehauk, må man forvisse seg om at det gjøres mulig, uten
at det skjer på bekostning av a ndre rovfuglarter som kan forveksles med hønsehauk, og dermed bli skutt.
Første tillatte jaktdag p å hønseh~uk
er satt til 1. oktober. Dette er en måned
for tidlig fordi man i den første
måneden fremdeles har trekkende fjellvåk, musvåk, myrhauk og vandrefalk å
ta h ensyn til.
Hva ville en måneds utsettelse bety
for desimering av hønsehaukbestanden ?
De t ville b ety en noe kortere jaktsesong,
men hønsehauken er meget stasj onær
også i vinterhalvåret, og man ville redu-
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sere antallet hauker som hekker i de
fylkene jakten er tillatt. Det vil også bli
skutt en del ungfugler fra andre deler av
landet, fordi ungfuglene ikke er på langt
nær så stasjonære som de voksne fuglene. Dette er imidertid ikke til å unngå,
uansett hvilken form for jakt man innfører utenfor hekketiden.
Min mening er imidlertid at om man
ønsker å desimere en bestand i visse
deler av landet, og kan bevise ved
resultat av undersøkelser at dette er
påkrevet, skal man ikke gjøre arten
lovlig for alle og enhver. Det naturlige

((

ville være å plukke ut noen utvalgte fra
landsdelens jeger- og fiskerforeninger
til å skyte ut et på forhånd bestemt
antall hekkende par. Ved hjelp av dette
kunne man lettere komme til forståelse
om hvor mange par hønsehauk det var
ønskelig å ha i det spesielle område. På
denne måten ville man også unngå å
skyte individer fra mer fuglefattige deler
av landet:
Vi skal vel heller ikke glemme at det
kan være andre faktorer enn hønsehauk
som er med på å redusere skogsfuglbestanden.

))

Som nevnt under "Formannen har ordet" i forrige nr. av Østfold-Ornitologen
skal foreningen i høst arrangere et større lotteri. Når dette leses vil søknaden om
tillatelse ligge i Justisdepartementet. Dersom søknaden blir innvilget, vil lotteriet
bli arrangert på følgende måte:
1. Det skal selges 10.000 lodda kr. 2,50.

Hvert medlem vil få tilsendt en loddbok a 10 lodd. Disse bøkene vil bli sendt
ut som trykksak, og derfor kan vi ikke sende med frankert innbetalingsblankett og konvolutt for returnering av ferdig solgt loddbok. For å dekke
portoutgiftene for tilbakesending av ferdig solgte bøker og postgiroblanketten
med betalingen, f~ hvert medlem 1 lodd gratis. Summen på postgiroblanketten skal derfor være kr. 22,50.
loddboken innen 10 dager, og SELV BETALE RETURPORTO: Dette er
meget viktig, da bøker som ikke blir r eturnert vil bety senkede inntekter for
foreningen, og muligens kan også resultatet bli at ~ ved en senere anledning
ikke får tillatelse til å arrengere slike lotterier. Vi i styret ønsker at det ikke er
noen medlemmer som benytter seg av denne muligheten, da vi selv skal selge
over halvparten av loddene. GJØR DERFOR EN INNSATS FOR FORENINGEN.
3. Premiene vil bli trykket på loddseddelene, og tilsendt vinnerene.
4. Hvis DU vil selge mer enn 10 lodd, kan du bare skrive til oss, så skal du få
tilsendt flere bøker.
STØTT FORENINGEN 1 DETTE LODDSALGET! VI TRENGER PENGENE!
Vennlig hilsen styret!
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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 ener bare rett og slett slappe av og hygge seg sammen.
Slik kan man utnytte hele familierabatten:
rei~· <!r

Ektefelle:

Den ene

Barn 0-4 år:

GRATIS.

Barn 4 -15 år:

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

Barn 15-25år:

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

for halv pris bare begge reiser sammen.

Familierabatten gjelder hele året på avstander over 150 km en veg.
Husk å kjøpe billett på forhånd. Billett og plassbillett får du i reisebyrået ell€r på stasjonen.

-r!AI Br

FAMILIERABATT
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BØRGEFJELL NASJONALPARK

i----_----·--------

ved Pål Bugge.

1

Børgefjell ble fredet i 1963, og fikk
noen år etter betegnelsen nasjonalpark.
Oinrådet regnes som stort i nasjonalparksammenheng her i landet - ca.
lOOOkvkm.
Den overveiende del av nasjonalparken er fjell iblandet litt bjørkeskog
og noe barskog av fjel/skogtype. Bjørkearealet utgjør 4- 5 % av totalarealet.
Barskog og blandingsskog utgjør 5 %.
Oinrådet regnes i helhet som et høytliggende område med tildels mektige

te"engformasjoner. 1 % ligger mellom
400-500 m.o.h.
25 % av parken ligger over 1000
m.o.h. Høyeste fjelltopp 1703 m.o.h.
Vann og vassdrag utgjør 4 % av området.
Parkens utstrekning øst-vest er begrenset av svenskegrensen, Store/va og
Rørskare/va, noen få kilometer fra
Nordlandsbanen.
I nord-sør er området begrenset av
Simskarfjellet og V. Tiplingen i nord og nordre del av Store Namnsvatn i syd.

Et resyme av fugle- og dyrelivet fra
tre fotturer i Norges andre nasjonalpark.
I 1963 ble Børgefjell en nasjonalpark: Dette området har gjennom
mange år vært ansett som en av de siste
virkelige . villmarksområdene her
landet.

Blandt mange eldre sportsfiskere er
området også blitt benevnt som den
beste fiskeplass syd for Finmarksvidda.
I de tre årene jeg har besøkt området,
h ar imidlertid ikke fisket hatt noen
fremtredende plass. I slutten av juni og
begynnelsen av juli er det også for kaldt
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i vannet til å drive fiske med flue og
sluk, men til gjengjeld er fuglelivet på
topp her i denne tiden.
Så langt nord i Nord-Trøndelag og
samtidig i høyfjellet, er det en begrensning for hvilke arter man kan se. Det er
allikevel utrolig mange fuglearter man
kan observere på denne tiden. I begynnelsen av juni, når sola har fått tak og
snøen forsvinner litt etter litt, kommer
trekkfugler av alle slag. Først og fremst
de mer hardføre som snøspurv og lapp·
spurV samt de for oss i syd-Norge mer
uvanlige andearter havelle og sjøorre.
Snøspurven som i mindre antall overvintrer i Syd-Norge, trekker så høyt den
kan opp mot snøkanten. Her, i bare
stein og blokkmark trives den tilsynelatende utmerket. Man kan spørre hva
de lever av så tidlig på året her hvor det
bare er snø og stein? Men faktum er, at
i snøløsningen med de varme soldagene,
begynner også insektene å røre på seg.
Både de som har overlevet en overvintring og de som utvikles i løpet av
forsommeren tjener som føde. Jeg har
flere ganger sett snøspurv, og endog
fjelljo har gått og plukket insekter på
snøen helt opp i 1000 meters høyde.
Takket være den kalde luften og snøen
har fuglene ingen problemer med nærsøking fordi insektene under slike forhold er trege og beveger seg sakte.
Er snøspurven en kai:akterisktisk fugl
i de høyereliggende delene av fjellet, er
lappsurven absolutt den man legger
mest merke til i de lavereliggende delene
av nasjonalparken. I utkanten av tett
vierkratt, på åpne gressletter og på
vegetasjonsfattige moer og hauger hører
vi dens karakteristiske lokketone.
Nasjonalparken må også regnes å ha
en stor populasjon av ender. Som
snøspurven trekker også den tidligere
nevnte havella så høyt den kan opp
fjellet.
For hver ny råk som oppstår
høyereliggende vann flytter havella et

hakk høyere opp. Her finnes også en
annen andeart som overvintrer i mindre
mengder i vår skjærgård, nemlig svartanden. Til forskjell fra sjøorra, en
nær slektning til svartanden, har ikke
den sistnevnte noe hvitt i fjærdrakten.
Går vi tilbake til de lavereliggende områder igjen, får vi se de vanlige artene
som man kan se i høyfjellet i Syd-Norge: Sivspurv, heipiplerke, steinskvett, løvsanger, gråtrost, bjørkefink og
gjøk. To arter som gjør opplevelsen av
fuglelivet rikere, er rødvingetrosten som
her som ellers i Norge har sin spesielle
landsdelsdialekt. Sangen til rødvingen
skal etter sigende bli vakrere jo lenger
nord man kommer.
Den andre arten er blåstrupen som
med sitt fargerike utseende og vakre
sang utmerker seg blandt alle spurvefuglene. Den er tallrikest i den nordre
delen av nasjonalparken ved Tiplingvannet. Tiplingområdet er i det hele tatt
den beste fuglelokalitet i Børgefjell på
grunn av sine mer vegetasjonsrike områder med små tjern, holmer og myrområder. Her holder da også de fleste
vadefugleartene som myrsnipe, temincksnipe, rødstilk, heilo, svømmesnipe
m.f. til. Av rovfugl er det dessverre lite
igjen. Fjellvåk har jeg kun sett 4 ganger
her oppe. Den sjeldne snøuglen hekket
verken i 19 75 eller -7 6 på sin gamle
hekkeplass i Biseggdalen. Men på den
lokaliteten er det til gjengjeld godt med
fjelljo, en slektning til vår vanlige tyvjo.
I 19 75 observerte jeg 7 par som tydelig
hevdet revir, men merkelig nok ikke
hadde verken egg eller unger. Slike
fenomen hos fjelljo skal etter sigende
være ganske vanlige. Enkelte år er det
svært lite smågnagere som er fjelljoens
hovednæring. Derfor har den heller ikke
mulighet for å føde opp unger, men
reviret blir hevdet like fullt. I slike år
med lite tilgang på lemen og vond,
kan også fjelljoen streife mye omkring. I
1974 observerte jeg 11 fjelljo på en gang
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som tydeligvis fløy omkring på jakt
etter smågnagere.
Av pattedyrene er hj~rtedyrene
meget tallrike. Elgen er ganske vanlig
her oppe. Den holder naturligvis mest til
i de lavere vegetasjonsrike områdene særlig rundt Tiplingen.
En betydelig vanligere representa1,1t
for hjortedyrene, er reinsdyret. ·J store
o"g små flokker kan man i sommermånedene se dem streife omkring på
leting etter saftig sommerbeite. Dog
trekker de opp i fjellsidene så snart
myggen klekkes i store mengder - den
er jo en stor plage for dem. På denne
tiden er reinsdyrene lette å se - de
ligger nemlig ofte og hviler på en avkjølende snøflekk. Reinsdyrets naturlige
fiender - de store rovdyrene, er på det
nærmeste utryddet her i landet. Likevel
må Børgefjell ansees å ha noe igjen av
rovdyrstammen. I 19 7 4 så vi spor etter
en enslig ulv som hadde streifet gjen-

