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REDAKSJONELT
Som de fleste sikkert la merke
til med en gang de åpnet dette
heft et , har Østfoldornitologen
forandret seg en del. Høyremargen er ikke rett, og selve bokstavene er annerledes enn i tidligere nummer. Foreningen kjøpte
for kort tid siden en elektrisk
skri vemaskin, og fra og med dette
nummer skriver vi bladet selv.
Dette innebære r en del fordeler:
For det første blir det i lengden
billigere enn å sette bor~ skrivearbeidet til et firma. Foreningen vil tjene inn maskine n i
løpet av få nummer. For det andre
kan vi skrive stoffet etter hvert
som vi får det inn og således
lettere beregne hvor stor plass
hver enkelt artikkel vil ta.
De som før har vært i redaksjonen har etter min mening gjort
et godt arbeid. Det er nemlig
ikke så lett å skaffe nok stoff
hver gang. Likevel har de alltid
klart å lage gode nummer, og
dette fortjener de en takk for.
Nå ser det endelig ut til at
vinteren har sluppet taket for
godt. Fugletrekket har kommet
godt i gang, og vi kan igjen nyte
sangen til småfuglene. Jeg håper
dere får en fortsatt god feltsesong og at dere er flinke til å
notere observasjonene.
Angående kommende nummer av
Østfoldornitologen vil jeg til
sist ytre et ønske om at flere
blir smittet av skrivekløen, for
denne lidelsen er det dessverre
registrert få tilfeller av.
red.

FORMANNEN HAR ORDET
I det bladet skulle til å gå i
trykken, kom den sjokkerende meldingen om en blow-out i Nordsjøen.
Det de fleste av o ss knapt trodde
kunne skje, eller som det ble hevdet fra Norsk Oljeråd: "En blowout i Nordsjøen er like lite sannsynlig som at en jumbojet skulle
styrte på Karl Johan."
En oljekatastrofe av slike dimensjoner vil høyst sannsynlig få
uhyrlige konsekvenser for alt liv
i havet. SjØfugler som havhest, og
andre stormfugler, alkefugler og
sjøender vil gå svært vanskelige
tider i møte.

Tusenvis av sjøfugler vil uten
tvil gå den sikre død i møte i
Nordsj øen i dagene som kommer.
Biologene står nemlig maktesløse i
kampen for å redde disse fuglene
når de en gang h a r fått olje i
fjærdrakten. Vasking av oljeskadde
fugler har i slike situasjoner så
godt som ingen verdi med dagens
hjelpemi dler. Når beredskapen for
å hindre at oljen spr er seg til
områder med rike sjøfuglforekomster likeledes ikke fungerer tilfredstillende, forstår vel de
fleste alvoret i dagens situasjon.
Konklusjonen må vel være at den
norske oljepolitikken har tillatt
et utviklingstempo som ikke står i
forhold til det utstyr som foreligger på beredskapss iden. Man har
slått seg til ro med at man har
det ypperste utstyret som finnes
på område t. Oljeboringen i Nordsjøen beveger seg på yttergrensen
av vår teknologi ske kapasitet, og
har gjort det i mer enn 10 år.
Vissheten om dette burde ha fått
helt andre konsekvenser for tempoplanen i oljeutvinningen enn hva
tilfellet har vært.
Hvem har så ansvaret for det
som har skjedd? Svaret ligger vel
i at ingen i bevisstheten har kunnet forestille seg hva en slik katastrofe kan ha for følger for den
økologi ske balansen i havet. I så
henseende er blow- outen en nyttig
påminnelse til oss alle om hva vi
eventuellt har i vente. Det er av
største viktighe t at vi alle blir
mer bevisste i spørsmål som har
med energi , olje og beredskap å
gjøre. I så måte fikk en nesten
håpe at oljen fant veien inn til
en av våre mest benyttede strandstrekninger. De fleste ekspertene
er nemlig enig om at oljen gjør
liten biologisk skade når den
først er drevet i land. Det som
imidlertid er viktig å slå fast,
er at ingen må glemme natten til
23. april. Ingen må få anledning
til å glemme den når spørsmålet
om prøveboring nord for 62.
breddegrad skal avgjøres . Ingen
må få glemme den når eventuelle
energisparingstiltak iverksettes.
I den forbindelse har vi i naturvern/ornitologiske foreninger en
stor oppgave. La oss håpe at det
ikke trengs flere slike påminnelser for å få folk til å handle .
Det kan snart være for sent ..... .
Ole J ;irgen
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Alarmerende meldinger de
siste å rt i er om svi kte nd e hubrobestand i Sørøs t-Nor ge førte
til at World Wildlife Fund i
Norge høsten 1 974 satte igang
et verneprosjekt for hubro . Fra
tidligere var det ikke noen omfattende registrering av bestanden å henvise til, me n det
var nærliggende å sammenligne
f orholdene med Sverige og forøvrig r esten av Europa, hvor
nedgangen har vært katastrofal.
Det var om å gjøre å f å rede på
hvor dårlig det sto til og hva
som var årsaken, s lik at nødvendige vernetiltak kunne sett es igan g .
Gjennom loka lavdelinger av
NOF fikk man raskt kontakt med
kjentfolk som var villige til å
utføre registreringsarbeidet på
hubro innen "sitt" omr åde , slik
at det både i 1975 og 1976 h ar
vært igang omfattende registreringsarbei d a v 1 5-20 per soner i
e t område fra Aust-Agder t i l
Sør-Trøndelag og Østfold. Arbeidet har gått ut på å
in te rvjue hubrokyndige personer,
saml e opplysninger fra jegerog fiskerforeninger, ly tte ved
gamle, kjente hekkeplass er om
våren og entre dis se om sommeren.
Foreløpige rapporter bekrefter a t bestanden er på sterk
tilbakegang og innen enkelte
omr åder helt forsvunnet. I nte ressant og tankevekkend e er resultatet fra fjorårets hubroinventering på Vestland et .
I
alt 15 tid l igere hekkeplasser
og faste tilholdssteder for hubro ble unde rsøkt med meget
nedslående r es ul tat, i det intet bebodd reir bl e fun net . På
mange av di s se loka l i tetene h ar
hubro hekket i en å r rekke, men
etter 1970 har hekkingen de fleste steder v ært unormalt dårlig.
En mulig å rsak til hubroens tilbakegang i dette området e r vanskelig å fastslå, men sviktende
næringsgrunnlag k unne utel ukkes. Fr a ansvarlig hold forsi kres det om at det er høyst ak tue lt med nærmere undersøkelser
på området .
Den vesentl i ge årsaken til
hubroens utr ydde l se har vært
bev isst etters trebelse fra menneskene. Fredningen i 1971 kom
for sent til å redde en sviktende bestand, og Økende urbanisering og for tsatt fare for
miljøg ifter tilsi e r at hub r oen
har liten eller ingen mulig h e t

ti l å reprodusere ved egen
hj elp og derved oppr ettholde e n
livskraftig populasjon i
sørøst- Norge.
Verneprosjektets hovedoppqave blir før st å bygge opp en
avlsstamme i bur · spredt over
det aktuelle området f or siden
å s l ippe ut årsgaml e unger , med
a ndre ord et restaureringsforsøk . Samtidig arbeides det med
å oppre tte vern av de f å hekkeplassene som fremdeles e r
bebodd og å føl ge ungeproduksjonen ti l disse parene ved innsaml ing av byttedyrrester og
gulpebo lle r . Ubebo dde , men potensielle hekkeplasser blir registrert og f orsøkt vernet. A
motivere p u bl ikum for vern av
rovfugl er e t stort og vans ke l i g arbeid, men ikke desto mindre er informasjon og opplysning e n viktig del av vernearbeidet .
Svenskene h ar siden 1965 drev et med avl av hubro i bur , og
etter at de i 1971 begynte med
utslipp , kan de nå registrere
en gradvis Økning i a ntall av
hekkende ville par. De mener
med sikke r het at dette er
s kjedd takket være f ugler f ra
utslipp, men f o r å bevise det
v il fuglene fra i år få påsatt
synlige v ingeme rker før de s l ippes.
Avlsarbeidet i Prosjekt Hub r o
kom i yang høsten 1 975,
takket
være hjelp f ra våre svenske venner i Projekt Berguv Sydvast som
gav oss fire avl spar som s tart.
S om WWF-prosjek t er midlene sikret for et f emårig pr ogram med
drift av av l ssentral e r, videre
utbyggi ng av avlsarbeidet og inventeringsarbeid.
Fugle ne fant seg st r aks godt
tilrette i store spesiallagde bur
konstruer t ut fra svenskene s erfar inger. Burene er plasser t på
avsidesliggende gårder i Haldendistrik tet, t o hos h ver r ø kter.
Det er god a vs tand mellom burene
slik at parene ikke får Øy ekontakt , noe som kan virke forstyrrende på hekkinge n . For a t f u g lene
skal få ro i h ekketide n bør avl sstasjonen ligge avsides, dette
også med hensyn på utslipp når
d et skal sk j e, så ungfuglene ikke
trues ekstra av sterkt trafikkert
vei, jernbane o .l . De vil likevel
få det vans kelig nok.
Det har gått greit å skaffe
tilstrek kelig med mat til hubroene fra et klekkeri ved Sarpsborg,
og gjennomsn itl i g spiser et par
hubro ~ kg d a ggamle h anekylling er
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pr. døgn . Næringsinnholdet i kyllingene er bra, og med ubruk t vitaminreserve , er disse f ullverdig
hubroføde. At de i vinterhal våret
l ikevel bli r gitt tilskudd av vitaminer, skyldes et underskudd på
E-vitamin i kyllingene, og at dette er viktig for forp lantningen
hos avlshubroene .
Bortsett fra en fire år ganunel
hannfugl var aile årsgaml e, slik
at vi ikke kunne vente noen ungeproduksjon i 1976 . Vanligvis blir
i kke h unnfuglene forplantnings dyk tige før i sitt annet leveår,
og ofte gå r det enda et par år før
"paretablering " skjer og det blir
avkom . Hubroene har of te individforskjell i fargetegningen på fjæ rdrakten, men intet sikkert tegn
for å skil le kjønnene fra hvera ndre. Aller ede de første ukene etter klekkingen viser hunfuglen en
større vektøkning enn hannen,
slik a t k j Ønsbes tenunelse skjer ved
veiing ette r 3-4 måneder.
Det er spennende dager for oss
som arbeider med Prosjekt Hubro:
Vil det i våres for første gang
her i landet bli klekket hubro i
bur , med restaure ring som må l?
Fra febru ar i år er det matet med
gift fri smågnagere fra en l egemiddelbedrift i Sverige. Smågna-

g ere som f ød e har selv på avl s. hubr o en pos iti v regulerende
virkn i ng på forp lantn ingen, kanskje mest av alt ved først gangs
hekking. Den strenge vinteren har
lagt en demper på akt iviteten i
burene , men r opene har gradvis
konunet oftere og sterkere de siste
ukene.
Så nå er det å håpe på forøkel se av avlsparene slik at vi kan
utvide avlsstanunen for plassering
i andre sentraler på Østlandet .
Til sonuneren står to bur i Rakkestad og fire bur i Ytre Rendal
klar for innflytti ng. Likeså e r
det opprettet kontakt i NOF, avd.
Vestfold og NOF, avd . Akershus
for utbygging av nye avlsstasjoner.
Som kjent går hubroen til hekking meget tidlig p å å ret, og for styrrelse i denne tiden kan få
katastr ofale følger. Det er ikke
så lenge eggene "gj ør de t" uti ldekke t i - 20°c om hunnen skulle
bli skremt av reiret . Der for e r
det totalt besøk sforbud i
tiden
1. januar til 30 . juni. Det er
heller i kke ønskelig at stasjonen
skal få preg av dyrepark, men interesserte dyrevenner er velkomne
i tiden 1. juli til Nyttår for å
ta en titt på disse flo tte fuglene.