nom nasjonalparken i nordlig retning.
Sporene var så ferske at de neppe kunne
være mer enn I time gamle.
I motsetning til denne tilfeldige
observasjonen, er det lettere å få øye på
nasjonalparkens andre store rovd}'r,
nemlig jerven. Det var i sommer en venn
og jeg var så heldig å få se den. Vi hadde
nettopp kommet over en haug i et skar
da vi plutselig fikk se den. I sin karakteristiske byksende stil kom den nedover i skaret . På ca. 60 meters avstand
kunne vi se den framtredende lysebrune
stripen som strekker seg fra skulderparti
til halerot. Den bråsnudde da den så oss,
og spurtet, og spurtet 50 - 60 meter
avgårde for så å snu seg og stirre
nysgjerrig mot oss med lø ftet hale.
Jerven har jo ikke noe godt syn, og stod
derfor og været mot oss en stund før
den stakk avgårde for godt. Der finnes
også gaupe og bjørn. For bjørnens vedkommende dreier det seg kun om streif-
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dyr som muligens kommer fra Sverige.
For den som ennu ikke har funnet en
tilstrekkelig urørt villmark her i landet
er nok Børgefjell nasjonalpark stedet.
Her kan man ennu studere en forholdsvis rik fug!e- og dyrefa1:1na på
nært hold. Heller ikke den med botaniske
interesser eller sportsfiskelyst
kommer tomhendt herfra. Man står
tilbake med en fantastisk opplevelse av
en høyfjellsommer på det beste: Med sol
fra skyfri himmel over et imponerende
landskap som ennå er delvis snødekket,
den utrolige stillheten som bare blir
brutt av heiloens sørgmodige pip eller av
blåstrupens vakre sang. Det hele kan
ikke beskrives godt nok med ord - det
må oppleves.
Observerte arter i Børgefjell i maksimumstall i periodene 29/6-74, 30/6-75
og 30/6-76 - 4/7-76. Andre deltagere
T.B. Unger, Tore Hunn, Morten Hunn.
Det først e året ble registreringen kun
utført i nordre del av noasjonalparken

STORGATEN

rundt ved Tiplingen og nord-vest for
denne. Det andre året ble registreringen
utført under en fottur gjennom nasjonalparken fra nord til sydvest.
I 19 7 6 ble registreringen utført langs
den samme strekning i motsatt retning.
Havelle 3, Heilo 50, Bjørkefink 20,
Kvi!'land 2, Sandlo 8, Løvsanger 10,
Bergand 15, Temmincks. 2, Steinskvett
10, Svartand 4, Strandsnipe 2, Snøspurv
1, Sjøorre 6, Boltit 2, Jerpe 5, Laksand
1, Svømmesnipe 4, Fjellrype 3, Stokkand 2, Småspove 2, Rødvingetrost 1,
Brunnakke 3, Myrsnipe 8, Gråtrost 10,
Krikkand l, Enk. bekkasin 3, Gjøk 1,
Storlom 2, Grønnstilk 1, Fjellvåk 2,
Fjæreplytt 2, Fjel!jo 14, Fiskemåke 20,
Jaktfalk 1 (dårlige obs.f. - usikker),
Heipiplerke 50, Fjellerke 2, Ravn 2,
Blåstrupe 6, Dvergfalk l, Sivspurv 25,
Rødstilk 6, Lappspurv 20. Ialt 42 fuglearter. Fjellrev 1, Ulv l, Reinsdyr ca.
300, Elg l, Lemen 2, Frosk 2.

12 - 1600

FREDRIKSTAD

- ALT I FOTO
FORHANDLER:

Cauon
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HASSELBLAD
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OPPRETTELSE
AV
MAKE
TERNEGRUPPE INNEN ØOF.

OG

Ved Erik Sandersen.
Etter at undertegnede sammen med
Ole Jørgen Hanssen inneværende år har
drevet pullmerking av måke og terne,
har en blitt mer og mer klar over de
konfliktsituasjoner som eksisterer i vår
skjærgård. Menneskets økende behov
for rekreasjon har fått oss til å søke nye
områdetyper, og en av disse er
skjærgården. Skjærgården og dens fugleliv bør derfor etter vår mening vies stor
oppmerksomhet i framtiden, slik at en
kan følge eventuelle forandringer på
nært hold. En slik gruppe kan derfor
virke som en "nødsentral", og ut i fra
sine. undersøkelsesresultater gi en viss
pekepinn om hva som bør gjøres
framtiden for å bevare fuglelivet i
skjærgården uforandret.
Gruppens arbeidsfelter vil i korthet
omfatte følgende:
1. Registrere forekomster av måke/
terne og enkelte vadefugl på Østsiden
av Ytre Oslofjord.
2. Undersøke
sammensetningen
av
bestanden og eventuelle forskyvninger som skyldes menneskelig p åvirkning.
3. Ringmerking.
4. Opprett.else av et arkiv inneholdende
opplysninger om artenes status innen
området, litteraturoversikt samt en
lysbildeserie.
5. Fortsette
det allerede påbegynte
arbeid med galluppundersøkelse med
henblikk på å finne fram til gjennomsnitts-turisten i skjærgården.
6. Starte nærmere undersøkelser i forbindelse med studier av ungeproduksjon.
Arbeidet med å legge opp mer konkrete arbeidsplaner for gruppen vil bli

igangsatt i nærmeste framtid.
For at arbeidet skal bli effektivt
ønskes det kontakt med interesserte
personer som kan tenke seg å gjøre en
jobb innenfor vårt arbeidsfelt. Interesserte kan melde seg til undertegnede
eller Ole Jørgen Hanssen, som vil stå
som ledere for gruppen.
Inneværende år ble det av undertegnede og Ole Jørgen Hanssen merket
følgende, for Zool. Mus., Oslo:
Svartbak, Larus marinus
25
Sildemåke, L. fuscus,
2
Gråmåke, L . argentatus,
19
Fiskemåke, L. canus,
494
Hettemåke, L. ridibundus,
384
Makrellterne, Sterna hirondo
51
Tjeld, Haematopus ostralegus
8
Rødstilk, Tringa totanus
2
Steinvender, Arenaria in terp res .
1
Totalt merket
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Fig. 2. Sammensetningen av de forskjellige
-sjøfuglarter i Kråkerøyskjærgården.
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Hettemåke
Fiskemåke
Ma krellterne
Ærfugl
Tjeld
Gråmåke
Vibe
Rødstilk
Svartbak

51.3%
26.93
4.93
4.53
3.03
2.53
2.53
2.03
2.03
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REIR FUNN AV DVERG LO
ved Leiv Bunes

Foto: Knut Kih'l
På Ålekilene i Onsøy ble det i 1970
sprøytet inn leire og skjellsand fra mudderarbeid i Glommas vestre løp. Denne
leira har etter hvert tørket og blitt
meget hard.
Dvergloen har tydeligvis satt pris på
denne områdetypen, for i de siste årene
er det stadig blitt observert et par på en
"skjellsandbanke" like ved riksvegen
som løper gjennom området. Til tross
for at dvergloen sannsynligvis har
hekket i området siden 1973, er det
ikke gjort reirfunn tidligere.
Årets reirfunn ble gjort fra bil. Jeg
fulgte dvergloen i kikkerten helt til den
la seg på reiret for å ruge. Reiret lå helt
åpent, til tross for at det bare få meter
til side for reiret var kraftig plantevegetasjon, som fullstendig skjulte en

rugende vipe. Dvergloens vernefager
kom imidlertid til sin fulle rett, for det
var svært vanskelig å få øye på den
rugende fuglen. Også eggene, og senere
ungene hadde fin kamuflasje mot skjellsandet.
Reirgropa var bygget opp av skjellbiter og småstein, og inneholdt på funndagen fire egg. Hann og hunn skiftet om
på rugingen meget ofte. Etter rugeintervaller på ca. halvtimen kom gjerne
"frifuglen" trippende for å overta. Den
rugende fuglen reiste seg da og trippet
bort. Den eneste gangen fuglene ble sett
fly i nærheten av reiret, var under
ringmerkingen av fire bare få dager
gamle unger. Fuglene spilte da skadet,
og forsøkte å trekke oppmerksomheten
bort fra ungene.
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EN ORIE NTERING OM SANDLOENS
TREKKFORHOLD

Sandlo, Charadrius hiaticula er en
brokkfugl som har sitt utbredelsesomåde i arktiske og subartiske strøk fra
Baffin Island i Canada over Grønland,
Island og Svalbard og gjennom Europa
og Asia. I Europa finnes den også langs
kysten i boreale strøk, og den hekker
således flere steder på Østfoldkysten.
Nominatrasen C.h.hiaticula er utbredt
fra Canada over Grønland til Norge og
Sverige, langs Østersjøkysten og kontinentets nordvestkyst til Nord-Frankrike
samt de britiske øyer, Fra N-Fennoskandinavia gjennom Russland og Sibir til
Stillehavet er nominatrasen avløst av
C.h.tundrae eller nord.Hg sandlo.
Utbredelsen i Norge er for de to
rasenes vedkommende · dårlig belyst,
men i følge Ba teson og Barth · ( 19 5 7)
virker det som i alle fall bestanden i
midtere og søndre delq av Norge er en
blanding av begge rasene, noe som heller

ikke kan utelukkes for Nord-Norges
vedkommende.
Av utseende er de to artene svært
like. Rasen tundrae har mørkere rygg og
vinger (nesten umulig å skjelne i slitt
fjærdrakt Uuni/juli), mens den gjennomgående har kortere vingelengde enn
rasen hiatiQ.1la. Dette er med andre ord
et unntak fra Bergmanns regel som sier
at hos en .o g . samme art er kroppsstørrelsen større hos nordlige' individer
enn hos sørlige.
Vanligvis trekker individer av rasen
tundrae lenger enn individer av rasen
hiaticula.
Førstnevnte
overvintrer
nemlig i Zaire, Uganda, Kenya og
Zambia, mens nomina tra~e n overvintrer
fra de britiske øyer til nordv.est-Afrika.
Såle des observerte Kai Curry-Lin dahl en
januardag 3 2 20 sandlo ved Edvardsjøen
i Zaire, mens det er talt opp til 10000
individer i Merya Zarya i Marokko.
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Sandloen opptrer i Østfold i mindre
antall på vårtrekket, mens den er
temmelig vanlig på høsttrekk. Det er
dog først og fremst vårtrekket som har
fenget min interesse. Dette begynner
allerede tidlig i mars og pågår fak tisk
helt fram til primo juni. Ved et opprop i
forrige nummer av "ØO" har jeg funnet
at foreløpige ekstremumstider er 1 ind.
7 /3. 7 6 på Storesand, Hvaler (Theodor B.
Unger) og 6 ind. 6/6-75 på Nygaardsmoa, Kråkerøy. Hovedtyngden av trekkende fugl synes å komme i to adskilte
perioder, nemlig midten av april med
maks. 55 ind. i Kurefjorden 7/4-73
(Erik Sandersen) og slutten av mai med
maks 150 ind. i Kurefjorden 19/5-73
(ES). Den markert todelte toppintensiteten med en mellomliggende stille periode har derfor fått meg til å anta
følgende:
1. Rasene tundrae og hiaticula innfinner seg i Østfold til to forskjellige
tidspunkter.
2. P.g.a. kortest trekkvei er det sannsynlig at hiaticula innfinner seg først,
altså medio april, mens tundrae først
ankommer medio/ultimo mai.

e

KVI<<
Nygårdsgt. 28
Telefon (031) 12 996
1600 Fredrikstad

Den todelte kurven viste seg særlig
tydelig for Nygaardsmoas vedkommende våren 19 7 5. Sandlo innfant seg
da 9/3 og observertes i skiftende antall
fram til 25/4. Først den 31/5 ble det
igjen observert sandlo i området, og da
hele 28 individer sammen med bl.a.
myrsnipe og fjellmyrl øper. Sandloen,
som ikke hekker på Moa observertes da
fram til den 6/6.
Foreløpig er materialet fra sandlotrekket for lite til å belyses statistisk
og det er derfor av meget stor interesse
at alle som har notater over sandlo sett
på vårtrekk i Østfold snarest sender
disse til undertegnedes adresse. Alle
data ønskes, selv en enkelt observasjon
fra ethvert område i Østfold er av verdi.
Særlig ønskes observasjoner fra Kurefjorden, Nygaardsmoa, Øra, Skjebergkilen og alle øyer og øygrupper i
skjærgården. En direkte henvendelse går
derfor til kontaktmennene i disse områdene.
Opplysninger bes sendt til
Ole Jørgen Hansssen
Hassingsvn. 11
1600 fredrikstad.

STEDET FOR
TANDBERG
OPPTAGERE
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MEDDELELSER FRA DEN LOKALE
RAPPORTOG
SJELDENHETSKOMITE I ØSTFOLD.
ved Geir Hardeng.
HVIRVELDYRLISTE FOR ØSTFOLD:
Liste over registrerte fuglearter i
Østfold er gjengitt i Ø-0. nr. 3-4, 197 5.
- Ny ajour liste er under utarbeidelse
(A. Haga, G. Hardeng) og ventes ferdigtrykket i løpet av høsten 1976. Listen
blir utvidet til å omfatte alle hvirveldyr i
fylket unntatt marine fisk.
- Det er viktig at en gjøres oppmerksom på feil og forslag til symbolendringer som bør foretas av fuglelisten
i siste nummer av Ø.-0., slik at disse
rettelser påføres 19 76-listen.
REGIONALRAPPORT
FRA
ØSTFOLD I STERNA:
Etter mønster fra andre LRSK, se de
siste nummer av Sterna, skal LRSK Østfold høsten 1976 utarbeide regionalrapport fra fylket. - Bare observasjoner
innkommet skriftelig til LRSK - Østfold blir tatt med. De som ønsker
observasjoner medtatt, som før ikke er
meddelt LRSK - Østfold, må snarest
sende disse til oss. - En presiserer at
"småstykkene" i Sterna nå har gått ut,
slik at dette blir eneste mulihget til å få
med enkeltobservasjoner i bladet. Stoff til Sterna må nå foreligge i
artik kel- form . Neste regionalrapport i
Sterna fra Østfold kommer neppe før
om 3 - 5 år. Observatørens navn oppgis
som vanlig etter hver observasjon.
Dessverre er det en tendens til at
såkal te "sjeldenheter" oftest blir rapportert,
slik at den stedegne Østfoldfaunaen derved blir forsømt.
- Det er derfor av stor verdi a t også
funn av "vanlige" arter sendes LRSK Østfold, da fylket er lite omtalt i norsk
ornitologisk litteratur frem til i dag,
jevnfør
Haftorns "Norges fugler"

(1971).
Likeså bør alle typer
"uvanlige" registreringer rapporteres,
eksemplevis observasjoner av arter som
påtreffes på et unormalt tidspunkt,
store antall, avvik fra normal farge,
form, opptreden i uvanlige miljøtyper
o.s.v.
Ved hekkefunn eller atferd som
indikerer ruging for sjeldne og sårbare
arter, blir ikke lokalitet nevnt, bare
kommunens navn angis da.

REVIDERT FUGLELISTE FRA NNSK
(NORKS NAVNE- OG SJELDENHETSKOMITE).
Ny oversikt over hvilke arter som
skal
godkjennes
av
NNSK
før
publisering finner sted, er nylig blitt
utsendt. Listen blir i sin helhet referert i
et av de første nummer av Sterna.
I alt er 131 (248) arter og 20 (18)
underarter påvist i Norge, oppført på
listen. Tallene i parentes refererer seg til
den første oversikten fra NNSK 197 5).
Observasjoner og hekkefunn av 114
(236) arter skal forelegges komiteen.
For 17 (22) norske rugefuglers vedkommende, skal reirfunn vurderes av NNSK,
mens observasjoner ikke bør godkjennes. - som en ser er antall arter blitt
betraktelig redusert i forhold til den
første NNSK-listen.
45 (62) arter og 2 (2) underarter
påvist i Østfold, skal nå vurderes av
NNSK.
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Tabell: NNSK-arter 1976:

H*

s*

Sum

Hekkarter i Østfold
Arter som bare er observert i Østfold

6 (8)
10 (13)

1 (2)
28 (39)

7 (10)
38 (52)

Antall arter totalt

16 (21)

29 (41)

45 (62)

Tabellen angir antall arter påvist i fylket
der bare h.h.v. hekkefunn (H * ) og
observasjoner og rugefunn ( S * ) skal
vurderes av NNSK. Tallene i parentes er
fra 1975.
NAVNEENDRINGER PA NORSKE
FUGLER:
NNSK har i løpet av det siste året
modifisert og endret 26 fuglenavn på
norske arter.
Her gjengis bare forandringer for
arter påvist .i Østfold, gammelt navn er
angitt i parentes.
Gråhegre (Hegre)
Tårnseiler (Tårnsvale)
Sanglerke (Lerke)
Tartarpiplerke (Stor piplerke)
Hagefluesnapper (Svart - hvit fluesnapper)
Dvergfluesnapper (liten fluesnapper)
Taigatrost (Turdus ruficollis), underart
svartstrupetrost (T.r. atrogularis).
Bruntrost (T. naumanni), underart
steppebruntrost (T.n. eunomus).
Norsk navn har til nå manglet for de
to troste-artene, da bare underartene
har vært navngitt.
Videre har dvergdykker (Podiceps
ruficollis) byttet slektsnavn. På latin
heter den nå Tachybaptes ruficollis.
Kortnebbås (Anser brachyrhynchus)
er egen art. Den var før underart av

sædgås.
NNSK vil i løpet av forholdsvis kort
tid publisere hele listen med navneendringer i Stema.
Ø.-O's lesere oppfordres heretter til å
nytte de nye godtatte fuglenavnene !
Hvirveldyr-listen for Østfold, som
omtales innlednignsvis i denne meddelelse, vil være ajourført m.h.t. reviderte norske dyrenavn samt hvilke
fuglearter/underarter som skal vurderes
henholdsvis av NNSK og LRSK Østfold.
LITTERATUR:
Hardeng, G. og Haga, A. 197 5: Liste
over registrerte fuglearter i Østfold fylke
pr. 1.10.1975. Ø.-0. 2 (3-4):
13-18.
LRSK - Østfold 1975: Meddelelse
nr. 1 v/ G. Hardeng. Ø.-0. 2 (3-4): 19 20.
NNSK 1976: De Lokale Rapport- og
Sjeldenhetskomiteer (LRSK): Stensil
29/4) v/ J. Michaelsen. 5 pp.
NNSK 1975: NNSK i samarbeid med
LRSK. Sterna h.3, s: 169 - 174