CD-1635 Mark nJ V c
RADXO-HANSEN
Inneh. Arthur W. Sydeng
Autorise rt Radio- og T.V.·handl er
Eget r eparasjonsverk ste d
Spesialforretning i Radio og · T.V.
Te lefon 13 253
Verksted 14 894
Brogt. 11
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FUGLEFAUNAEN PÅ MYRER I ØSTFOL D OG VÅR
FORVALTNING AV MYR SOM VÅTMARKS RESSURS.
ved

Geir Ha rdeng

Bruk og vern av myrer.
I Østfold finnes ca. 166 km 2
myr som ti l svarer 4,3 % av fylkets
areal.
Bare to fylker i landet
har mindre andel myr.
Dette tilsier at myrene i Østfold er en
forholdsvis begrenset våtmarksressurs som må forvaltes på en
forsvar l ig måte .
Det er galt å
manipulere me d dem i den grad at
miljøtypen i upåvi r ket tilstand
er i ferd med å bli en sje l denhet
i fylket.
Det te skjer fordi de
ikke passer inn i vårt økonomis k e
system der deres mulige bruksform
beregnes i produktivitet, kroner
og øre, i en skala som ikke kan
legges til gr unn når myrenes økologiske egenverdi skal vurderes.
Som økonomi sk ressurs har
myrene verdi s om produksjonsarealer fo r skog- og jordbruk .
I Østfold ble det i tid~n 1900 1974 tørrlagt ca 267 km myr og
vannsyk skogsmark til skogbruksformål. Selv om bare en mindre
del av dette direkte har tørrlagt
myrene, vil ofte grøftingen indirekte ha påvirket myrenes hydrologi (vannbevegelser og vannhusholdning) og deres Økologi . Fra
skogbrukshold e r det hevdet at de
l ovende resultater e n har sett
etter gjøds l ing på tørrlagt myr,
kan gi grunn til å tro at det
meste av myr og vannsyk s kogsmark
i Østfold med tiden kan gjøres
skogbærende.
Produksjonen a v brenntorv på
Østfold-myrene har opphørt, mens
det er økende etterspørsel etter
torvstrø.
Som økologisk ressur s har myrer
pl flere miter sin egenverdi. De
påvirker vannhusholdningen i jorda
og v irker som svamper i terrenget
og regulere r grunnvannet.
De har
evne til å filtrere forurenset
nedb~r og tilsi gsvann. Videre har
de rekreative verdier. En skogs vandrer ved en myr i høyereliggende
skogtrakter i fylket kjn, som på
fjellet oppleve å h•re heipiplerka
synge, tranen skrike og grønnstilken kjefte. Heil oens ensformige
f løytetoner uteblir heller ikke ,
selv om høyden over havet bare er

et pa r hundre meter .
Myrene har også 1·erdi for undE;r visning i naturfag og for forskning,
der naturlige myrsystemer er verdifulle referanseområder. Et særegent
planteliv og dyreliv er tilknyttet
fylkets myrer . For enkelte spesiali serte myrplanter og myrfugler e r
myrene uunnværlige.
På b a kgr u nn av myrenes egen verdi
og den s te rkt reduserte andele n av
upåvirket myr i fylket, tilsier
situasjon en at et utvalg av dem må
vernes.
Verne~la n

fo r myrer.

I ~stfold fylkes regi arbeides
det med e n v erneplan for myrer i
fylket.
Mål e t er å sikre et r epr esentativt u t valg av naturlig for ekommende myrtyper, slik at e l anen
omfatter e t tve rrsnitt av myrsy stemene i Østfo l d.
I utredningen er det botaniske
og hydrologi s ke betraktninger som
er lagt til grunn for utvalge t av
objekter, mens ornitologiske synspunkter i regelen er holdt utenfor.
Faunasammensettningen pl myrene
er først og fremst avhengig av
vegetasjens f orholdene, og ventelig
skulle varias jonene i dyrelivet
bli sikret om he le spekteret av
myrtyper vernes. Dette e r imidlertid ikke alltid tilfelle. I til legg til de foreslått vernede
myrene burde derfor noen få verdifulle fuglernyrer sikres, primært
av hensyn til faunaen.
Faunaen på myrer.
For en del dyr utgjør myrene
deres l ivsmiljø, og noen, f.eks .
orrfugl, trenger myrbiotoper i
tillegg ti l a ndre miljøtyper.
Et særegent dyresamfunn er
tilknyttet våre myrer, og de
store forskj e llene i myrtyper
gjenspei l es i dyrelivet. Det er
videre ulikheter i myrfaunaen
avhengig a v geografisk beliggenhet, høyde over havet, avstand
fra kyst osv.
På de våteste myrene med tjern
og py t ter lever dyr som er helt
avhengig av et vanlig miljø , på
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tørre gressmyrer finnes arter som·
ellers opptre r i engvegetasjon,
og på tuedominerte lyngmyrer
finnes arter som vanl i gvis e r
tilknyttet heier i fjellet eller
områder utenfor skoggrensen ved
kysten .
Amfibiene padde, frosk og
spiss-snutet frosk er tilknyttet
myrtjern, mens firfisle (krypdyr)
er vanlig på forholdsvis tørre
myrpartier.
Myrene er viktige p r oduksjonsomr åder for e n del fug l earter, og
de rikeste lokalitetene i så henseende er våre fjellmyrer. Lavlandsmyrene i SØ-Norge har en
fattigere fuglefauna, men forholdene er mangelfullt undersøkt.
Registreringer i Østfold er stort
sett bare utført i forbindelse med
naturverninventeringer. For øvrig
henvises til en artikkel i
"Østfold-ornitologen" (Hardeng m.
fl. 1975) der fuglelivet i Rømskog-traktene er behandlet.
Følgende fuglearter hekker på
myrer og ved myrtjern i Østfold:
Smålom
Trane
Vipe
Sørlig heilo
Storspove
Enkeltbekkasin
Grønnstilk
Rød stilk
Skogsnipe

Strandsnipe
Kri kkand
Stokkand
Kvinand
Sanglerke
Heipiplerke
Buskskvett
Såerle

Sammensettningen av fuglefaunaen
er spesiell, men arter som vipe,
storspove, heipiplerke og sanglerke
kan og hekke i andre t rebare
miljøer, eksempelvis kulturmark
og i kyst- og skjærgårdsområder.
En del ~rter har tilhold ved
myrtjern. Mest typisk er den
nordlig/alpint utbredte smålom,
som utelukkende hekker i denne
miljøtypen. Arten er sjelden
hekkefugl ved myrtjern i Østfold,
i likhet med tra ne og g r ønnstilk
som også finnes ved slike tjern .
Stokkand, krikkand, kvinand,
enk e ltbekkasin, strandsnipe og
s kogsnipe hekker både ved myrt jern og andre innsjøtyper.
Trane, smålom, sørlig heilo og
såe rl e hekker bare i tilknytning
til myrene og må betegnes som

karakterarter for myrene i denne
delen av landet. Buskskvett er å
finne hekkende på trebesatte
myrer, på hogstflater og ved kulturmark.
Foruten de sårbare og sjeldne
artene smålom, trane og sørlig
heilo, som det bare ruger ca. fem
par hver av i Østfold, er det
fuglesamfunnet som må tillegges
vekt i zoologisk vernesammenheng.
Trane og smålom er sårbare med
hensyn til menneskelige forstyrrelser, mens den sørlige heiloen
er truet p.g.a. myrgrØfting. I
Norge er underarten bl.a. utbredt
på Jæren og ellers meget sparsomt
i SØ-Norge, der dens viktigste
hekkeområde er i Aurskog- Høland
(Akershus). I Østfold finnes den
så vidt i Rømskog og Halden, og
bare i områder med høy andel myr.
Trane og smålom ruger meget sparsomt i fylkets indre og nordlige
trakter , og synes ikke direkte
truet av grøfting, da de er tilknyttet myrtjern og hengemyr.
Orrfugl nytter myrer som spillplasser, og arte ns tilbakegang
synes å ha sammenheng med intensiv myrgrøfting .
Tretetthet, forde l ing av bus kog treski kt, vannhusholdning og
myras størrelse er viktige faktorer som er med og bestemmer
hvilke fuglearter som skal opptre. Små myrer mangler oftes t
myrfugl, og en finner det rikeste
fuglelivet på de store myrkomnleksene der ulike plantesamfunn
veksler med myrpytter og tjern.
Dyregeografisk sett er myrene
i SØ-Norge svært interessante, da
mer nordlige/alpine faunaelementer som heipiplerke, heilo,
trane, grønnstilk og smålom her
hekker i sørlige lavlandsstrøk .
Dette henge r antagelig sammen
med at store trebare myrflater
med lyng, dvergbjerk, k jerr,tuer
osv. bærer preg av å være heier
i fjellet.
Ingen pattedyr synes å være
spesielt tilknyttet myrene i
fylket, men elg og rådyr beiter
i myrkantene, der dyretråkk of t e
finnes. Andre skogsarter som r ev
og hare oppsøker også myr av
næringsmessige grunner, og i
tørkesomre kan myrtjern ha ve rdi
som vannkilde.

Litteratur:
Hardeng G. , Hunn T., Rosten A., og Rud T., 1975:
"Ornitolog iske registreringer i Røms koc:r- traktene i 0stfold/Akershus"
"Østfold-ornitologen" nr.2 - 1975 s. 28-35.
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OPPROP OM MYRFUGL I SØ-NORGE
Da jeg for tiden arbeider med
hovedfagsoppgave i zoologi på
myrfugl i SØ-Norge (Østfold,
Akershus øst for Oslo og Hedmark nord til Kongssvinger)
mottas følgende opplysninger
fra området med stor takk:
Lokalitet (myr, kommune),
hvilke arter hekker (ev. med
omtrentlige antall). - Opplysninger der hekkelok. til
artene nevnt i artikkelen
over, er kjent.

Når materialet er bearbeidet,
vil bidragsyterne få tilsendt en
rapport der utbredelse og forekomst av myr-artene i SØ-Norge
behandles.
Opplysninger sendes til:
Geir Hardeng
(tlf.: 02-466800
Zool . inst.
linje 7586)
boks 1050
Uni?. i Oslo, Blindern
Oslo 3
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UVANLIG REIRPLASSERING HOS
KONGEØRN (Aquila chrysaetos)
I NORD-ØSTERDAL/GAULDAL-OM RÅDET
Ved Øivind Lunde
Innledning.

Lok. nr . 2 - Røros, sør-Trøndelag.

I noen år har jeg foretatt
undersøkelser i kommunene Tolga,
Os, Tynset, Engerdal og Rendalen
i Hedmark, . og i midtre Gau lda l,
Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag. I artikkelen beskrives 9 for
området uvanlig plasserte kongeørnreir. I tabellen er tatt med
noen reir- og r eirplasseri ng sdat a
(de fleste data mangler fo r lok.
nr. 7, da jeg ennå har foretatt
f å målinger der). I litteraturen
angis få opplysninger om kongeørnas reir i Norge. Det er foreløpig ikke samlet data fra alle
de registrerte reirene i området,
men til nå er det samlet for ca.
65 reir .

Det er to r eir på lokaliteten
(kun det ene tas med i tabellen),
hvorav et ligger i ei furu (fig . 2).
Kongeørnreir er o fte st godt skjermet mot vær og vind, i ly av
fjellvegger eller skog. Reiret
ligger vanligvis så lavt i treet
a t det er lavere enn tretoppene i
omkring l iggende skog og f år derfor
ly for vinden.
Reiret på fig. 2 er et unntak,
da det ligger ca. 5 m over skogen
rundt, og ca. 11 m over marka. Det
ligger dessuten i et nord-sør
gående daldrag hvor det vanligvis
blåser kraftige nordlige vinder .
Dette har ført til uhell under
hekkingen. I 1975 blåste den ene
av to unger ut av reire t og omkom.
Den var da ca. 3 uker gamme l.
Ligne nde uhell skjedde også i 19 76
da den eneste ungen blåste ut av
reiret tre ganger, men det lyktes
meg hver gang å få den tilbake i
rei ret. Tredje gangen lot jeg den
ligge på bakken, hvor den ble
foret av foreldrene, men dessve rre
omkom den av skadene. Ungen syntes
etter første fail såpass skadd at
den ble et lett offer fo r vinden.
Vinds tyrker tilsvarende ster k
kuling, gjerne med stormkast, har
blitt målt flere ganger ved reiret.

Reirplassering.
Lok. nr. l - Midtre Gauldal, sørTrøndelag .
Reiret ligger i fjell i en
bekkdal (fig.l). F je llveggens
høyde er 23,5 m og reirplattformen er 20 m over marka. Reiret
er orientert mot nordvest, og
bergveggen løper følgelig sørvest/
n ordøst. Bare to av reirene det er
samlet data fra har en nordlig orientering , men ett av dem er plassert i tre, slik at direkte solinnstråling ikke hindres (sml. lok.nr.
5). Reiret på fig. l ligger på
skyggesiden og har liten solinnstråling i eggleggingsperioden,
noe som medf~rer forsinket egglegging. Reiret var i 1976 bebodd
for første gang på mange år og
inneholdt ~n unge. Antage lsen over
støttes av at ungen f or lot reiret
ca. 14 dage r senere enn vanlig for
området .
Plasseringen er og så uvanlig
nær menneskelig aktivitet. Ei seter ligge r 250 m unna og brukes
som ferie sted sommerstid. Fjellveggen kan sees fra setra, men
reiret er usynlig herfra. I sommersesongen går en ster kt trafikkert
bilve g ca. 300 m nedenfor reiret.