MEDDELELSER FRA AKERØY A ORN.
STASJ.:
Siste del av vårsesongen og sommeren -76 har blitt brukt til
restaureringsarbeider på huset, og det
ornitologiske materiale som hdr blitt
innsamlet
denne tidsperioden er
følgelig heller lite. - Vi satte derfor alt

inn på å bli ferdig innen høst-sesongen ,
- noe vi på det nærmeste har klart. De
mindre arbeidene som gjenstår avvikles
derfor over langen, mens den ornito logiske aktiviteten igjen går som nor-
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malt. Det vil si at det drives ringmer kings- og observasjonsvirksomhet fra
helga 13- 15/8 og hver helg resten av
høstsesongen.
De som har vært med p å restaureringsarbeidet, og som ellers inngår som
"fast inventar" under ringmerkingen har
valgt et stasjonsstyre bestående av 7
mann:
Ringmerkingssjef: Morten Nilsen, Moss
Formann: Roar Eilertsen, Fredrisktad
Sekretær: Arild Bjørsntad, Fredrikstad
Kasserer: Arne Thelin, Moss
Rådgivende konsulent : Gunnar Lid.
Styremedlemmer: Pål Bugge, Onsøv.
Erik
Sandersen, Fredrikstad og Ole:
Jørgen Hanssen, Fredrikstad.
Alle som er interessert i å delta på
ringmerkingsturene til Akerøya må gi

!

b eskjed
til
Roar Eilertsen,
tlf.
(032)20248 innen onsdag før den
aktuelle helg. Om noen kommer ua nmeldt til en merkehelg, risikerer vedkommende å bli avvist. Stasjonen har
for tiden en kapasitet på 10 sengeplasser
og det er av stor betydning for styret å
vite hvem som kommer utover i
helgene. På den må ten kan vi alltid ha
fullt belegg, og risikerer ikke å begrense
nettrundene
p .g.a.
bemanningsproblemer. Det bør nevnes at det alltid
vil være minst to mann fra styret
tilstede i helgene (ringmerker inkl.) - så
meld fra i god tid om du vil ha plass.
I vitkigere saker som gjelder driften
av stasj. fungerer vitskap.kons. Gunnar
Lid, Zool. Mus. Oslo som rådgiver.

---------·----·- -----
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UNG TÅRNSKATE

Foto: B.Rydin
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TUR

TIL

FALSTERBO

Falsterboneset
eller
"Sødra
Udde" ca 30 km sør for Malmø er en av
Sveriges mest kjente fuglelokaliteter,
spesielt da for sitt rovfugltrekk på
høsten. I verdenssammenheng kan lokaliteten måle seg med Bosporos i
Tyrkia. Det oppgis f.eks. dagssifrer på
over 9000 vepsevåk og 14000 musvåk
på det beste.
Rovfugltrekket når sitt maksimum i
sept./okt. hvor også duer, piplerker,
finker og stær opptrer i stort antall.
Avreise:
Fredag 1. okt. med nattoget fra
Fredrikstad kl. 2400!
Vi må reservere sitteplass til Malmø
(ev. sovevogn med tillegg kr. 48,- en
vei). Framme i Malmø kl. 0800 lørdag
morgen. Leiet buss til Falsterbo som tar
ca 1 time.
Opphold:
· Da vi forhåpentligvis blir mange
(maksimum 25 pers.), må vi belage oss
på å ligge på camping ved Strandbaden,
ca 1 km fra Falsterbo (se kartet). Det er
også mulighet for hotell/pensjonat for
et fåtall personer etter avtale.
Mat:
Dette ordnes best hver for seg, men

1I 1o - 3 I 1 o- 7 6.

at hvert teltlag f.eks. avtaler hva de skal
ha til middag.
Hjemreise:
Søndag 3. okt. med buss til Malmø
på kvelden. Toget går kl 2235, og det er
i Fredrikstadkl 0708 mandag morgen.
Pris:
Toget for elever/studenter koster kr.
185,- tur/retur, og for voksne kr.
27 5,- . I tillegg kommer soveplass om
det ønskes. Når vi legger til bussleien og
opphold på camping vil vi komme fram
til følgende priser rundt regnet:
Med studentmoderasjon
ca kr. 250,Med vanlig moderasjon (25 %)ca kr. 350,Aldersgrense;
15 år pr. dato. DELTAGERANTALL: Minimum 15, maks. 25 stk.
Turledere:
Tore Hoell og H elge Tendal.
Påmelding:
Bindende påmelding i tlf. 031/92420
innen søndag 19. sept.
Deltagerne vil bli skriftlig orientert
videre.

Tore Hoell

Helge Tendal

INFORMASJON:

NORSK ORNITOLOGISK BIBLIOGRAFI 1924 - 1973
ved Erik Sandersen
Foreningen har nylig mottatt et
eksemplar av ovennevnte trykksak.
Trykksaken som er heftet, er på godt og
vel 200 sider og er utgitt av Norsk
Ornitologisk Forening og Universitetsbiblioteket i Oslo. Som ordet bibliografi sier, finner vi h er en ordnet bokliste innen fagområdet ornitologi i perioden 1924 - 19 73. Heftet må sies å ha
uvurderling betydning for den som på
en hendig måte, vil . finne fram stoff til
bruk i foredrag eller artikler. Problemet

med å finne tilstrekkelig bakgrunnsstoff
skulle dermed være en saga blott!
Heftet finnes i redaksjonen og kan
lånes av medlemmer ved å henvende seg
til vår foreningsadresse eller p erso nlig på
møtene. Peter Kleppa som har utarbeidet publikasjonen, opplyser i brev
til foreningen at felles bestillinger av
heftet kan ordnes for interesserte
gjennom de lokale foreningene mot å
betale en stk. pris på kr. 35,- . Er du
interessert i :i bestille et eksemplar, så gi
beskjed.
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SJØFUGLUNDERSØKELSER I
KRÅKERØY-SKJÆRGARDEN
ved Ole Jørgen Hanssen.

FISKEMÅKE FOTO: LEIV BUNES
I forbindelse med opprettelsen av
hekkereservat på Mule/Stangeskjær, ble
det våren 1976 påbegynt en omfattende
sjøfuglundersøkelse
i
Kråkerøy's
skjærgård. Det ble særlig lagt vekt på
ærfuglinventering og hekkebiologi/produksjonsforhold hos våre måkearter.
Resultatene av ærfugltellingen vil bli
publisert i et senere nr. av "Ø.0.".
Selve feltarbeidet ble utført i perioden 8/5 - 15/7 med hjelp av Pål
Bugge. Under opptelling av egg og unger
ble også en stor del reirunger ringmerket
for Zoologisk Museum, Oslo. (Se fig. I}.
Undersøkelsen ble innledet med at alle
holmer og skjær ble besøkt en gang 8. 9/5, og antall individer av hver art ble
registrert sammen med eventuelle reir.
En del holmer pekte seg ut som spesielt

gode hekkeområder, og disse ble jevnlig
besøkt en gang i uken resten av perioden. I tillegg ble alle holmene nøye
gjennomgått en ekstra gang den 29 /5 da
alle egg, unger og reir ble notert. En
sammenligning med antall revirhevdende
par skulle da gi en god indikasjon på
artssammensetningen i området. (se fig.
2).
HETTE MAKE
Mule/Stangeskjær viste seg å være
den eneste holmen i kommunen som
inneholdt en større koloni hettemåker.
Det ble her talt ialt 120 reir. Ved
normal kullstørrelse, der ca. 88.3 % av
reirene inneholder 3 egg, ville dette gi
en produksjon på 340 egg. Hekkesesongen begynte også normalt med 119
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egg 8/5 og 232 egg 16/5. Den 29/5 da
det til vanlig skulle vært fullagte kull ble
det imidlertid bare talt opp 179 egg og
11 unger. I løpet av 2 - 3 dager var det
altså forsvunnet nærmere 150 egg fra
kolonien. Hva som er, skyld i nedgangen
er vanskelig å si med full sikkerhet, men
forholdet mellom gjennomsnittlig eggantall i reirene i den våte og tørre del av
myra indikerer at det er mennesker som
har vært på ferde. (Se fig. 3). Etter at
alle b~fruktede egg var klekket, ledet
foreldrene alle ungene ut til et isolert
skjær sørøst i øygruppen (ca. 15/6),
hvor de var bedre beskyttet for menneskelig aktivitet. Det ble her talt opp
ca. 70 flygeferdige unger, slik at en kan
anta at hekkesesongen ga i underkant av
1 unge pr. par! I fig 4 er satt opp samlet
resultat over eggproduksjon på Mule
med "normalresutlater" i parantes.
FISKEMAKE
Mens hettemåkene hadde samlet seg i
stort antall på Mule, hadde fiskemåkene
etablert seg i større eller mindre
kolonier på de fleste av holmene og
skjæra. Alt i alt ble det funnet 63 reir av
fiskemåke, et tall som ved iherdig leting
kunne blitt en del større. Av. "fiskemåkeholmene" var det først og fremst
.f ire som uthevet seg. Produksjonsforholdene på tre av disse, nemlig Mule,
Skauholmen og Rødstruten kan studeres i fig. 5. Verdt å merke seg er at
fiske-måkereirene på Rødstruten i likhet
med hettemåkereirene på Mule var
sterkt utsatt for eggrøvere.
Den største faren for sjøfuglene i
skjærgården representerer imidlertid
den stadig mer omfattende båtturismen.
På varme
sommerdager invaderes
holmene av barn og voksne i alle aldre,
med den følge at foreldrene ikke får gitt
ungene sine den nødvendige beskyttelse
mot sola. Mens ungene på kalde dager
kan overleve i mange timer uten ly, er
den tilsvarende tid i solsteken begrenset