Lok. nr. 3 - Engerdal, Hedmark.
Reiret ligger på ei fjellhylle
(fig.3). Det er det eneste reiret
som ligger klemt i nn mellom selve
fjellveggen og et livskraftig
furutre ytterst på reirhylla.
Treets omkrets i høyde med reirplattformen er 42 cm. Ved andre
reir er det funnet en l iten busk
eller ei lita tørrfuru i furuas
sted. Furua støtter reiret slik at
ørnene stadi g k an bygge på det i
høyden . Dette er trolig forklaringen på den uvanlige høyden pl r eiret - hele 2,10 m. V0lumet er også
s t ort, da tverrmålet er l,70m x
l,5 0m .
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Lok. nr. 4 - Engerdal, Hedmark.
Fire reir finnes på lokaliteten
(kun tre tas med i tabellen), og
det ene (fig.4) har en spesiell
plassering i furu, da det ligger
noe ut fra stammen. En slik plassering har jeg ikke funnet ved
andre reir i trær. Avstanden fra
stammen til reirkanten er 50 cm.
Collet (1921} nevner plassering
av ørnereir "ude paa grenene",
men sier ikke hvor vanlig dette
er.
Avstand til nærmeste befolkningskonsentrasjon (snaut 1.00 innbyggere) er 3 km, til skogsbilvei
ca. 800 m og til sterkt trafikkert
turiststi ca. l km. Dette er forholdsvis beskjedne avstander, og
relativt uvanlig blandt de reir
jeg kjenner beliggenheten av.
Lok. nr. 5 - Rendalen, Hedmark.
Reiret er, som det eneste i
undersøkelsesområdet, plassert i
en kjempemessig sidevendt "kost"
midtveis oppe i ei furu (fig. 5) .
"Kostens" tverrmål er ca. 2 x l,5m,
og selve reiret, som ligger oppe på
"kosten", har et tverrmål oå 1,75 x
l,30m. Reirets største høyde (1,10)
er inn mot stammen, der det har
sunket noe ned mellom stammen og
"kosten". Det meste av reiret ligger utover "kosten ", og der er høyden oå reiret ca. 50 cm. I norsk
litteratur finner en ikke opplysninger om kongeørnreir plassert i
slike "koster". Nevnte tilfelle må
antas som sjeldent.
Reiret ligger nordvendt på stammen, men få r likevel direkte solinnstråling på grunn av reirtreets
f rittstående beliggenhet helt opp
mot snaufjellet. En forsinkelse av

Fig. 1.
Pilene angir reirets
pl as ser ing.

'"' i<Jleggingen, som omtalt på lok.
"'. 1, er ikke registrert her.
1"k. nr. 6 - Rendalen, Hedma rk.
Reiret ligger i ei gran (fig.6),
'"I dette er uvanlig. Det bør under,;trekes at gran har liten utbred else ved de fleste av lokalitetene
I undersøkelsesområdet. Forøvrig
vises til Collet (1921) og Haftorn
(1971), hvor plassering i g ran nevne s. Avbildede reir (fig.6) ligger
i et granskogsom råde og er bygget
~v qrankvister. Rrirets høyde over
bakken er ca . 9,6 m, og tverrmåle t
er ca. 2 x 1,5 m. Reirets høyde er
l, 2 rn.
Lok. nr. 7 - Tynset, Hedmark.
Reiret (fig. 7) ligger i fjellvegg, ved tett bebyggelse ( f je l l bygd) og nær en sterkt trafikkert
riksvei. Veien og fire hus ligge r
rett nedenunder fjellveggen, det
nærmeste huset bare 250 m unna.
Reiret sees lett fra vegen og
husene. Herfra sees reiret l ett,
og det ligger meg et ut satt til
for forstyrrelse av mennesker.
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Fig. 7 . Pilene angir reirets plassering .
ALLE FOTO: Øivind Lunde
Forklaring til tabellen:
A : Helning av bak k en ved reirtreet eller helning av fjell veggen ved reiret i grader.
B
Maksimal høyde av reirtreet
eller fjel l vegge n hvor reiret
ligger.
C
Selve reirplattformens (toppen av reiret) høyde over
bakken.
D
Største diameter på reirtreets krone.
E og F : Omkrets av r eirtreets
stamme i brysthøyde, og i
høyde med platt f ormen.
G
Omkrets av reirbærende hovedgrein , der denne gAr ut fra
stammen.
H
Himmelretningen (i grader) på
en t e nkt lin je fra s tammen

gjennom s e ntrum av reiret ,
eller v i nkelrett pA bergveggen g jennom sentrum av reiret
målt med e t 4000 kompass.
I
Største og minste tverrmål øv
reiret.
J
Selve reire ts høyde .
K,L,M,N,O,P : Må l t som avstand i
luf tlinje ti l nærmes te re spek tive objekt.
N
Gard eller hus som er bebodd
året rundt.
0
Sæter eller hyt te som er i
bruk
P
Trafikkert st i - ofte turiststi.
Ingen avstander er målt d e r det
aktuelle objekt ligge r langt fra
re i ret, - derfor tom kolonne.
--- : Foreløpig ikke mAlt.
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OPPROP OM KONGEØRN
nr.
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Oppropet gjelder kommunene:
Midtre Gauldal, Holtålen, Røros,
Tolga, Os, Tynset, Engerdal , Rendalen og Trysil.
Undertegnede mottar med takk
alle opplysninger om kongeørnlokali teter (gamle og nye) i
ovennevnte kommuner. Jeg holder
på med hovedfagsoppgave i zoologi på arten i området.
Øivind Lunde
Zoologisk lab., boks 1050,
Universitetet i Oslo, Blindern
OSLO 3

Litteratur:
Col lett , R., 1921. Norges Fugle. Utgave ved Ørjan Olsen. Aschehaug, Oslo.
Haftorn, S., 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget.Oslo-Bergen-Tr.heim.
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VERN OM VÅTMARKENE I MITT MILJØ
Ved Henning Sørum
De fleste menneske r i Norge
har en eller annen t ype våtmark
liggende i eller nær ved sine
miljøe r . Når det gjelder våtmarksområder i min kommune, k an
det komme på tale å nevne flere
f or skje llige typer. Men i en
kystkommune, som Råde, er det
naturlig at søkelyset rettes mo t
eventuel le våtmarksområder ved
sjøen. Hvis en ser på e t kart,
kan en se en arm av Oslofjorden
som tøyer seg inn mellom Råde og
Rygge kommuner. Kurefjorden , som
d enne f jorden heter, er omtrent
fire kilometer lang og omtrent
~n kilometer bred. Det er en
grunn f jord med l ei rbunn. Dette
er ved siden av Øra-området ved
Fredrikstad det våtmarksområdet
som i øyeblikket er mest truet
i Østfold. Den indre delen av
Kurefjorden består av store a r e aler som ved høyvann ikke er dypere enn en h al v meter. Strandlinja rundt hele den indre del e n
av fjorden e r et "eldorado" f o r
blant annet ande- og vadefugler.
Innenfor strandlinj a er det flere
større områder med strandenger.
Disse strandengene har en rik
flora. Eng ene har vært og blir
benyttet som beitemarker for husdyr . De blir dessuten benyttet
av rastende trekkfugler.
Et besøk i dette område t vi l le ha fått en hvilken som hel st
ornito l og til å fryde seg . De
grunne leire- og mudde rbankene
blir for det meste tørrlagt ved
lavvann. Det er ingen elv, men
flere bekker som renner ut i Kure fj o rden. Di sse bekkene danner
s må dammer med brakkvann. På de
tørrlag t e bankene blir tang og
alger lett tilgjengeli ge . Str andarealene i nne nfor er utmerkede
hekkeplasser for mange fuglear ter. Små sivområder er hekkep l ass
for fl ere arter av sumpfuglene,
fo r ek sempel s ivhø ne. Litt l enger ute i fjorden l igger store
og små holmer som i hekketiden

er " overstrødd" med måkereder.
I disse omgi ve lsene er det observert omtren t 190 forskjellige
fuglearter. NOF avd. Østfolds
medlemmer har observert flere
sjeldne fuglearter som sivhauk,
lerkefalk, dver gmåke og rovterne.
Det er sett opptil to tusen rastende og "beitende " e nder på en
gang utover disse store gruntvannsområdene. Som en følge av
at området er meget næringsrikt,
blir det betraktet som et av de
mest verdifulle raste- og ernær ings områd e ne f o r ande- og vadefugler i Østlandsområdet.
Enhver vil straks inns e at
dette området bør få lov til å
ligge uberørt i fremtiden også.
Miljøverndepartementet har nå etter flere års lokal debatt fått
utarbeidet en fredningsplan for
Kurefjorden. Forslaget går ut p å
at 4000 dekar av området skal
fredes. Av dette er ~ 00 d eka r
landareal. Naturvernfolk vil se
på en fredning av Kurefjorden som
en av milepælene i naturvernar beidet her i landet . I tilfelle
fredning vil området naturligvis
bli regnet som et fug l ereservat,
men det er flere ting som gjør
at området også kan fortjene betegne l sen naturreservat. Kurefjordens særegne preg som våtmarksområde og den rike floraen
er eksempler på dette.
En av grunnene til at det nå
er blitt høyaktuelt å frede området, er at det i de siste å rene
er blitt grøftet og dyrket opp
store områder av s trandengene .
Arealer s om lå lengst unna vannet b le først dyrket opp. Siden
har områdene nær stranda blitt
planlagt oppdyrket. Disse er viktigere for fuglene enn de s om
ligger lenger vekk f r a vannet.
Det er r ett og slett en omlegg ing
i jordbruksstrukturen s om har
ført til at nydyrking av slike
arealer blir intensive rt . Dette
har fått na turvernfol k ti l å r et-

En av osloavisene a r rangert e i 1976 en landsomfattende stilkonkurranse
med temaet "Ve rn om våtmarkene i mitt miljø". Med denne stilen, som vi
her gjengi r i sin helhet, tok Henning Sørum andreprisen: En uke s o pphold
i d e t kjente Marismasområdet i S~ r- Spania.
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te oppmerksomheten mot Kurefjorden. Etter min mening er det
trist når to så jordnære virksomheter som jordbruk og nat urvernarbeid står mot hverandre.
Hvis alle disse typiske strandengene ble dyrket opp, ville de
hekkende fugleartene forsvinne.
Kurefjordens betydning som rasteog ernæringsp lass for trekkfuglene ville også forsvinne. En
oppdyrking medfører nemlig bygging av store voller som skal
hindre at vannet oversvømmer ar e alene. De tidligere våtmarksengene blir da til dyrket mark,
mens områdene utenfor vollene
blir mer eller mindre til en vanlig strand uten brakkvann og den
flora og fauna som det fører med
seg. En er nemlig også i stand
til å d y rke opp de grunneste av
mudderbankene hvis en får holdt
dem tørrlagt i lengere tid. Fra
de allerede oppdemmede og oppdyrkede arealene pumpes dreneringsvannet ut av drensrørene
fordi arealene ligger så lavt i
forhold til havoverflaten. Allikeve l vil en ved hjelp av moder ne hjelpemidl er kunne gjøre
jorda fullt brukbar til blant
annet korndyrking.
St i lt ansikt til ansikt med
diss e to planene for utny t ting
a v våtmarksområdene i Kurefjorden, må qelvfølgelig hver enkelt
gj Øre opp sin mening om problemet. Faktum er at disse to hovedinteressene, s om er na~urvern
og jordbruk i dette t ilfellet,
ikke står så langt fra hverandre
som man skulle tro ve d første
overblikk. Men an a lys e rer en problemet, vil en etter min mening
finne at en f r e dning av området
er det riktige.
Grunnen til at Kure fj orden er
et virkelig paradis for all e fugler som er avhengige av marine
våtmarker, e r at området er meget
næringsrikt, samtidig med at det
er stort i utstrekning. Langs den
leirete strandkanten foregår det
e n næringsproduksjon som kan måle
seg med produksjonen på et hvilket som helst jordbruksareal.
Vannplanter, alger , bakterier,
marker og små krepsdyr formerer
seg i store mengder. Årsaken til
a t arealene på tross av dette
verken vokser igjen eller blir
til døde og st ink ende flater som
følge av bio logisk overproduksjon, er at balansen mellom produksjon o g nedbryting av organiske stoffer er i orden.

Det er ikke til å komme forb i
at det i dag slippes ut en del
kloakk i Kurefjorden, men områdene er ikke blitt vesentlig
forringet av den grunn fordi det
foregå r en økt næringsproduksjon
som igjen gir fØde til fugler,
planter og dyr. Men en sterk
forstyrrelse av denne naturlige
balansen kan få katastrofale
følger . Av den grunn må Kurefjorden fredes slik den er i dag.
Ved en fredning vil faren for
nye inngrep som kan forandre den
naturlige balansen i biotopen,
forsv inne.
Hvis slike våtmarker skulle
bli forringet eller ødelagt,
ville det Økologiske system i
området bli kraftig redusert.
Da vi vet at vi mennesker til
syvende og sist er avhengige av
det økologiske system rundt oss,
burde det ikke herske tvil om at
en våtmark som Kurefjorden må
bevares. En forringelse a v Kuref j orden i form av for stor ferdsel eller i form av oppdyrking,
ville blant annet få voldsomme
følger for tusenvis av trekkfugler som er avhengige av denne
våtmarken.
På Jordbrukshold har man gode
grunner for sine planer. Hvis vi
tenker på verdens matvaresituasjon og på Norges selvforsyningsgrad, kan det virke riktig å
dy rke opp de omtalte områder . På
denne måten står problemet i dag.
Naturv ernfolk og jordbruksfolk
står imot hverandre med hver sine
meninger. Det er nå konfliktene
mellom disse interessene som det
gjenstår å løse.
I uag bygges de t ned ca 20000
d e kar dyrkbar jord årlig. Ti l
dette bruker staten ganske store
p e nge summer i ers tatninJ , og
des s uten strlder det mot den
s unne fornu f t å ødel e gge dyrkbar
jord. I sammenheng me d dette er
da etter min mening fredning av
et våtma rksområde, som Kurefjorden, ingen fo rbrytelse mo t Norges se l vforsyning sgrad. I et
fredet område bygges ingen jord
n e d, der blir ressurs e n e liggende
u rørte. Av den grunn ~å de t være
g alt å si at områd e r går tapt
når de fred~s. Sk ulle man siden
få bev ist at det er riktigere å
dyrke opp et våtmarksområde enn
å ha det fredet, så har man ressursene liggende der helt urørte.
Jeg mener at uansett h v ordan man
prøver å se på det, så må det
være bedre å frede våre økologisk
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viktige våtmarker enn å d yrke dem
opp. Dette gjelder både for dag ens samfunn og for kommende
slekter.
Hvis slike begrensede våtmarkressurser stadig blir dyrket opp,
har myndighetene en slags unnskyldning for å bygge på annen
dyrkbar mark. De vil da henvise
til tall som kanskje viser at nydyrkingen holder tritt med nedbyggingen. På et slikt grunnlag
kan de nedbygde arealene virke
betydningsløse, noe de selvfølgelig ikke er. Hvis slike våtmarker som Kurefjorden blir fredet,
mener j eg at m~n lettere vil forstå hvor viktig det er at den
dyrkbar e jorda ellers må vernes.
En fre dning vil aldri defini tivt
Ødelegge område ts egentlige verdi
som jordbruksområde. Allikevel
er det å håpe at fredningen aldri
bør oppheves.
Mitt konkrete forslag til
hvordan mynd ighetene bør handle
i slike saker hvor det er tale
om å frede en våtmark, som f.eks .

Kurefjorden, er at man gir de berørte bønder en erstatning, eventuelt i form av penger. Dernest
bør man stadig prøve å sikre område t best mul i g mot inngrep som
kan f orstyrre d.e n naturlige balansen i bio topen. Slike fredninger bø r utføres med bakgr unn i
at man prøver å unngå å bygge ned
dyrkbar jord selv om andre muligheter kan synes å falle dyrere,
hvis man bruker "det økonomiske
kortsyn". Jeg tror at slike løsninge r vil tjene samfunnet best
i det lilnge løp.
Når det gje lder en løsning av
problemene angående våtmarksområdene i Kurefjorden , tror jeg ut
fra det jeg tidligere har nevnt,
at man i hovedtrekk kan bruke
dette konkrete forslaget . Et
slags kompromiss som vil føre til
deling av v å tmarkene i Kurefjorden mellom de to interessene, vil
ut fra et fornuftig natur vernsynspunkt være u til strekkelig.
Det er å håpe at folk i Norge vil
forstå våtmarkenes betydning i
naturens Ømfintlige livssyklus.
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SL IMBRIDGE
Ve d Te llef Kjellesvi g
Slimbridge er navnet på en
liten engelsk landsby, ikke langt
fra Bristol, nærmere bestemt ved
elva Severn nær Gloucester.
Men for fugleinteresserte
står Slimbridge for noe mer . Her
er det nemlig bygd opp et " fuglesenter" (The Wildfowel Trust)
av store dimensjoner . Sir Peter
Scott er mannen som satte det
hele i gang, og i dag sitte r han
som leder ved et av Englands
fremste forskningssentre for
f ugl. I tilknytning t il forskningssenteret er det anlagt hva
man kan kalle en dyrepark for
fugl. Denne er åpen for publikum,
og man får anledning til å studere nærmest alle verdens ender,
gjess og svaner på nært hold.
For å gi en indikasjon på bredden , vil jeg nevne a t undertegnede og Ole J ø rgen Hanssen ved
et besøk i januar 1977 registrerte 49 av de 54 andefuglene
som er nevnt i Fugleleksikon .
Parken bes t år av en hel r ekke
kunstig anlagte dammer. Mellom
disse er det et system av gangveier for å kan alisere trafikken.
Over alt finne r man s k ilt med
navn, illustrasjoner og utbr edelseskart for de fuglene som er
representert. I det hele kan man
si at alt er lagt til rette, både
for den helt uerfarne og den mest
avanser te ornitolog .
Sl imbridge har s in store
verdi s om et ypperlig læreverksted. Artsrikdommen og særdeles
gode observasjonsforhold, gjør
a t man i løpet av noen dage r kan
opparbeide en større feltkunn-

skap enn lange studier i all verdens litte r atur kan gi .
Ved S l imbridge fi nner man
også et meget godt overvintrings område for ender, gjess, dvergsvane og vadere. Tett ved parken
er det reist utkik ksposter h vor
man har et meget godt u t syn over
områdene ned mot elva Severn .
Her finner man imponerende flok ke r med gj e ss . Tundragås a dominerer stort, og d e t kan k omme
opp i et antall på 5000 - 6000
på en gang .
Dvergsvana er et kapittel
for s e g. Den var tidligere ingen vanlig vintergjest ved Slimbridge, men har på grunn av den
regelmessige foringen i par ken
blitt mer o g mer tallri k . Det
årlige maksimumstallet l i gger nå
på omkring 300. Det interessant e
er hvor tamme dis se fuglene er
blitt. De bryr seg - svært lite om
den jevne strømmen av skuelystne
og lar seg nesten mate av hånden.
På tross av dette må de r egnes
som fullstendig ville fugler. De
trekker årlig til hekkeområdene
i Sibir .
For de som kunne tenke seg
å ta turen til Slimbridge, vil
jeg til slutt nevne at overnattingsmulighetene på stedet er
gode . Man fi nner b åde e t ungdomsherberge og e t lite, ypperlig vertshus. Hvis man ønsker å
studere stedet i fred og ro, bør
man unngå typisk ferietid og a l t
som heter søn- og helligdager.
Det bør også nevnes at høsten er
lite egnet på grunn av fjærskiftet.

ALT I SPORT

Telefon: 13749
FREDRIKSTAD

VINTER SOM SOMMER
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TEXEL, DEN NEDERLANDSKE FUGLEØYA
Ved Tore Hunn

Texel er en av de mest berømte fugle s tedene i Eurooa.
Hvert år kommer hundrevis-av
ornitologisk interesserte fra
alle land for å nyte den fine
naturen og det gode fuglelivet
på den største av de Vestfrisiske øyene. For å komme ut til
Øya benyttes en bilferge fra
kystbyen "den Helder". Fergen
går kontinuerlig i sommertiden
med en reisetid på 25 minutter,
og kan t i l visse tider være
nokså fullsatt med nederlandske
og tyske turister. Texel er , med
sin fine beliggenhet , lange
sanddyner og gode campingmuligheter, et veldig benyttet sommersted ogs å for ikk~ spesielt fugleinteresserte nederlandske og tyske
turister.
Den store turist-trafikken om
sommeren har da også medført at
visse deler av øya er stengt for
vilkårlig ferdsel, til fordel for ·
dyrelivet. På hvert av de fredede
områdene , Krim, Slufter, De Muy,
Westerduinen og De Geul er det ansatt en v aktmann som samtidig fungerer som guide for de ornitologisk interesserte. To ganger daglig
blir det arrangert turer med e n
varighet på 2-3 timer med den neder l andske guiden, som forøvrig er
lett å k j enne på sin grønne uniform . Guiden har g od kjenns k ap t il
fuglelivet både på Texel og i sitt
hjemland, og behersker både tysk
og engelsk. På den ekskursjonen
hvor vi deltok var det ca . 1 5 personer, og vi meldte oss på en tur
i området "De Geul" !Jå s ydvestkysten av øya . Det er i dette området skjestorkko l oni e n h ar til hold. De 25 parene sk jestork ble
beskuet på 25 meters hold, der de
stod i kanten på et grunt vann
med store sivskoger på alle k an ter.
På denne ture n viste guiden oss
mange reir av arter som rapphøne,
t~rnirisk og_ tårnfalk. Vi ble også
vist et he1oiplerkereir med gjøkunge. Det siste må presenteres
litt nærmere. Vi hadde ikke gått
mer enn 100 meter på t uren vår før
man nen brettet til side g r esset i ·
en tue i strandengen , og der lå en
gjøkunge på 10-12 dager og oeste
med det i llrøde gapet ånent:

Det skulle vise seg at gjøken
var en av karakterfuglene i dette
området. Bare et steinkast unna
de t første reiret viste neml i g
guiden oss ennå e t hei piplerkereir, denne gang med 5 egg, deriblandt e t markert større gjøkegg .
Fargen og prikkingen på eggene
var derimot den samme. Etter å ha
beskuet noen f ine blomster, viste
gu iden oss nok en gjøk, men denne
gang et nesten flygef erdig eksemplar . De ivrige deltakerne hadde
nå både sett og fotografert gjøk
i alle utviklingstrinn. Dette
virket helt overveldende på oss
nordboere, og vi hadde bange
anelser om at denne "luringen"
hadde satt ut disse gjøkungene
fo r å gjøre turen ekstra interessant. Faktum var at området
hadde en enestående tetthet av
"ko-ko", som er· det nederlandske
navnet på g j øk . På turen ble det
også sett mange interessante
p lanter og flere sangere, bl.a.
gresshoppesanger ble stadig hørt.
Sivhauken l å som en skygge over
de store sivskogene, og stilleride
tårnfalk var et svært vanlig syn.
På det to dager lange oppholdet besøkte vi også andre deler av
øya uten guide og ooplevde et
rikt fugle- og dyre liv utenfo r de
sterkest tra fikke rte turi ststedene. Stadige observas joner av
rovfugl (bl.a. enghauk), store
storspovef l okker som furasjerte
på de ::rod i ge e ngmarkene (som
etter hvert blir sjeldne her
hjemme ) og flokker på flere hundre tjeld var et vanlig syn langs
hovedveien. Dessut en hekket svarthalespave n nokså villig der ute .
Svarthalespoven var dessuten langt
mindre sky enn de andre spovene
våre, og kunne betraktes på 10-15
meters h old uten tegn ti l anskrik.
Den fuglearten som vi naturlig
hadde ventet å finne i større ant.
på denne Vestfrisiske øya var avosett, men guiden fortalte at det
var ca. 20 hekkende par på Texel.
Landskapet på Texel er svært
varierende. På vestkysten finner
man ~angstrakte s anddyner og ~å
østsiden av øya en mer steinet
grunn med innslag av mudderflater.
På disse mudderflatene oppholder
vadefugle ne seg om høsten, o g i
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følge vår guide kunne de her slå
seg ned i titusentall i oktober.
I sommervarmen talte vi 1 skjestork, 100 rødstilk, 50 grønnstilk, 50 brushaner, 2 avosett
og flere hundre uidentifiserte
små vadefugler. Som ellers i Nederland var også Texel gjennomskåret av mange kana l er, og demmet opp med 10-15 meter høye diker
ut mot havet . Forøvrig imponerende
byggverk som nederlenderne kan
være stolte av. I kanalene hadde
endene tilhold, og arter som toppand, krikkand, brunnakke og stokkand var nokså vanlige.
Til slutt må man kunne si at
Texel er en drømmeplass å besøke
når man er ute etter å observere
fugler. Som det fremgår av kartet
er det bare deler av øya som er
fredet i hekkes e songen, og vår erfaring understreker at mange av de
artene som finnes i de fredede områdene kan påtreffes hvor som helst
på Texel. Den 460 km2 store øya har
tre tettsteder, Den Hoorn, Den Burg
og Cocksdorp. I nærheten av De Koog
finnes dessuten et zoologisk Museum
hvor allmenheten kan få informasjon
om dyrelivet på øya. Her står utstoppet flere hundre fuglearter,
samt de vanligste pattedyr. Dessuten er det konstruerte splittterne- og skjestorkkolonier ved at
et antall utstoppede individer er
satt inn i sitt naturlige miljø, og
dette i "mørke" rom med riktig belysning, gjør virkningen fantastisk
naturlig.

Sammen med Ingar Andersen avla
undertegnede Texel et besøk ca. 20 .
juli, og i følge guiden ville e t
besøk enten siste uka i mai eller
midten av september med vadefugltrekket, gi et maksimalt orni tol ogisk utbytte . Men som denne artikkelen understreker er heller
ikke et besøk i den travleste
sommersesongen bortkastet.