til en, kanskje et par timer. Et viktig
poeng er derfor at mens hettemåkene
hadde størst klekketetthet i perioden 5.
- 10/6, så ble de fleste fiskemåkeungene klekket 14 dager senere, altså
rundt St. Hans. Dersom dette forholdet
viser seg å være generelt for Ytre Oslofjord, og i og med at det menneskelige
press på skjærgården viser en sterk
økning i denne perioden, er det derfor
fare for at fiskemåkas pro duksjon kan
bli mer skadelidende enn hettemåkas.
En årsak til hettemåkas nærmest eksplosjonsartede økning i skjærgården kan
derfor være en kombinasjon av tidlig
egglegging og økt menneskelig pr,ess.
KONKLUSJON
For å motvirke det presset som
skjærgårdsmiljøet er utsatt for gjennom
båtutfarten er det av vesentlig betydning å få frigjort noen holmer som
hekkereservater. Første skritt på veien
er å få registrert hva skjærgården inneholder av flora og fauna, og i og med
oppretelsen av måkegruppa i ØOF er
deti:e nå påbegynt. Dernest må hekkebiologi og produksjonsforhold undersøkes nærmeere i koloniene, en sak
undertegnede vil intensivere fra og med
neste hekkesesong. Det er nemlig av stor
vitighet at de presumtivt beste områdene prioriteres i vernedebatten, slik
at man ikke unødvendig pådrar seg folks
vrede.
Arets
undersøkelse
har
for
Kråkerøy-skjærgårdens del resultert i to
klare fakta, nemlig:
l. Mule/Stangeskjær er den desidert
viktigste for sjøfuglproduksjonen, og
dermed også den mest vernverdige
holmen i kommunen.
2. Det eksisterer et press p å skjærgården som i mange tilfelle faller
svært uheldig ut for sjøfuglenes produksjon. Dette presset resulterer bl.a.
tap av egg gjenom sanking, panikkav-
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SILDEMAKE
flyvning (egg knuses) og naturlig svinn
(stormåker får lettere adkomst til reirene).
Videre er resultatet tap av unger
gjennom drukning, varmedød og predatering p .g.a. mangel på beskyttelse. Med
den økning i tallet på småbåter vi i dag
opplever er det av største viktighet at vi
tar vare på skjærgårdsmiljøet. Dette kan
kun gjøres gjennom opplysning og en

Foto: L.Bunes

fornuftig vernegrad. Ingen er tross alt
tjent med at mennesket utestenges fra
sin kanskje rekreasjonskilde nummer en,
men en må kunne fordre en ganske
annen forståelse og et større felles
ansvar enn hva som i dag er tilfelle.

Litteratur:
Svein Haftorn: Norges Fugler.

Fig. 1. Antall merkede reirun,ger av.hver art i Kråkerøy 1976.

Art
Hettemåke (L. ridibundus)
Fiskemåke ( L. canus)
Gråmåke (L. argentatus)
Svartbak (L. marinus)
Tjeld (H. ostralegus)
Makrellterne (S. hirundo)
Rødstilk (T. totanus)
Sildemåke (L. fuscus)

Antall

93
83
8
7
4

2
2
2

Prosent av total sum
46.27
41.29

3.98
3.48
1.98

0.99
0.99
0.99
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Fig.2

Skjematisk kart over Mule/Stangeskjær:

Fig. 4. Fordeling av kullstørrelse hos hettemåke på Mule 1976
Samlet resultat
Antall reir med
Ett egg
To egg
Tre egg

Antall reir
82
17
21

Prosentfordeling

Normalt

68.3
14.0
17.5

11.6
88.4

Resultater utenfor myr og innenfor myr.
Antall reir med
Ett egg
To egg
Tre egg

Antall reir med
Inn
Ut
61
26
14
3
4
16

Prosentfordeling
Inn
Ut
46.4
89.7
25.0
4.4
28.6
5.9

FORTS .: s.76
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DAGBOKNOTATER
FRA
EKSKURSJON TIL SENJA, TROMS 1976
ved Geir Hardeng og Atle Haga.
I tidsrommet 12- 15/7-76 tok vi en
fottur på Sør-Senja. Observasjonsforholdene var meget gode under hele
turen, og vi opplevde en rik og variert
natur.
Følgende lokaliteter ble oppsøkt:
Varnesmyrene. Et ca. 2,2 km2 stort
område, som ble fredet ved Kgl. res.
1969 og er i dag fugle/myrreseniat.
Dette er en jordvannsmyr - bestående
av mindre vann med stedvis rik strandvegetasjon, større sumpmyrflater, skogbevokste myrpartier samt elve- og
bekkedrag med bjerkeskog.
Registrerte myr- og vannfugl: Sangsvane
( 1 par med 3 pull), stokkand,
brunnakke, svartand, siland, heilo,
enkeltbekkasin, småspove, grønnstilk,
rødstilk, gluttsnipe, strandsnipe, fiskemåke, jordugle, steinskvett, heipiplerke,
sivspurv.
Anderdalen. Et ca. 50 km2 stort område som ble fredet ved Kgl. res. av
6/2-1970 og er i dag n asjonalpark.
Dalføret er for "det meste skogbevokst,
og partier med storstammet, gammel
furuskog finnes.
Forøvrig er fjellbjerkeskog vanlig, og
ellets innbefatter nasjonalparken et
større og noen småvann samt Aannerelva med mindre sideløp. En del av
området ligger over skoggrensen.
Registrerte fuglearter med tilknytning
til skog/fjell:
Ørn (ubest., fjellvåk, dverfa lk ( 1 par
som hevdet revir), lirype, h eilo, sm åspove, kråke, granmeis, grå trost, rødvingetrost, ringtrost, løvsanger, gra fluesnapper, heipiplerke, gråsisik, bjørkefink.

Ved vann og vassdrag:
Storlom, strandsnipe,
linerle, sivspurv.

fiskemåke,

Selfjorden.
Dette er en lang og trang fjord
omgitt av til dels stupbratte fjell med
urer og bjerkeskogpartier.
Påvis te fuglearter:
Havørn, tjeld, småspove, strandsnipe,
tyvjo, svartbak, sildemåke, gråmåke,
fiskemåke,
krykkje,
rødnebbterne,
teiste, lunde.
Forøvrig ble følgende andre hvirveldyr sett, eller påvist ved hjelp av sportegn på turen:
Hare, smågnagere, elg, rein, røyskatt,
rev, frosk, ørret.
Vi håper dette kan gi et visst inntrykk av det varierte fuglelivet som
finnes på Sør-Senja, og vi kan trygt
anbefale en liknende tur til denne naturskjønne øya i nord, for folk som vil
oppleve noen dager i felten utenom det
vanlige.
Litteratur:
Eriksen, H. Kr.: 1969: Anderdalen .
Den Norske Turistforenings Arbok
1969: s. 48 - 59.
Rønning, Haftorn, Eriksen, Edwardsen, 1973: Anderdalen- Rago. Norges
Nasjonalparker 6. Oslo 19 7 3.
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RESULTAT AV FOTOKONKURANSEN
Som kjent ble det i fjor høst vedtatt
å holde en fotokonkurranse for foreningens medlemmer. Som t ema ble valgt
det abstrakte ordet "Naturen", for at
medlemmene kunne få. stå så fritt som
mulig i sine motivvalg. Dermed regnet
en p å forhånd med å være sikret en god
oppslutning. Men, den gang ei! Selv
med to forlokkende premier både i
svart/hvitt og lysbildeklassen kom det
inn bilder fra bare fem medlemmer!
Våre forhåndstips ble altså gjort til
skamme, av hvilken grunn er det umulig
å vite noe konkret om. Det vil derfor
være svært artig å høre noen synspunkter på dette med fotokonkurranser fra
våre medlemmer!
Imidlertid foretok vi jurering av de
innkomne lysbildene, og vedtok etter
nøye håndplukking å tildele Ole Tendal
førsteprisen med et bilde, som viser elg i
ferd med å forsere en "hindring" i
terrenget. Andrepremien gikk til Helge
Rosbach for sitt maleriske landskapsbilde {tjern med skyggevirkninger av
grantrær), som etter vår mening skilte
seg kvalitetsmessig ut i fra landskapsbilder vi har sett tildigere.
Erik Sandersen.