The naturo rese rves

of the tSl&nd of Texel
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FELTKJENNETEGN HOS NOEN GRESSENDE R
Ved Ole Jørgen Hanssen
I det følgende vil jeg prøve
å dele noen av mine erfaringer
fra et onphold i Slimbridge med
Østfoldornitologens lesere. Hovedhensikten med turen t il Slimbridge var å få erfaring i feltbestemmelse av andefugler, noe
plassen ga unike mJligheter for.
INNLEDNING
Ved å slå opp i en hvilken
som helst fugle bok, ser man fort
at det finnes t re hovedtyper ender. Innen hver av disse gruppene finner man forskjellige
kjennetegn i fjærdrakt, nebb o.l.
som egner seg til å skille mellom artene. Hovedgruppene er som
følger:
Gressender , slik som stokkand, snadderand etc. Slanke ender som søker næring ved grunne
områder, som oftest uten å dykke.
Dykkender, slik som kvinand,
toppand etc . Små, kraftige ender
som søker næring ved å dykke,
ofte til flere meters dyp .
Fiskender, slik som laksand,
siland etc. Slanke, kraftige end~r som søker næring ved å dykke .
I denne artikkelen vil jeg ta
for meg kort hvilke muligheter
man har til å skille gressendene
fra hverandre og belyse dette
nærmere ved å gi karakteristiske
kjennetegn på snadderand og stokkand hunner.
FELTKJENNETEGN HOS GRESSENDER
Det mest karakteristiske kjennetegnet hos g res sendene er det
v i kaller vingespeilet. Dette er
dannet ved ø t det vi betegner
som de sekundære håndsvingf jærene har fått en for hver art
karakteristisk far gekombinasjon.
Således har stokkand blått og
hvitt vingespeil hos begge kjønn,
mens sn~dderand har svart og
hvitt vinge speil. Dette kommer
spesielt tydelig fra m i flukt
men yingespeilet kan også vær~
synlig når fuglen ligger på vannet eller står på land. Nåt hannene om son,111eren feller fjærdrakten og får en drakt mer l ik
hunnens, er ofte vi nq espcilet
det eneste som kan skille k jøn nene.
·
Endenes størrelse er selvfølgelig også et viktig kjenne-

tegn, i det en ved å sammenliqne
med kjente ender kan sjalte ut
en del arter ved bestemmelsen.
Således er for eksempel krikkand og knekkand små ender, mens
stokkand og skjeand er store og
kraftige. Størrelsen er imidlertid ikke noe en tydig kjennetegn,
i det en særlig i flukt lett kan
bli lurt t il å tro at fuglene er
større enn de i virkeligheten er.
Halens form og farge kan i
mange tilfel ler være et godt
kjennetegn på gressendene.
Stjertanda har lang, slank hale,
mens stokkandas hvite ytre halefjær kan sees på flere hundre
meters hold med en god kikkert.
Partiet under halen, undergumpen, kan være et bra skilletegn
mellom for eksempel krikkand og
knekkand. På lang avstand lyser
krikkandhun nens gule undergump
opp.
Nebbets far ge og form kan i
mange tilfel ler være vanskelig
å skille ut på langt ho ld , men
har man fuglene nærme, er det
et godt kjennetegn. Skjeandas
svært karakteristiske nebbform
~an observeres.på lang avstand,
i det fugl en virker fortung. På
nært hold kan man også skille
mellom stokkand- og snadderandhunn på nebbfargen og -formen .
Med litt trening og erfaring
er det i mange tilfeller også
mulig å skille mellom de forskjellige artene bare på form og
størrelse. Mens stokkanda er
kraftig og stor, er stjertanda
lang og slank. Snadderanda deri mot, er litt mindre oa spinklere, og alle som har sett konturene av en skjeand kjenner igjen denne arten ved senere anledninger.
For I vise hvordan disse ty per kj ennetegn kan brukes i f e lt,
vil jeg gjen nom e t eksempel med
s nadder and oa sto kkand belyse
disses typiske kjenneteg n. Det t e
tilfellet, som kJnsk je regnes
blanc de vanskeligste ~'rn!;~Hmen c
i felten, vise r seg kanskje å
ikke være så helt umulig allikevel. Stokkandhunner er n< •e \'i
daglig stifter bekjentska p ~cd ,
men ma nge er likevel ikke kl ar
over d e karakterist iske artsk jenne tegne ne. Snadd e rand er noe
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de færreste av oss har muligheter til å få noe særlig erfar ing
med, og det gjør det vanskelig å
bli sikker i felten.
STOKKANDHUNN

Stor, kraftig gressand. Hovedinntrykket er en varmt brun
fjærdrakt. Hodet er lysere brunt.
Vingespeilet er karakteristisk
blått med hvit innramming både
i for- og bakkant. Den h vite halen er synlig på flere hundre
meters hold når fuglen ligger på
vannet. Nebbet er stort og kraftig med fargesjatteringer i svart
og oransje (se tegning) . Nebbspissen er svart, deretter kommer et oransje, et svart og et
orans jefelt inn mot nebbrota. På
land er stokkanda helt mørk i
buken. Halsen er tydelig kraftigere enn snadderandhunnens.
SNADDERANDHUNN

Den er mindre enn stokkanda
og forholdsvis spebygd, med tynn
hals og l ite nebb. Hov adinn trykket er grålig med lysere hode.
Vingespeilet er svart og hvitt
med tydelig brun forkant i flukt.
Det er antydning til hvit hale,
men ikke på l angt nær så markert
som hos stokkanda. Fargen på nebbet er svært karakter istisk med
svart overside og gul underside.
Nebbet er også ty delig spinklere
enn stokkandas. Snadderanda har
en lys flekk i buken, noe som er
svært tydelig når den sitter på
land eller flyr.
KONKLUSJON
Etter de erfaringer undertegnede fikk ved oppholdet i Slimbridge, skulle det være fullt
mul ig, selv på lang avstand å
skille mellom hunnene av snadderand og stokkand. Dersom snadderandas vingespeil var synlig
når den lå på vannet, ville det
være umulig å blande sammen de
to artene. Også de andre kjennetegnene som fargenyanser, nebbfarge og hale burde være nok til
i alle fall å vekke ens mistenksomhet, og en får da vente og se
om ikke vingespeilet en gang i
mellom kommer til syne. Generelt
bør en nok i store ansamlinger
av ender vår og høst ta seg betydelig mer tid enn hva tilfellet er i dag. Når snadderand en
sjelden gang i mellom observeres
her i fylket, er det aldri sett
hunner alene. Det foreligger så
godt som bare observasjoner av
hanner eller par. Dette burde i
seg selv være en pekepinn om å
være mer kritisk i omgangen me d
endenes hunnfugler.

SERIEN "NORGES NASJONALPARKER"
OG ANDRE NATURVERNBØKER
PA LAGER HOS

Sl?trrt 'Johnstn
Bok- & j)apirhandel
Fredrikstad
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VÅTMARKER I ØSTFOLD MED BETYDNIN.G FOR FUG L
Så foreligger da endelig en
fornyet utgave av vår kontaktmannliste. for de fl este er k anskje dette med kontaktmenn et
ukjent begrep, og styret vil derfor gi en kort o ri entering om hva
dette innebærer.
Etter å ha lagt noen år med
feltarbeid bak oss, mener vi nå å
være i stand til å plukke ut et
utvalg av naturområder i Østfold,
som ut i fra sin karakter kan gis
betegnelsen verneverdige fra e t
ornitologisk synspunkt. Det er
ikke dermed sagt at områdene er
v erneverd ige k un i denne samme nhengen , men at områdene s status i
den følgende oversikt er git t på
bakgrunn av kvantitative og kvali tative meget gode fugleforekomster.
Som vi ser har også de områdene
det gjelder fått sine spesielle
kontaktmenn oppgitt i listen .
Vedkommende per son har påtatt seg
oppgaven å følge områdets utvikl i ng
både når det gjelder den ornitologiske siden av saken og når det
gjelder å fø lge opp en h v er form
for inngripen som måtte føre til
forandring i det opprinnelige
naturmiljøet . Hver kontaktmann har
fått tilsend t spesielle kartotekLOKALITET (Øyer)
Eløya, Taralden
Sletterøyene
Søndre Missingen
Langhalmene , Gåseskjæra
Søndre s øster
Mule, Stangeskj ær
Akerøya, Vesleøya m.m .
MØren i Tislergruppen
Båane, Samson m. m.
Heia-området
LOKALITET
(Gruntområde r ved kyst)
Rambergbuk ta
Kurefjorden
Gruntomr .v.Sund et/Steinan~

Nygårdsmoa
Fuglevikbukt a
Øra- området
Vestre Torsnes
Thorsøkilen,Tallbergsund
og Hunnebunn
Horneskilen
Indre Skjeberg k ilen

kort som å rets registreringer skal
føres på , og som ved årsslutt skal
sendes den lokale rapport og
sjeldenhet skommite til arkivering .
På denne måten får en god oversikt
over hva som finnes av mat·erial e
fra de fors k jellige lokaliteter i
fylket, samtidig som man ved hjelp
av disse standardkortene slipper en
masse systematiseringsarbeid me d de
innkomne registreringer. Som e n
naturlig følge av dette vil materialet oqs~ bli lett tilgjengelig og
lettfattelig for de som skal bruke
det.
Kontaktmennene skal forøvrig
kunne benyttes som veiledere for
medlemmer som på egenhånd ønsker å
oppsøke de respekt ive lokalitetene,
eller som ekskursjonsledere for
foreningsarrangementer som måtte
bli lagt til "deres" omr5de. Hvis
du Ønsker å kontakte en av de oppsatte personer for å få opplys ninger, kan du sende brevet t il
foreningens adre sse og me r ke
brevet med lokalitetens ng kontaktmannen s na vn.
Til slutt ber det understrekes
at liste n i kke er endelig, og den
som måtte ha noen kommentarer i
så måte er velkommen med disse .

KOMMUr:.E

KONTAKTMANN

Rygge
Råde

Å~mund

On~Ø y

Sjøfu<;lgruppa

Kriik erøy
Hv ale r

Fjellbakk , Larkollen

I

I

I
KOMMUNE
Jelø y /Moss
Ryg ge/Råd e
Onsø y
Kr~ k crøy
Fr. ~ tad/Bo~ge

KONTAKTMANN
Arne Thelin, Jeløy
Asgeir Rosnes/Øivind Lågbu
På l Bugge ,Gressvik
Ole J. Hanssen, Fr.stad
Roar Ei ler tsen, Fr.stad
Eri ~ Sandersen, Fr.stad
H. Karl sen/O.P.Skallebakke

Borge/Skjeberg
Skjeberg

Tore Hunn, Borge

Halden (omegn)
Asmaløy Hvaler
Hval er

Ge ir Hardeng , Halden
Roar Ei lert sen, Fr . stad
Åge Johannessen, Fr.stad

Ei~ar Molt~be rg,

Skjeberg

Ind. Iddefjord,Berbyelv~

og Røds va nn
Skipstadki le n,Vik erkilen
Botnekilen,Ki rkøy
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LOKALITET
(Innsjøe r og vassdrag)
Vannsjø-området
AugeberghØlen
Skinnerflo
Vister flo
Seutelva, Sk årakilen
Kjennetjernet
Arekilen
GjØlsjø
Lysakermoa,Lekumevj a
Heravassdraget

LOKALITET (Myrer)
Tranemosen
x Olasmyr(Gul l undmosen)
Langmyr
Breidmosen
x Svenken
BØnsmosen
Kallakmosen
Finnmosen
x Myrer V fo r
Hauglandsfjellet
x Stenerudtjernmyra
x Breidmosen/He imyra
x Kisselbergmosen

KONTAKTMANN

KOMMUNE

Tore Hoell, Halden
H. Tendal/T. Sørlie

Rygge/Råde/Moss/Våler
Rå de
Råde/Rolvsøy
Rolvsøy/Tune
Onsøy/Fr.stad
Onsøy
Hvaler
Marker
Eidsberg
Trøgstad

I KONTAKT~NN

KOMMUNE
Halden

"

Ol e Kr. Glomvik, Tune
T. sørlie/H. Tendal
Leiv Bunes, Gress vik
Åge Johannessen,Fr . stad
Geir Hardeng, Halden
Atle H~ga, Tenor
"
"

Trøgstad
Rømskog

(SV for Boksjø)
(V for (lirsjøen)
(:li for Femsjø)
(S for C";jØlsjø)
(N for Linnekleopen)
(helt NØ i kommunen)
(ved Heravassdraget)
(helt NØ i fylket)

Spydeberg
Hobøl/Spyd.
Spydeberg
Rømskog

(Ø for Lyseren)
(SV for Spydeberg varde)
(helt S i kommunen )
(NØ for RØdnessj øe n)

Marker
Rakkestad

(G. Hardeng)

Oversikten om f atter bare verneverdige myrer. Også andre myrer har betydning for fuglelivet . Myrene i fylket er svært lite undersøkt orni tologisk sett, og særlig bør myrer angitt med x oppsøkes. Data fra andre
myre r
har også verdi.
Se: Utkast til verneplan for myrer i Østfold fylke . (Østfold fylke - 77)
og: Verneve rdige myrer i Østfol d, 65 sider (G. Hardeng 1976).
Utredningene fås ved henvendelse til naturvern kons. Selenius , Østfo ld
fylke, Dr onningens gt . 1, 150 0 Mos s .
En oppfordrer alle aktive me dlemmer til å sende inn data fra fylkets
våtområder nevnt i oversikten, da dette har betydning i arbeidet med å
verne et utvalg av lokalitetene.
Erik Sandersen

Ole J. Hanss e n

Geir Hardeng

BØKER OM:
FRILUFTSLIV
DYR OG FUGLER

MOBB
BOKHANDEL
BØKER · PAPIR · KONTORMØBLER
KONTORMASKINER · TEGNEMATERIELL

~
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RETTELSER OG SUPPLERINGER TIL
VI RVELDYRLISTE FOR ØSTFOLD
ØSTFOLDORNITOLOGEN NR: 3

4 1976.

Ved Geir Hard eng
Dessverre er det vanskelig å
få en komplett og samtidig feilfri virveldyrliste for Østfold.
loversikten i Østfoldornitologens
siste nummer er det dessverre en
del feil og mangler som i det
følgende skal rettes opp. En takker for mottatte rettelser og
korreksjoner. Listen er fortsatt
mottakelig for synspunkter og
kritikk.