Begge vinnerbildene ble vist samtidig
som vinnerne fikk sine premier utdelt,
på vårt siste medlemsmøte i Fredrikstad
før sommerferien. På grunn av dårlig
oppslutning ble det ikke utdelt noen
premier i svart/hvitt klassen.
MERKNAD TIL FORRIGE NR. AV
ØSTFOLDORNITOLOGEN - taffeland
- h ekking:
Teksten til taffeland-bildet i artikkelen: "Trekkfuglenes hemmelighet",
på side 50 i ovennevnte nr. lyder: "En
flokk taffelender på vårtrekk ti hekkeplassene i eutrofe innsjøer i Sør-Norge",
Taffelanda er ikke noen vanlig
hekkefugl i Norge i dag ut fra konkrete
reirfunn å dømme. En må anta at den
hekker årlig, da den forholdsvis ofte
sees på egnete rugeplasser sommerstid.
Eneste sikre reirfunn i landet er fra
Gjølsjøen i Marker, Østfold, der et reir
med egg ble funnet i 1972 (Ø. Lunde,
J.C. Pettersen, G. Hardeng}. Funnet er
nylig godkjent av NNSK (Norsk Navneog Sjeldenhetskomite}. Før 1972 er et
par usikre hekkinger angitt fra Norge.
Arten hekker vanligere i våre naboland. - En oppfordrer til at nøyere
ut kikk holdes etter den, eksempelvis
mulige
hekkefunn
Østfolds
vegetasjonsrike innsjøer.
Geir Hardeng.

Forretningen for foto og smalfilm

~~raf

A.s
Innehaver : Fotografmester · N . Holen

Grtll- og sølvmedalje 1972

Filial:Farmannsgt. 2
1600 Fredrikstad,
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NYTT FRA VERDEN OMKRING OSSVisste du - ?
- at kun 29 individer av den Californiske Condor ble observert av 80
observatører som deltok i en årlig Condor-opptelling
fjellområdene
i
Syd-California.
Et
deltagende
amerikansk forskerteam anslo sam tidig
bestanden til ca. 50 fugl, og at populasjonen var i nedgang.
- at det for en utstoppet havørn
betales opp til 3- 4000 D-mark. 2000
D-mark betales for en kongeørn. Den
snart utryddede vandrefalken kan
nesten ikke måles i penger. I VestTyskland finnes det i dag kataloger over
utstoppede rovfugler som kan bestilles.
Flere av disse rovfugler er skutt i Norge
og Sverige, heter det i Dagens Nyheter.
- at kun 2 av de 15 utklekkede
unger av den amerikanske trompettranen nådde vinterkvarteret i Arkansas
National Wildlife Refugee i 19 74.
- at det forrige vinter bare i Østersjøen døde 50000 haveller p.g.a. oljesøl
fra industri og skip.
- at det ruger 5000 par hvite pelikaner i Shala-sjøen i det sydlige Etiopia.
- at de fleste uglearter, spesielt
hornugle, drepes av hønsehauk og
hubro.
- at det om våren 1976 ble sett over
25000 steppeørner ved Eilat i Israel.
- at verdenspopulasjonen av verdens
6 flamingoarter er følgende: 21700
Jamess Flamingo, 609000 Caribbean
Flamingo, 150000 Andes Flamingo,
500000 Chile Flamingo og 79000 Stor
Flamingo og 6000000 liten flamingo.
- at det overvintrer 233- 297000
andefugler ved svenskekysten.
- at det er sett ca. 425 forskjellige
fuglearter bare på Øya Ceylon.

- ·at det i 1883 hekket 20 par suler
på Grassholm i England. I 1948 var
bestanden der ute økt til 7000, mens
kolonien i' dag teller ca. 20500 par.
- at det hekker 300000 par Ærfugl i
Østersjøen.
- at det i Polen hekker ca. 1 7000
par brilleærfugl i lndigirka·deltaet i
Sovjet.
- at det er sett 850 forskjellige
fuglearter i Thailand.
- at det hekker 2500 par fiskehegrer i
Sverige (dvs. vår hegre).
- at man kan se opp til 120000
sædgjess
i
november-måned
Øst-Tyskland.
- at det hekker mer enn 80000
svarthalespover i Nederland.
- at det i 1974 mellom den 4.
oktober og 11. november ble transportert over 470000 svaler, d.v.s. 80 prosent
taksvale og 20 prosent låvesvale over
Alpene.
- at det årlig ringmerkes 6- 7000
fugl på øya Malta.
- at klippespurv er blitt ny art i
Sverige.
- at verdensrekorden i antall obsc;rverte fuglearter på en dag er slått av en
firemanns tropp fra Zambia. De opp·
nådde det fantastiske tallet 273 arter.
Den gamle rekorden var på 211 arter,
satt av en mann med navn Dowsett.
- at det i Dollarstredet mellom
Tyskland og Nederland forrige høst ble
observert mer enn 30000 avoset på en
dag.
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KLIPP FRA FÆDRELANDSVENNEN.

Blir det jakt
på ærfugl også?
Stortinget avgjør til våren : BLIR DET
JAKT PA ÆRFUGL OGSA?
Når jakten braker løs høsten 197 7,
skal ærfuglen muligens ikke kunne føle
seg trygg lenger. Iallfall kan det bli slik,
dersom Stortinget rekker å behandle
forslaget til ny jaktlov i løpet av våren
neste år.
Spørsmålet om totalfredningen av
ærfugl bør oppheves, har vært et av
strids-emnene i arbeidet med utkastet til
lovrevisjonen, og vil sikkert også bli det
blant våre folkevalgte. Flertallet i jaktlov-komiteen har gått inn for å åpne
adgang til jakt i kortere p erioder, f. eks.
14 dager i året. Meningen er at viltnemndene i hver kommune skal ta
avgjørelsene i så måte.
Mindretallet frykter at beskatningen
vil komme til å bli for hard, selv om
ærfugl-bestanden har økt betraktelig de
siste årene. Så vidt tam som ærfuglen er,
vil den bli et alt for lett bytte for jegere.
"BLODBAD"
- Jo, man må nok regne med at det
vil bli litt av et "blodbad" til å begynne
med, dersom flert allet i lovkomiteen får
støtte på Stortinget, særlig når man vet
at det også i dag blir skutt en god del
ærfugl - ulovlig, sier ornitolog Eldar
Wraanes til Fædrelandsvennen.
Wraanes deler likevel ikke det pessimistiske syn at ærfugl-stammen vil være
i fare, om jakt tillates.
- Hva konsekvensen vil bli, er selvsagt vansklig å si eksakt, sli lenge man
ikke har prøvd. Men det er klart at
jegerne har et viktig argument når de
påpeker at jakt er tillatt på fugleart er
som er langt færre i antall, og da må det
også kunne gå for ærfuglen sin del.

Mot dette kan man selvsagt vise til
at ærfuglen er særdeles tam, og lett å
komme inn på. Men etter det første
"blodbadet" er det all grunn til å tro at
fuglen vil ta " lærdom", og vise større
skyhet overfor mennesker. Det samme
har man registrert med ender etter at
andejakten har pågått en stund om
høsten.
BLIR SKY
Det man først og fremst vil tape med
å jakte på ærfugl, er altså at den vil bli
skyere. Den vil ikke lenger bli den
"kjældegge" som den nærmest er i dag.
Det blir disse to oppfatningene man må
vurdere mot hverandre, sier Wraanes.
Byråsjef Terje Selvig i Miljøverndepartementet forteller til Fædrelandsvennen at jaklov-komiteens innstilling
har vært ute til "høring" hos forskjellige
instanser.
Departementet arbeider nå med lovproposisjonen, som Selvig håper skal
være ferdig i løpet av dette året. Den vil
med andre ord tidligst komme opp i
Stortinget til våren.
Det nye med loven vil bl.a. bli at den
skal inneholde en skriftlig fortegnelse
over alle arter som det vil bli tillatt å
drive jakt på. Her kan altså ærfuglen
-k omme inn i bildet.
Etter at samtlige rovfugler ble totalfredet for noen få år siden, har vi
opplevd at våre myndihgeter i den
senere tid igj en har blitt mer slepphendt
med fellingstillatelser. Det siste skritt er
forsl ag om gjeninnføring av jakt på
ærfugl. Vi som er opptatt av fuglelivet i
skjæ rgården har med bekymrede øyne
bivånet det presset floraen og faunaen i
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kystsonen er utsatt for gjennom b åturismen, og hvilke konsekvenser dette
har hatt for ungeproduksjon hos bl.a.
ærfugl, m åker og terner. Sammen med
en raskt økende utbygging av oljeindustri
med tilhørende foru rensningsproblemer,

kan de tte få alvorlige negative utslag for
vår ærfuglbestand. Dette er fa kta som
våre my ndigh eter bør ta nøye til ettertanke før de går til det skritt å frigi ærfuglen for ja kt.
Ole J . Han ssen.

Kan jægerne
og ornitologerne
samarbejde?
Artikkelen sakset fra Feltomitologen
nr. 2-74.
ved Kjell Hansen.
Et par gange årligt blusser striden
mellem jæger og ornitholog op. Emsige
dagbladsjournalister bærer ivrigt ved til
bålet med deres evindelige skyden over
m ålet. J ægerne beskyldes fo r at være
lystmordere, mentalt fors tyrrede og
farlige,
mens ornithologerne alle til
h ob e er falkonerer og ægsamlere. Et
gran av sandh ed er der vel nok i
påstandene for begge parters vedkommende, men det drejer sig kun om
minoriteter, - de t store flertal i begge
lejre er ganske almindelige med en
normal sund fornuft.
UENIGHEDEN
Hva er det så, m an skjændes om? Ser
vi bort fra den efterhånden store gruppe
menneskr, som finder det moralsk
forkert at dræbe dyr, har vi følgende
væsentlige stridspunkter tilba ke:
1. Høstfilosofien.
2. Jagtlovsovertrædelserne
3. Fredning
4. Forstyrre lser.
I det fø lgende skal jeg gennemgå
disse punkter kristisk og forsøge at
trække linierne op t il den aktuelle
situation.