Antall arter påvist i:

Forkortelser: L = linje,
H = høyre, V = ven~tre. ·Understreket tekst skal tilføyes og/
eller endres i listen.

Side 112: H spa lte, L 3 nedenf r a: 367 rettes til 366. Tabellen
skal være:
~-

ØSTFOLD

HELE LANDET

Obs. Ynglet

Obs.

Ynglet

37

37?

Amfibier

5

5

5

5

Landkrypdyr

5

5

5

5

285

161

379

239

Ferskvannsfisk

Fugl
Landpattedyr
Totalt

Side 113: I V spalte L 3 og 4
nedenfra skal 37 og 39 e ndre s t il
henholdsvis 38 og 40. Tallene i
t"iibellens midtre o g-høyre r ubrikker s k al være:
Naturlig/spontan:

3.! (3.!l
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Totalt:

!_i

38 ( 40)

(~)

(32)

Tilføyes etter tabellen: Ål og
skrubbe er medregnet, selv om disse ikke formerer seg i ferskvann
(ekte ferskvannsfisk). L 20 nedenfra: ·lo k a l i teter endres til: vann
og vanndrag. Tilføyes etter elveniØye: Bekkeniøye - L. planeri F.
Symbol for gjedde skal være V.
Side 114: Disse artene har f ått
nytt symbol:
Stam s - F, sørv V - (F), laue V,
sandsmett S t ?, lake V - F og
hork V - F, likeledes stor salamander F - (S?) og buorm F - V.
Side 115 : V spalte, L 4 ovenfra: 285 rettes ti l 284. H spa lte,
L 3 ovenfra skal være: (sildemåke
og gulerle) trolig påvist med 3 ...

39

35

30?

55

367

"238?

484

39

54?

Tabell : I H rubrikk endr es 72 til
71. Registrert totalt skal være:
284 (380) I ·161 (239) Og 123 (141) •
V spalte under tabell, L 5 ovenfra: (o): Disse B er i v å r tid
bare blitt observert: I L B ovenfra tilføyes: Lomvi hekker muligens ennå.I L 13 nedenfra rettes
bydue til klippedue (bydue). L 9
nedenfra: Pel i kan - Pelecanus sp.
strykes fra listen. Neders t tilføyes: Brunhodespurv - Emberiz a
bruniceps. I H spalte,like under
tabell tilføyes: 40 fugle arter
påvist i fylk et er totalfredet i
Østfold. I L 7 ti l føyes : Hønsehauk er fredet i Østfold. I L 8
endres 20 til 22. I L 11 tilføyes
etter dvergsvane: canadagås,
dverggås.
Side 116: I L 3 o venfra tilføyes : færre enn ca 10 hekkefunn.
I H spal te, L 7 ovenfra rettes
(H) t il (H'<). I neste L rettes
(S) ti l (S*): L 2 nedenfra: 8
rettes til 6.
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Side 118: L 10 ovenfra:
S Gr ålire - Puffinus griseus (o)
strykes av listen da den er o bservert utenfor riksgrensen i
internasjonalt farvann. I L 17
nedenfra strykes r ved canadagås.
Side 119: L 17 ovenfra: Havhelle rettes til Havelle .
Side 121: L 13 nedenfra:
L. fuscus graellsii : (o) rettes
til (o)?. Nederste L: H settes
foran rødnebbterne.
Side 122: L 14 ovenfra rettes
til: Klippedue (bydue) - C. livida
(R) O. Arten skal inn etter
skogdue.
Side 123: L 4 ovenfra: Trelerke: (r) rettes til ( r ) ? . L 15
nedenfra: (sibirsk rase) rette s
til (sibirnøttekråke).
Side 124: L 14 nedenfra: Nattergal: (o) rettes til o.
L 11 nedenfra: Svartstrupet trost
endres til Svartstrupetrost .

Side 1 25: L 5 neden fra : Symbolet for hortulan skal være:
(R)• (r)? o .
Side 1 26: V spalte, øverste L:
sannsynligvis strykes og 34 rettes til 35. L 6 ovenfra: 9 rettes
t il 8. L 9 ovenfra : 28 endres til
26. H spalte, L 2 ovenfra : Total fredet endres til fredet. Etter
L 3 ovenfra tilføyes : Bever kan
bare felles etter særlig ti l latelse fra viltnemnd. L 11 nedenfra: Symbol for storflagge r mus
skal være: s•. Dette er ikke verifisert. Arten regnes ikke l e nger som påvist i Norge. (NZF 1976) .
L 9 nedenfra : Symboler skal være:
F Y?

(I?).

Side 127: Øverste linje: Symboler for bever skal være: S(T ) I.
Foran ulv, fjellrev og bjørn skal
tilføyes T. Etter ulv t i l føye s :
V Y Rev - Vulpes vulpes.

Litteratur:
Hardeng, G. og Haga, A. 1976: Vi r veldyrliste for Østfold pr. 1. november
1976. Østfoldornitologen 3: 1 1 2 - 127.
Norsk zoologisk Forening (NZF) 1976: Norske dyrenavn. Fauna 29 (4 ): l - 64.

SPES IALOPTIKER

KOMPROMISSLØS KVALITET

S. GANGE STAD
FREDRIKSTAD

&CO

28

ET KORT SAMMENDRAG AV
FORENINGENS AKTIVITETER
Ved Ole Jørgen Hanssen
Når Norsk Ornito logisk Forening avdeling Østfold n å går i nn
i s itt sj ette arbeidsår, er det
naturlig å se seg tilbake og trekke fram fra erindringen saker som
har opptatt f o reningen siden s tarten i 197 1 . Nå er jo ikke fem år
noen alder å snakke om for en forening, men med alle barnesykdommer som naturlig melder seg i tankene, må en kunne si at foren ingen har oppnådd å få solid fotfeste 1 Øst fold.
Til tross for at Øs tfold i ~r
ni tologi sk sammenheng var regnet
som det mørkeste fastland, har
det helt siden sogne prest Schliblers dager, og sikkert før dette
også, vært drevet ornito logisk
virksomhet i fylket. Det er bare
å nevne navn som professor Collet,
Thome, Yngvar Hagen, Birger A. Andersen og Gunnar Lid. Dessuten har
vi jo helt siden 1 961 hatt en ornitologis k stas jon i fylket, nemlig ringmerkingsstasjonen på Akerøya. Det var bare det at registreringene var ti lfe ldige, og man må
kunne si at det var l iten gjennoms l agskraft hos den vanlige mann .
Nå skal man som ornitolog være
forsiktig med å komme med takksigelser overfor planene om utbygging av Øraområdet til industr ihavn, men man må kunne slå
fast at denne sak en vel var den
grunnleggende års ak til a t de t
ble u tarbe ide t planer om opprette lse a v en ornitologisk fo rening
i Øst fold . Det første skritt på
veien var en henvendelse fra Tore
Hoell, Geir Hardeng og Birger A.
Anderse n høste n 1971, til medlemmer av Norsk Orn i t o l ogisk Forening
i Østfold, samt medlemmer av Norges Naturvernforbund. Her ble det
innbudt til et konsti tuerende møte
i desember 1971. En unders krif ts kampanj e ti l forde l for Øras status som naturreservat innbragte
7000 unders k rifter og må vel også
kunne sies å ha vært en akselererende fa kto r i oppret t elsen av foreningen. I det hele var Øraområdets framtid en bærende kraft i
arbeidet, · både før og et t er stiftelsen. Den 2. desember var nemlig hele 160 personer møt t fram
til et konstituerende m~te i bib-

lioteket i Fredrikstad, et møte
som forøvrig måtte flyttes fra
Eventy rsa len til Aul aen på ·grunn
av plassmange l! Foreningens første formann b le naturligvis Birger A. Andersen, som både ved
aktiviteten på Kjennekjernet Orni tologiske Stasjon (opprettet
1968) og i Øraområdet hadde vært
d en drivende kraft i fugleregi streringene i fylk et. Al lerede
etter ett års a rbeid var medlemstallet oppe i ove r 200, og foreningen var følgelig blant de
størs te i Norge.
Arbe idet i NOF avdeling Østfold ble allerede høsten 1971
skissert i foreninge n s vedtekter, der det he t er at fo reningen
skal arbeide for å verne om naturen og fugle livet i Østfold og
bidra til å fre mme kjennskapet
til dette. Allerede fr a s tarten
bl e det fors økt å opprette kontaktmenn ved de viktig ste fugleområdene i fylke t , pe rsoner som
skulle ta seg a v regi stre ringen
og inn sam.lingen av opplysn inge r
som kunne underbygge eventuelle
f orslag om vernetiltak . In tensjonene med å fremme kj enn skapet
til fuglelivet i fyl ket ble de
to førs te årene ivaretatt ved
for e drag på medlemsmøtene, artikler i l okalavisene o . l. Det
ble imidlertid tidlig klart at
dette var en l i te tilfreds stil l ende løsn ing , o g etter en del
forarbe id k om i 197 4 Øs tf oldorni tologen ut me d sitt første
nummer. Da h adde Tore Hoell tatt
over som formann , og Erik Sandersen og undertegnede fu ngerte
som redaktører . Tidsskriftet ble
med en gang godt mottat
både
blant menigmann og e r farne fag ornito l oge r. Tidsskriftet gjorde
o g s å at medlemstall et , abonne nter ink ludert, kom opp i ca 250 .
Østfoldornitologen er ve l nå utviklet til å bli foreningens
flaggsk i p utad, med interessant
sto ff både for den a lment natu rinteresserte og for den mer "o r ni tofi le" naturvandreren.
I det hele må en vel, uten
forkleinelse for tidligere styrer, kunne si at foren ingen de
to siste åre ne har drevet en
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svært intens markedsføringspoli tikk. Dette henger sammen med at
foreningen har svær t gode kontak ter i avisene, kanskje særlig i
Moss og Fredrikstad. r.j e nn om de
to siste årene mens Leiv Bunes
har vært formann, har vel NOF
avdeli ng Østfold vært den drivende kraft i naturvernarbeidet
i fylket . At forenin gen også har
fått en sentral plass i hovedforeningen, ble markert ved at
lrsmøtet i NOF ble arrangert i
Fredrikstad i aoril 1 975.
Når en nå, ved foreningens
første milepæl har skuet bakover
i årene som har gått, er det
vel også på sin plass å vende
blikket framover og å ofre litt
plass på framtiden . Hva kan gjøres for at foreningen skal kun ne
utvikle seg. videre i de neste
fem årene? Selv mener jeg at de
tidlige barnesykdommene nå er
forbi, og at det· kanskje er på

tide å planlegge utviklingen på
litt lengere sikt. Pr. i dag er
vi en medlemsmasse på ca 375
personer, og på grunn av den intense informasjonskampanjen Øker
medlemstallet fra dag til dag.
Selve administrasjone n er knyttet til et fåtall ildsjeler som
må ofr e både tid og pe nger på å
ta seg av de forskj e llige dagligdagse gjøremål. Med en stadi g
Økende arbeidsmengde er det derfor av største viktighet at arbeidet bli r bedre organisert og
fordelt på flere personer. I den
sammenheng bør det også nevnes
at det store målet for fram t iden
må være å få o pprettet levedykt i ge lokallag i alle Østfoldbye ne, lokallag som kan a ktivisere
medlemmene i de ulike byene. Det
er derfor mitt håp ved dette femå rs jubi leet at vi kan få inn f l ere ptrsoner i styre og stell i
framtiden .

OMTALER AV Ø.O.F. I TIDSSKRIFTET STERNA 1960- 76
Ved Geir Har deng
om medlemstal l og foreningsvirkI anledn i ng av a t NOF avdesomhet gi tt i tidsskriftet Sterna .
ling Østfold er fem år (1971 Referansene er ordnet etter tid.
1976), er det satt opp en litte(NOF = Norsk Ornitologis k Forening)
ratu rove rsikt med opplysninge r
Haftorn, s. og Brandtzæg, K. 1960: NOF, årsberetning 27. april 1959 - 10.
mai 1960. Sterna 4: 169 - 171. (Østfold: 20 medlemmer i NOF) .
Sterna (red.) 196 7 : NOF. Medlemsfortegnelse pr. 20. oktober 1967.
Sterna 7: 417 - 452 . (42 medlemmer i Østfold; navn og adresse på med1.ernmer i Østfold s. 425 - 426).
Holgersen, H. 1970: Medlemsoversikt pr. 31 . desember 1969. Sterna 9: 44.
(68 medlemmer i Østfold) .
NOF (styret) 1971: NOF. Årsberetning 30. september 1970 Sterna 10 : 288 - 289. (ØOF skal opprettes).
NOF (styret) .197 2: Ny loka lavdeling av NOF i

2. oktober 197 1 .

Østfo ld. Sterna 11: 64.