VIKARIERENDE DØDSARSAGER
Høstfilosofien ligger til grund for
jægerens påsta nd om hans ret og pligt til
a t "regulere" bestandene og samtidig
høste en vist afgrøde af naturens produktion af fugle- og dyrekød. Jægerens
skud erstatter blo t en af de naturlige
dødsårsager, - er altså en vikarierende
dødsårsag og h ar derfor ingen indflydelse på bestandenes størrelse, ja nogle skribenter ynder at påstå, at en
vis afskydning ligefrem er nødvendig for
at landet ikke skal blive oversvømmet
med visse vildtarter. Denne ·teori er
udarbejdet på grundlag af studier over
kunstige vildtbestande, dvs. udsatte
Fasaner, Agerhøns og opdrættede
Gråænder, men der er aldrig ført noget
bevis for, at princippet om vikarieren4e
dødsårsager også har gyldighed for vilde
bestande. I tidens løb har vi set en
række eksempler p å det modsatte. Havørnen i Danmark (og Sverige) tålte i
hvert fald ikke de vikarierende dødsårsager, men det er ikke noget godt
e ksempel på grund af artens langsomme
reproduktion. Knopsvanen blev næsten
udryddet, før man indså, at jagten ikke
blot vikarierede for naturlige dødsårsager, men tværtimod mere end erstattede disse. Gravanden var også langt
nede i bestandsstørrelse, før man stoppede jagten p å d en.
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Disse eksempler viser ganske klart,
hvilken effekt jagten har på bestandenes
størrelse. Fiskehejrens bestandsstørrelse
i Danmark ville være en helt anden, hvis
man ikke årligt skød en meget stor del
af ungeproduktionen væk. Effekten af
bortskydning av 40.000 Regnspover
årligt er næppe helt lille, og hvem kan
afgøre hvor mange danske ynglefugle
eller årsunger, der er med i det tal? Ville
et mere moderat jagttryk medføre, at
den daJ?-ske ynglebestand ville stige
hurtigere til glæde for både jæger og
ornitholog? Samme betragtningsmåde
vil med fuld ret kunne anlægges på vore
nordiske bestandsstørelser, og det er vel
kun et spørgsmål om tid, før vore
nabolande for alvor begynder at
bebrejde de danske jægere det store
udbytte, som høstes af disse fugle, som
vi kun har til "låns"?
Hvis høstfilosofien skal kunne bruges
som argument for, at en fortsat stigning
i jagtintensitet og udbytte er uden
betydning for bestandenes størrelse, må
vi have nogle velunderbyggede under
søgelser på bordet - vel og mærke over
vildtlevende bestande.
JAGTLOVSOVERTRÆ>ELSERNE
Der er næppe uenighed om, at de
ulovlige nedskydninger af fredede fugle
foretages af en lille gruppe jagttengsløsere, som enten af uvidenhed eller
direkte uansvarlighed sværter hele den
store gruppe af ansvarsbevidste jægere.
Desværre foreligger der kun ganske få
undersøgelser over antallet af disse ulovlihgeder, men det eksisterende materiale taler et skræmmende sprog. På
Ølsemagle Revle i Køge Bugt har der
gennem det sidste tiår fondet en massiv
nedskydning sted af alt. Stork, rovfugle,
alle slags fredede vadefugle, terner, ugler
og småfugle er fundet døde eller
anskudte på stedet i et samlet anta! på
over 1000! Lignende forhold er påvist i

Fårup Enge ved Ribe, men her vil en
politianmeldelse formodentlig hjælpe
med til at forbedre forholdene. Så
længe denne lille gruppe af ansvarsløse
skydegale personer får lov til at fortsætte deres skalten og valten med natur
og dyr, vil kravene om øgede indskrænkninger i jægerens rettigheder med fuld
ret skærpes.
J agtorganisation erne tager naturligvis
afstand fra disse handlinger, men indtil
vi får et effektivt naturpoliti, må alle
gøre en indsats for at komme det
uvæsen til livs. Der er kun en vej - øget
oplysning og påtale. I forbindelse med
udstedelsen af jagttegn kunne der
udleveres en fredningstabel, således at
alle jagttegnsløsere helt klart har
mulighed for at sætte sig ind i de
gældende bestemmelser. Der er stadigvæk folk, som tror, at Brushønen eller
små ryler må skydes! Desuden bør man
påtale og anmelde enhver jagtlovsoverstrædelse, som man bliver vidne til,
ligegyldig hvor mange undskyldninger
synderen fremfører.
Omithologemes tilsvarende problem
var især tidligere ægsamleme. Disse
fanatiske personer var ofte fuldstændig
hensynsløse i deres stræben efter især
sjældne fuglearters æg. Efter en anmelldelse med påfølgende domsfældelse af
en af de mest belastede samlere i
sommeren 197 3 er hele problematikken
blevet kulegravet, og der er foretaget
adskillige anmeldelser. I forbindelse med
undersøgelsen har man glædeligt nok
kunnet konstateres, at denne misforståede måde at interessere sig for
naturen på, er stærkt på retur.
Indsamling af fugle til udstopning er
et fælles problem, som kun kan løses
gennem en effektiv kontrol m.cd jagtlovsovertrædelser samt en nyordning
med inførelse af autorisation for hele
konservatorer-hvervet, - og det er vel et
punkt, hvor alle skulle kunne blive
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Foto: Gert Larsson
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enige? (Hvornår henstiller jagtbladene
til de annoncerende konservatorer, at de
holder op med at illustrere deres
annoncer med fotos af totalfredede
fugle
som
Fiskeørn,
Vandrefalk
o.lign.? ).
Falkonervæsen har aldrig været
noget stort dansk problem, da vi så. godt
som ingen ynglede Ædelfalke har. De få
danske falkonereer skaffer sig hovedsageligt deres fugle fra udlandet, hvilket
dog heller ikke er heldigt, men det gør
at problemet flyttes. En im- og eksportlov for handel med vilde fugle, især
rovfugle, vil formodentlig kunne løse
disse problemer. Der eksisterer i øjeblikket ingen restriktioner for indførsel
af rovfugle, hverken .veterinære eller
andre bestemmelser.
FREDNING
I langt de fleste tilfælde er jæger og
ornithologer enige om landskabsfredninger,
som
beskyttelse mod
bebyggelse, industrianlæg og forurening.
Stridspunktet er jagt- og færdelserestriktioneres omfang. I takt med den øgede
rekreative
udnyttelse
af naturressourcerne må jægerne nok se i øjnene
at skulle give køb på en række områder.
Skydevåben er ikke helt ufarlige, og.jagt
i august mindre end 50 meter fra en
badestrand med 2-400 mennesker er
næppe forsvarligt. Stort publikumspres
på yndede udflugtsmål er ej heller
foreneligt med udøvelse af jagt. Begge
parter får deres oplevelse af naturen
ødelagt. Folk skræmmes eller irriteres
av skudbragene og jagtudøveren får sin
jagt- og naturoplevelse spolert af de
mange tilskuere. Til gengæld må man
også drage omsorg for at kanalisere
publikumspresset på en sådan måde, at
yngle- og trækfugle ikke forstyrres af de
mange mennesker. Visse særligt værdifulde områder bør ii.ok lukkes helt af,
men de fleste steder kan problemet
sagtens løses med observationstørne,
stianlæg og skiltning.

Jagtrevisionen i 1967 gav Danmark
negle av Europas bedste og fornuftigste
fredningsbestemmelser, men der er
stadigvæk negle skønhedspletter på
loven. Jagttid for Skarven mens den har
æg og unger er helt urimelig, og en totalfredning af de små vadefugle, som både
kødmessigt og på anden vis ikke er
noget værd, burde nok have været
medtaget. Dispensationsbestemmelseme
for nedskydning af rovfugle er en alvorlig sag al den stund disse fugle både
nationalt og globalt vel er de mest
truede af biotopsreduktionen og forurensningen med pesticider. Mere
præcise regler for fuglefotografering og
ringmærkning af fugle i yngletiden
burde også have været i denne lov. Et
system magen til det engelske med lister
over forskjellige kategorier af fugle og
dyr og varierende sjældenhed eller tålsomhed burde udarbejdes, og passende
restriktioner skulle knyttes til aktiviteter i forbindelse med disse grupper.
Bedst ville det være at få samlet sådanne
regler i en særlig naturbeskyddelseslov,
som sigtede på at bevare den vilde fauna
og flora.