Andersen, B. A. og Hocll, T. 19 72: Østfold, s . 262 - 263 i NOF, å rsberetning 2. oktober 1971 - 1. november 1972 . Sterna 11: 260 - 268.
Westgaard , H. C. 1974: Østfold, s. 122 i NOF , årsberetning 7. april 1973
- 23 . mars 1974. Stcrna 13: 121 - 125.
Fo lkestad, A. o. 197 5 : NOF. Innkalling t i l årsmøte 1975. Sterna 14: 47 50. (Årsmøte i Fredrikstad).
Sterna (red) 1975: Medlemsoversikt og Ster ~ a's utbredelse. Sternd 14: 189
- 190 (Østfold og deler a·· Akershus ;,~e d 282 med lemmer ).
Cleve, A . 1976: Komment ar til a kti·· it~tso v ersikten for 1975 . Sterna 15:
48 - 50 . (Opolysning er fra ØOF innkom til NOF etter leveringsfristens
utløp, slik at en del data mangler fra 1stfold ) .
Hocll, T. 1976: NOF' s årsmøte 12 . april 1975. Ste rna 1 5: 58 - 59.
(Årsmø t~ i Fredrikstad).
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ORIENTERING FRA OLJEVERNUTVALGET I ØSTFOLD
Ved Ole Petter Skallebakke
KOMMENTARER TIL FORMÅLET
RETNINGSLINJER
Formålet med Oljevernutvalget
er å administrere registrering
og behandling av oljeskadet f ugl
i Østfold. Dette søkes gjort på
følgende fire måter:
1) Trykke opp registreringskort som deles ut til folk som
oppholder seg relativt mye på og
ved sjøen.
2) Produksjon av pappesker
for frakt av oljeskadet fugl.
3) Opprettelse av et renselokale hvor oljeskadet fugl kan
vaskes. Dette lokalet må ha både
varmt og kaldt vann, muligheter
for oppvarming, et større lager
vaskemiddel samt en del hårtørrere for tørking av vasket fugl.
4) Opprettelse av rekonvalesenssteder hvor fuglene oppholder
seg inntil de er fullt restituerte (til de har fått igjen det
naturlige fettstoffet i fjærdrakten).
SAMMENSETNING
Utvalget skal bestå av l representant fra Jeger- og fisker foreningen i Østfold, l representant fra Dyrebeskyttelsen i Østfold og 2 representanter fra NOF,
avd. Østfold.

1) Registrerings kort foreligger i et antall av 10000. søknad
om finansiering er sendt Miljøverndepart ementet, men s var har
ennå ikke kommet . Kortene er utlagt på møtene, men kan også fåes
ved henvendelse til foreninge n.
2) Produksjon av pappe sker:
Forespørsel om bestilling ble
sendt samtlige lokalavdelinger i
fjor høst. De få svarene som har
kommet er alle negative, delvis
p . g.a. et rundskriv fra N.O.F.
hvor man stiller seg tvilende til
prosjektet. Oljevern skal dessuten tas opp på N.O .F . 's å rsmøte,
og en vil forhåpentligvis få en
avklaring derfra. Det vil dermed
ikke bli produsert noen pappesker
med det første.
3 og 4) Problemet med å skaffe
renselokale har vi ikke klart å
løse. Å finne et egnet lokal e ansees forel øpig som ganske umulig,
så dette, sammen med pappesker og
rekonvalesenssteder blir lagt på
is.
Oljevernu t valgets funksjon vi l
altså inntil videre bli å registrere hvor mange fug ler som omkommer p.g.a. oljen. Hvor qodt
dette blir gjort avhenger imidlertid av at DU sender inn dine
observasjoner .

UKONTROLLERT OLJEUTBLÅSNING I NORDSJØEN
Ved Leiv Bunes
Denne typen overskrifter er
etter natten til 23. april blitt
en del av h verdagen. Vi må alle
forsøke å forstå hvilken katastrofe det er som har skjedd, og
gjøre vårt til at vi ved neste
korsveg er betydelig bedre rustet
til å ta imot en slik blow-out.
Høsten 1977 er det stortingsvalg i Norge. Vi som er naturvernere må være våkne i tiden som
kommer, og legge det p r esset på
politikrene at de må vente med
prøveboring og oljeutvinning nord
for den 62. breddegrad, og også
stanse videre utdeling av blokker
i Nordsjøen inntil det er opparbeidet en tilfredsstillende o ljevernberedskap.
Denne gangen opplevde vi at
Norge kunne stille opp med 6 km.
oljelenser som var brukbare utenfor havnebassenger. Dette er nok

til å ringe inn snaue 2 km2 o lje .
Disse lensene skal altså ivareta
he le vår langstrakte kyst. Hv is
noen hadde fortalt meg at norge
ikke hadde mer enn 6 km oljelenser før blow-outen v ill e jeg tatt
det som en vits. Det er helt nå
det rene at her har man f o rsøkt å
tjene store penge r uten å investere for mye i sikringstiltak og
beredskapsutstyr.
Det er også verd å merke seg
at det to og et halvt døgn etter
utblåsningen fremdeles ikke var
mer enn 250 m ol jelenser i sjøen.
Hva som vil sk je med livet i
havet, og med fugleli vet er det
for tidlig å si noe om, men at
et slikt oljesøl må få følger er
det naturlig å v ente. Jeg ber
derfo r medlemmer og abbonenter
å skri ve ned alle observas j oner
av olieskadet fugl.
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RAPPORT FRA VINTEREKSKURSJONEN
TIL ØRAOMRÅDET, 13. FEBRUAR.
Ved Roar Eilertsen
Det ser u t til at værgudene
har lagt en evig forbannelse
over dette vårt årlige arrangement. Det beqynte jo så lovende
ved ju letider med 8-10 kuldegra der og over 700 svaner i området, men den langvarige kulda
førte til at alt åpent vann etterhvert frø s til.
Den 13 . februar opprant med
snødrev fra nord og 10 kalde
celsiusgrader. Av forståeli ge
grunner møtte bare 6 personer
fram. Da det var isfritt kun ut

mot ski ps leden i Glomma, ble det
ornitolog iske utbyttet mage rt.
Følgende arter ble registrert:
Knoppsvane
40
Stokkand
9
Laksand
15
Gråmåke/svartbak
400+
Kråke
30
Blåme is
15
Kjøttmei s
2
Sivspurv
2
De to overvin trende sivspurvene var det eneste som varmet
oss i kulda.

AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON
MEDDELELSE NR. 1 - 1977
Ved Roar Eilertsen
Hei all e Østfold- ornitologer!
En ny vårsesong står fo r dø ren . Vi håper dere er like i vrige som oss etter å komme ut på
Akerøya f or å "klokke inn" de
forsk jellige fuglene etterhvert
som de kommer tilbake fr a vint erkv ar teret .
I tillegg ti l den vakre naturen, kan vi i å r friste dere
med en oppusset og nyinnredet
stasjons bygni n g. En god del nytt
utstyr er anskaffet (bl.a. walkie-tal ki es ) , og mer er i anmarsj !
Årsmøtet for s tasjonen ble
avholdt 28 . januar d. å. Alle
1976-deltagere var innbudt. Følgende pers one r ble valgt til styret for 1977:
Formann:
Roar Eilertsen
Sekretær:
Mor t en Nilsen
Styremedl em: Erik Sande rsen
Styremedlem : Arild Bjørnstad
Morten Nilsen er, som godkjent ringmerker , ansvarshavende
for ringme rk ing utført i sta sjonens regi . Som konsultativt sty remedlem sitter Gunnar Lid, Zoo logisk Museum i Oslo. Styret ved
Akerøya Ornitologiske Stasjon er
fa~ l ig ansvarlig overfor denne
instans.

Formann:
Roar Ei lerts en
Sigerstadvei en 90
1600 Fredriks t ad
Tlf:

(032) 202 48 .

Som i tidl i gere år, vil det
o rnitologiske arbeidet hovedsakelig fo r egå i helgene. Det er
vårt øn ske at flest mulig vil
delta på disse turene, slik at
vi hele tiden kan ha full bemanning. Stasjonen har en kapasitet
på 10 personer. På hver tur vil
minst to fra styret være t i l
stede.
Da det er stor ri f t om plassene, må dere melde fra i god
tid om d ere vil være med, og senest onsdag før den aktue l le
helgen. Har noen av dere t id og
lyst til å satse på en langtur
til Akerøya , så skader det ikke
å lufte dette for oss .
Årsrapport for 1976 er unde r
utarbeidelse. For å gi denne et
fyldigere utseende, trenger vi
stoff s om g år ut over de t rent
o rnitologisk e, f.eks . skjærgårdsproblematikk, o l je og søppel i
Hvalerfjæra eller floraen ' på
Akerøya. Dere har kanskje også
andre forslag, og er skrivekløen
til stede, så sett i gang! Vi
vil hel st ha stoffet fø r St.Hans.
Sta sjonens adresse er:
Akerøya Orn itol ogiske Stasjon
Postboks 4 1 , Bergers borg
1501 Moss.
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OPPROP OM SANGSVANE, Cygnus cygnus
Nordre Øyeren Fuglestasjon holder for øyeb li kket på med en unders økelse av san gsvaneforekoms tene i de nedre deler a v Vorma/
Glomma-vas sdraget og skul l e i den
anledning ha inn o pplysninger om
sangsvaner i Østfold.
Det dreier s eg soesiel t om periode n fra l. 1 . 197 5 og ut 1976.
Men o gså eldr e og nyere observasjone r h ar stor interesse.
Alle opplysni nger er a v interesse:
- Trekkobservasjoner

-

Overvi n trings stede r
Tellinger
Ungfugl-tellinger
Fø devalg
Oppførs el
Alle andre tilg jengelige
opplys ninge r .

Oppl ysningene sendes til
Nordre Øyeren Fug l estasjon
Riis t errasse 26
2007 Kjeller.
Tlf. :

(02 ) 746592.

ER V INTERERLA I EKSPANSJON?
I fo r bindelse med min hove dfagsoppgave om e rler er j e g int eressert i å sjekke opp vintererlas utbredelse i Norge. Det s er
nemlig ut ti l at en utvide l se av
hekkeområdet har funnet sted i
løpet a v de seinere årene. For å
få kar tlagt artens nåværende status, ø nsker jeg å få tils endt alle observasjoner a v vintererle

(trekkobservasjoner , hekkefunn,
overvintringer samt mer t i lfeldige observasjoner}. Resultatene
vil bli publisert i artikkelform.
Ken Ade lsten Jensen
Zoologi sk institutt
Bok~ 1 050 , Blindern
Oslo 3

OPPROP OM STORSPOVE
I Øra/Torsnesområdet ved
Fredrikstad har det i de siste
tre arene vært et meget konsentrer t storspovetrekk i tida 19.
april - 1 . mai. Over 95% av det
tota l e antall observerte storspove r passerte i dette t idsrommet . I åren e 19 74 - 1 976 ble det
tel t h enholdsvis 1150, 600 og
1800 individer. Det lave talle t
for 1975 skyldes liten observasjonsintens itet . Da vi tror at
denne konsentrasjonen ikke er
noen til fe ldighet, er vi interessert i alle o bservasjoner av
storspove på v årtrekk. For å
lette gjennomgåe ls en av det innsend te materialet, ber vi om at
opplysningene settes opp etter
fø l gende mønster :
1) Lokalitet, kommune, gjerne
med UTM-angivelse.
2) Da to og klokkeslett .
31 Antall
4 ) Flygere tning (til og fr a) .

5) Adferd. JRasteplasser og
overnattingssteder er av
stor i n teresse .)
6) Eventuelle a ndre arter de
opptrer sammen med, antal l .
7) Når og hvor lenge o ppholdt
vedkommende observatør seg
i f elten?
8) Negative observasjoner er
også av stor betydning.
Har du flere opplys ninger ut
o ver det te , vil vi være takknem li ge for disse også .
Både gamle og nye observasjon er er av interesse. Resultatet av oppropet vil bli publiser t som artikkel eller sendt
direk t e til alle bidragsyter e.
Opplysninge r sendes t il:
Ole Petter Skallebakke og
He rmod Karlsen
Berg, Torsnes
1600 Fredrikstad .
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STYRE NYTT
Ved Erik Sandersen
Ja, mange av medlemmene sitter
vel kanskje med det inntrykket at
vi i sty re t gir for lite informasjon om hva vi egentlig driver
med. Fo r å bedre på dette vil jeg
her omtale de viktigste sakene som
det nye styret har behandlet.
For å få til et tilfredsstillende ekskursjonsopplegg vår og
høst, har vi vedtatt å sette to
mann til å pl anl egge dette . Disse
er Roar Eilertsen og Helge Tendal ,
som for vårs esongen har valgt å
satse på to ekskursjoner til henholdsv is Hornborgasjøen og Nordre
Øyeren. Deres slagord er: "Heller
få og velplanerte enn mange og
dårlig forberedte", en målsetting
som alle bør nyte godt av. Så
hvis DU har forslag til turer e!ler er misfornøyd med noe av turopplegget , ta kontakt med en a v
disse og gi uttrykk for din mening.
De biter slett ikke og tåler kritik k!
Ellers har styre t sendt ut en
forespørsel til samtlige kommuner
i fylket for å sikre seg abonnement på kommunale sakspapirer. Vi
har stadig v ært "etter snar" når
det f.eks. gjelder planer om å anlegge søppelfylling i eller innti l
et verneverdig område e ller å dyrke opp vi ktige våtområder. Vi har
derfor bestemt oss for å ta problemet ved rota og bli "føre var"
ved å sette en mann til å gå gjennom alle k ommuna le s aker som berører vårt inte r essefe l t . Det er
litt av en jobb, men uhyre viktig.
Vi har også vedtatt å se oss
om etter loka l e til et foreningskontor. Vi mener det er av stor
vik ti ghet for medlemmene å kunne
henvende seg på et slikt sted for
å låne tidsskrifter , k jøpe foreningsmateriell eller kort og godt
sl å av en prat med likesinnede.
Med e t med l ems- og abonnenttall
på 350, b urde e t slikt behov avgjort være t il stede.
Når det gj elder å markere seg
utad, håper vi at dere har lagt
merke til f otoutsti l lingen som
har stått i to av Fredrikstads
banker og nå finnes i Østfold Fylkesbiblio t eks foaje. God omtale
h ar de n også fått i avisene, noe
som har gjort sitt til at utstil lingen nå vil rullere mellom bib liotekfilialene her i Fredrikstad.