URO
Øget fritid, øget velstand og et stigende behov for især byboere for at
slappe af har i det sidste tiår medført en
stigende jagtintensitet. Bonden, som
henter sig en Moseand eller en Spoev i
ny og næ, er i høj grad blevet afløst av
byboen, som med sin skydepram på
taget af bilen kører . på jaft. Det har
formodentlig medført, at forholdet til
jagtterræn og dyr har ændret sig.
Når man har gjort sig alle disse
antrengelser og sat sig i en betydelig
udgift til udstyr og jagtleje for at
komme ud i naturen, vil man også have
noget "med hjem". Derfor skydes der
mere end tidligere, hvilket selvsagt medfører mere uro.
I forbindelse med optælling af

71

rastende vadefugle i Vadehavet fra Ho
Bukt til grænsen i efteråret 197 3 har jeg
selv oplevet, hvorledes der på hele
strækningen sad jægere med 2-300
meters mellemrum og skød til de forbiflyvende ænder, spover og vadefugle
med det resultat, at næsten samtlige
fugle, som optaltes, stod på jagtfredede
Røme-dæmning. Her var engarealer og
vader til gengjæld næsten overbefolkede
med ryler, spover, Kylder og ænder.
Konsekvensen er let at forstå:
fuglenes fourageringsrytme forstyrres,
og store fourageringsarealer udnyttes
dårligt eller slet ikke. Til gengæld
trænges fuglene sammen på altfor små
områder eller tvinges til at trække
videre i dårlig fysisk stand.
Hvis antallet af jægere og jagtinten- ·
siteten foitsat stiger, kommer man
næppe udenom en udbyttebegrænsning
(bag-limits) og jagtforbud visse af ugens
dage i jagttiden.
Naturinteresseredes
færdsel
på
fuglenes yngel- og rastlokaliteter medfører selvfølgelig også nogen uro, men
det er en kendt sag, at blot et enkelt
skud har en langt voldsommere effekt
på en fugleflok end selv et ganske
betragteligt anta! personers tilstedeværelse på en lokaliter, Langtrækkende
kikkerter og teleskoper gør, at det ikke
er nødvendigt at overskride fugle_nes
flugttærskel for at se dem godt. Ved
stianlæg og etablering af observations-

tårne kan man i endnu højere grad.
kanalisere denne interesse således at
fuglelivet kan udfolde sig uforstyrret for
de interesseredes øjne. Adgangsforbud
til de vigtigste yngleområder i sommertiden vil kunne sikre de fleste arter
den nødvendige ynglefred.
Likegydlig hvordan man end vender
eller drejer problemet, kommer man
ikke uden om, at jægerens måde at
opleve naturen på skaber langt mere uro
end den beskuende naturinteresseredes
måde.

SAMARBEJDE I FREMTIDEN
Den senere tids debat synes at have
afklaret og afgrænset problemerne,
således at der skulle være skabt grundlag
for en virkelig diskussion og dialog
mellem de implicerede parter. Mens vi
venter på, at vore politikere finder ud af
at være i stue med hinanden, kunne vi
på lokalt plan starte og udbygge et
samarbejde. Lokale samarbejdsgrupper
bestående af jagtforeninger, naturhisoriske foreninger, ornithologer og
andre
beslægtede
interesseorganisationer vil kunne løse mange væsentlige
problemer, so m politikerne i Danmarks
skæve navle ved det forurenede Øresund
næppe endu har fået øjnene op for. Det
er bare med at komme igang, inden den
fælles interesse - naturen - er helt
reduceret til lerduebaner og parkanlæg.
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DETTE HAR VI Å SELGE:

Vi håper med dette oppslaget å selge
mer materiell enn det vi tidligere har
gjort. Ved å annonsere i Østfoldomitologen, vil også de medlemmer og abonnenter som ikke er på møtene ha
anledning til å kjøpe det materiell vi til
vanlig selger.
Vi har nå fått NOF's nye tøymerke.
Merket har himmelblå grunnfarge med
teksten Norsk Ornitologisk Forening i
rødfarge i sirkel rundt fuglemotivet,
som er en hvit terne.
Det andre tøymerket er World Wildlife Funds merke med det velkjente
kjempepandamotivet på grønn bunnfarge. Pris kr. 15,-.
Fra hovedforeningen har vi også fått
fuglelister til feltbruk. Pris kr. 0, 7 5.
Dessuten har vi brevmerker i hele ark
med vår nasjonalfugl fossekallen samt
samlepermer for Sterna.
Pris fossekallmerker pr. ark, kr. 2,Pris pr. samleperm for Sterna kr. 15,-.
Fra våre svenske venner i "prosjekt
Berguv" har vi fått hubro- og falkemerker til å klebe på brev. Merkene
selges i remser med 5 stk. merker på
hver remse. Pr. remse kr. 2,-.
Brevkort med samme hubromotiv
som på merkene ovenfor selges for kr.

6,- pr. sett. Hvert sett inneholder 4
kort.
Eldre nummer av "Østfold-ornitologen" selges for kr. 5,- pr. stk. De siste
numrene for 1975 selges for kr. 7,- pr.
stk.
Til sist vil vi presentere en godbit for
fugleinteresserte: Fugleplansjer i farger i
formatet 59 x 89 cm. Vi har 8 forskjellige typer med de fleste vanlige
arter i Europa. Tegningene er av meget
god kvalitet, og fargeleggingen er også
meget bra.
Plansjene er bestilt spesielt fra
England, og vi har kjøpt et så stort
kvantum at vi kan selge dem til en
meget fordelaktig pris. Plansjene kan
med fordel brukes både på ringmerkingsstasjoner, skoler, bibliotek eller
i hjemmene. Pris pr. plansje kr. 10,- .
Kjøpes et sett a 8 stk., selges plansjene
for kr. 7 0,-.
Andre avdelinger av NOF kan også få
kjøpt plansjer med betydelig rabatt. I
tillegg til de nevnte priser kommer
utgifter til porto og emballasje.
Pål-Espen Bugge kasserer

74

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
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Beklagelse til Østfold-Ornitologen nr. 1 - 1976.
Dessverre var jeg så uheldig under monteringen av Østfold-Ornitologen, at jeg utelot artikkelforfatter til "TO FLUER I EN SMEKK" på side 27. Forklaringen er den
at den lille papirstrimmelen med forfatterens navn ikke hadde fått nok lim på
baksiden, og falt derfor av originalen før trykkingen startet. Mann for artikkelen var
LEIF MENTZEN, og jeg beklager dypt denne feilen, som bare jeg kan lastes for.
LEIV.

SERIEN "NORGES NASJONALPARKER"
OG ANDRE NATURVERNBØKER
PA LAGER HOS

Sverre '}-ohnsen
Bok- & j)apirhandel
Fredrikstad

DESVERRE - - VI LEVERER KLOAKKRØR!

E. ASB..JØRNSEN

~rnllOOlIJOOI
BYGNINGSARTIKK.ELFORRETNING - RØRHANDEL

1700 Sarpsborg.
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Fig. 5. De tre beste fiskemåkelokalitetene på Kråkerøy.
Skauholmen

Rødstruten

Holmens navn

Mule

Antall par
Antall egg
Gj.snitt av egg

18
44
2.44

15
37
2.47

12
19
1.58

16. 7
22.2
61.1

26.7
14.3
53.3
5.7
15
40.5

67.0
8.0
25.0

Prosent av total sum med:
Ett egg
To egg
Tre egg
Fem egg·
Antall merkede unger
3 av talte egg

23
52.2

5
26.3

Samlet resultat for Kråkerøy skjærgård.
Antall egg
Antall reir
Prosent av total sum

1 egg
17
29.8

2 egg
8
14.0

3 egg
31
54.4

4 egg

0
0.0

Dette gir et gjennomsnitt på 2.30 egg pr. reir.

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

5 egg
1
1.8
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ASAHI

PENTAX

PARK
Nygaardsgt. 17
1600 Fredrikstad
Telefon (031) 11 901
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EKSKURSJONER
17-19 sept.

Turleder:

1-3 okt.

Kurs i ornitologi på Akerøya:
Apen tur for maks. 10 pers. Spesiellt velkommen
de som ikke har vært med tidligere !
Roar Eilertsen, hvor påmelding må skje i tlf.
032-20240 INNEN 15. september.
Tur til FALSTERBO: Se side 58.
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PROGRAM FOR HØSTEN

1976

MØTER:
OBS:

TORSDAG 23 . sept.
"FESTIVITETEN" i Sarpsborg:
Inf. sekr. i Miljøverndepartementet PER TORBO orienterer om:
1) Miljøverndepartementets arbeidsfelt og arb.metoder
2) Våtmarksåret 1976-viser våtmarksfilmen.

OBS:

TIRSDAG 19. okt.
YRKESSKOLEN i Halden:
Vit. kons. GUNNAR LID:
Ornitologiske inntrykk fra Skomer og Wash i England.
Havlirer i tusentall og vadefuglfangst med kanonnett.

OBS:

TIRSDAG 16. nov.
MOSS KUNSTGALLERI:
Fotograf SIGURD JOSEFSEN:
Fug l efilmer fra nær og fjærn.

OBS:

TIRSDAG 14 . des.
FREDRIKSTAD BIBLIOTEK , EVENTYRSALEN:
Årsmøte m/valg av nytt styre.
KNUT STÅLE HAUGE: "Akersvika-en paralell til Øra"
Lysbildekåseri. (Foredraget kan muligens bli skiftet
ut med et annet, da STÅLE HAUGE på dette tidspunkt
ikke kan utelukke kolisjon med andre møter . )
SE DERFOR OGSÅ NESTE NR. AV ØSTFOLD-ORNITOLOGEN!

ALLE MØTER BEGYNNER KL. 19. 00 .
OBS: Første møte i Sarpsborg på torsdag , og de resterende
møter tirsdag.
N.B. Medlemmenes kvarter på hvert møte.

ØSTFOLDAVDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik

Disse adresser kan du henvende deg til om du skal kontakte styret
personlig eller hurtigst mulig. Bruk ellers postboksadressen.

Fonnann:

Leiv Bunes, Viker, 1620 Gres.wik.
Tif. 032/27850 (priv.)

Sekretær:

Tore Hoell, ''Nyland", 1790 Tistedal
Tlf. 031/92420 (priv.)

Kasserer:

Pål Buro?e. Storveien 29, 1620 Gres.wik.
Tif. 032/27049

Redaktør:

Tore Hunn, Hunn, 1650 Sellebakk
Tif. 032/14670

Redaktør:

Erik Sandersen, W. Blackstadgt. 24, 1600 Fr.stad
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