Etter dette er målet å få pre sentert den for de andre Østf;ldbye ne.
Forøvrig har foreningen gått
til innkjøp av en elektrisk ku l ehodemaskin til kr 4000 ,-. Dette
vil lette våre utgifter til Østfoldornitologen fordi vi fra nå
av kan skrive hele bladet selv.
På dette vil vi spare fra 1000
til 1500 kr pr. nummer. Maskinen
er også tenkt benyttet til skri ving av rapporter og forskjellige
skjemaer og lister. Har du noe
som g jerne skulle vært skrevet
med proff typer, så vet du altså
hvor du skal henvende deg .
For å få litt skikk på vannfugltelling ene i fylket vårt , har
Ole Petter Skallebakke tatt på
seg arbeidet med å opprette et
lokalt vannfuglutvalg. De tte skal
tilrettelegge og administrere
kartleggingen av fylkets vannfugler. Var dette med vannfuglte l ling noe nytt kanskje? Da bør du
s narest ta kontakt med Ole Petter.
Ja, for du er vel interessert i å
tilhøre de a ktive?
Vi står foran en ny vår, og
det betyr mye feltarbeid og notatføring. Men som du s i kkert har
erfart, er det lett å miste de
løse notatbladene en ofte benytter. Som en konsekvens av dette
har vi nå trykket opp standardskjemaer med de vanligste fugleartene på, slik at du kan lagre
di ne opplysninger på disse. Det
er en lettvint måte å få orden i
sakene på, ikke sant?
Forøvrig h ar vi uttalt oss om
fylkesplanen for Østfold og v i l
komme ti l å avgi en uttalelse om
strek king a v kraftlinje gjennom
Nordre Øyere n naturreservat , som
vi skal besøke den 21. og 22. mai.
Ja, de tte v ar i store trekk de
hovedsakene s t yret h ar behandl et
de to første månedene på det nye
året (husk at dette skrives rundt
1. mars). Som en skjønner er det
på g runn av p l assmangel kun mulig
å nevne de viktigste sakene, for
hvis e n skulle gå detaljert til
verks her, må tte man gi ut et ekstra nummer av ØO . Håper imidlertid at denne informasjonen er god
nok. Den vil forøvrig bli å finne
under denne headingen i hvert n ummer framover .

34

DETTE HAR VI Å SELGE:

w.w.f.
Vi vil som i tidligere nummer av Østfold orni tologen annonsere hva vi har av salg smateriell. Dermed får også de medlemmene og
abbonentene som ikke er på møtene an l e dning
til å kjøpe det ma teri el l vi til v anlig selger der.
NOF jakkemerker i tøy a kr. 15, NOF sølvmerke (925 s) a kr. 25,NOF fuglelister til feltbru k a kr. 1,Fuglelister til feltbruk (10 stk . A4 ark) - kr . 2,Fossekall brevmerker (ark) a kr. 2,Samleperm for Sterna (og/el . Ø.O.) - kr . 15,WWF jakkemerker i tøy a kr. 15,WWF k lebemerker, di am. 7,5 cm a kr. 6,WWF klebemerker, diam. 13 cm a kr. 15,Hubro brevmerker (4 stk) a kr. 3, Vandrefalk brevmerker (4 stk) a kr. 3 ,Hubro brevkort (sett på 4 kort) a k r. 8,Vandrefalk klebemerker (diam. 10 cm) a kr. 10,Østfoldornitologen (fØr 1976) a kr . 5,Østfoldornitologen (etter 1976) a kr. 7,Fugleplansjer i farger (59 x 89 cm - 8 forskj.) a kr . 10,Samlet sett fugleplansjer kr. 70,I til legg til nevnte priser kommer utgifter ti porto .
Henvendelse rettes foreningsadressen.
Ole Kr. Glomvik
Materialforvalter
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RETN INGSLINJER FOR BILDEARKI VET
Ved Roar Eilertsen
S v art- hvitt bilder.
1 . Hensikten med ark i vet e r å
sikre tilgang e n på nødvendi g e
bilde r t il Østfold-ornitologen,
s a mt å kunne gi bildemessig serv ice ti l pressen .
2. Fotografene kan ikk e regne
med godtgj ørelse for bilder som
b li r bru kt i arkivet.
3. Ledelsen for arkivet plikter
å sørge for at fotografens navn
blir t r ykket under bildet hver
g ang det blir brukt, ente n det er
i Øs tfoldornitologen eller i pr ess en.

4. Pa pirforst ørrels er sk a l v ær e
i f o rma t e t 13xl8 c m el ler større .
Negativer mottas også og sende s
i retur etter kopi ering.
5. Arkivet skal inneho lde b ilder av a l t som har forb inde l se
med NOF, avd. Øst f ol d, det være
seg fugl, dy r , p l anter, verneverdige områder el l er f ore n i n gens
arbeid , herunder møte r, ekskurs j oner, u tstillinger, ringmerk i ng,
pl e ie av s kadd f u gl osv .
6. Tegninger s om kan bruke s i
Østfoldo r n i tologe n mottas også .

MEDDELELSE FRA LRSK/ØSTFOLD
Ved Ole Jørgen Hanssen

KARTOTEKKORT FOR LRSK/ ØSTFOLD.
Ar :
Adresse:
lok./kommune
dato

~~~~~~~~~~

lrs k

antall

etc.

1

2

3
S j e l denhe t s k ommit een i fylket
ha r nå fåt t l a get en type ka r tot e kko r t f or inn sendelse av oppl ysnin ge r t il kommi t e e n . Kor t e t
er me n t å s ku l le lette såvel f øringen av r eg ist re ring e ne
fo r
i nnsende r en , som ka rtotek føring e n
a v o p p l ysningene . Ko r tet e r f ø rst
og fr emst me n t å skulle fø re ti l
bed r e i nnsa t s i i nnrappo rte r i ngen
a v r e g is t r er i ng e n a v d ag li gdagse
t i n g som tid l i~o bse r vas j one r,
s tore a n tal l av me r e ll e r mi ndre
v anlige arter o.l . Det s ka l f ø res
opp lys ninger for kun e n art på
hvert k ort, og d i ss e s kal romme

loka li t ets navn , kommune, dato ,
an t all etc. Ti lleg s o ppl y s n inge r
k an føres bak på hvert kor t . De
vil bli s e ndt ut t i l al l e kontak tmennene i fyl k et, men de t er
øns k e lig a t a lle som har noe av
in t eresse for LRSK h e nvender seg
t il f o r e ningens ad r esse og ber om
å få ove r sendt et sett med kor t .
Venn ligst merk ko nvol utten LRSK/
ØSTFOLD. Ette r at systeme t er i nnarb e idet , er det me ningen at all e
som trenger opplysnin~er om fu g l e f a unaen i f yl ke t s ka l k unne f å
t i l gang til disse gjennom d et te
a rki v e t.
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REGNSKAP 21/11 -75
BEHOLDNINGER 21/11 -75:

22/11 -76
DEBET:

Postgiro
Kasse
Materiell
Frimerker

KREDIT:

1.0 53 ,95
1.149,20
1.103,00
46,80

INNTEKTER:
Grunnstønad Moss
Aktivitetsstøtte fylket
Fylkesstøtte
Foredrag
Annonser
Medlemskap, abonnementer
· Diverse inntekter, salg etc.
Refundert for årsmøtet

500,00
1.1 50 ,00
1.582,00
300 ,00
4.200,00
6 .570 ,0 0
4 . 207,00
1.915,35

UTGIFTER:
Annonser
Østfold-ornitologen
Leie av lokale
Foredragsholdere
Porto
Kontorrekvisita
Kjøp av materiell, brus etc .
Reiseutgifter til årsmøtet
Fotoutstilling,. PR-virksomhet
Diverse utgifter

1.124,20
8.980,56
1.011,00
725,00
2.361,95
813,00
4.28 5 ,35
796,00
669,85
768,15

BEHOLDNINGER 22/11 -76:
1.789,24
345,00
108,00

Postgiro
Kasse
Postsparebanken
Kr. 2 3 .777,30

Kr. 2 3. 7 7 7 , 3 0

Kass erer:

Revidert:

På l Bugge

Tor Sørlie

(sign.)

(sign.)
Reg . revisor
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INNHOLDSFORTEGNELSE FOR 3. ÅRGANG (1976)
AV ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Forfat ter:
Andersen, Ingar J .
Bugge, Pål
Bun es , Leiv
Dahl, Morten Winther

Eilertsen, Roar
Glomvik , Ole Kr.
Haga, Atle
Hansen, Kjell
Han ssen, Ole Jørgen

Hardeng, Geir

Hardeng, G og Haga, A
Hoel l, Tor e
Hunn, Tore
Lund, Hj. Munthe-Kaas
Mentzen, Leif
Nordbakke, Roy
Rosnes, Asgeir
Sandbæk, Harald
Sandersen, Erik

Sandersen, E og
Hanssen, Ole J.
Thollefsen, Jørn
OPPROP:
Redaksjonelt:
Formannen har ordet:
Redaktørens nødrop og
Foreningsmeddelelser:

Arti kk el:
Hekkeobservasjoner av

ØO n r.:
ve~sevåk

i

Fredrikstad-distriktet
3/4
Børgefje ll nasjonalpark
2
Fugler i forplei n ing
1
Jakt på hønsehauk fra kommende høst
2
Reirfunn av dvergl o
2
Observasjon av tundrasnioe mai 1974
i Kurefj orden, Rygge
1
Observasj one r av glente, Milvus
milvus, i Kurefjorden, Rygge
l
Meddelelser fra Akerøya orn. stasjon
2
HØstrapport fra Akerøya orn. stasjon 3/4
Oljevernet i Østfold. Hvor langt har
vi kommet?
1
Hubroens forekomst i Østfold
1
Kan jægerne og ornitologerne samarbejde?
2
Korsnebbinvasjoner
l
En orientering om sandloens trekkforhold
2
Sjøfuglundersøkelser i Kråkerøysk jærgården
2
Blir det jakt på ærfugl også?
2
Nattergalens opptr eden i Østfold
3/4
Kort orientering fr a LRSK/Østfold
3/4
Meddelelser fra LRSK/Østfold
2
Merknader til forrige nr . av ØO
2
Fugletakseringer edelløvskog,
Remmendalen, Halden
3/ 4
Dagboknotater fra ekskur sjon til
Sen ja, Troms 1976
2
Virveldyrliste for Østfo ld pr 1/11-7 6 3/4
Kurefjorden na:urrcser•at en realitct?3/4
Sjelden ugle skutt i Borge
l
Nytt fra verden omkring oss
2
Fje llmyrløperen-en sjelden vadefugl
3/4
1976 er det internasjonale våtmarksår l
BØr fugler fortsatt få furasjere i
norsk natur?
1
"To fluer i en smekk"
l
Fiskeørnen-en spesia li st blandt våre
rovfugl er
3/4
Nytt fra Kurefjorden
3/4
NOF-s e kskursjon til Gambia 1975
1
Øra-Quo vadis?
1
Opprettelse av måke- og ternegruppe
innen ØOF
2
Resultat av fotokonkuransen
2
Fra Falsterboturen
3/4
Foreløpige resul t ater fra en gallupu nders økelse om ilandstigningsforbud
på holmer i ytre Oslofjord
3/4
Opprop om nattergal
l
Sandlo på vårtrekk (O.J.Hanssen)
1 - 3, 2- 4 3, og 3/4 83
1- 3, 2-43, og 3/4 83

s ide:

l

108
47
30
44
52
28
32
56
105
11
7
67
31
53
59
66
128
133
55
64
84
63
112
102
28
65
92
34
39
27
98
104
13
15
51
64
94
135
23
27

1-2, 1- 38, 2- 4 5, 2-58, 2-73, 2-75, 2-78, 2-79,
3/ 4-84, 3/4-107, 3/4-110, 3/4-137 og 3/4-139
Tegnforklaring til "Østfold-ornitologe n"
1
38
Innholdsfortegnelse for årgang 1 og 2 (1974 og 1975)
1
20
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STEDET FOR
STEREOUTSTYR
OG OPPTAGERE

e

KVI<<

Nygårdsgt. 28
Telefon (032) 12996
1600 FREDRIKSTAD

MASSEKORSBÅND

ØSTFOLDA VDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik

Disse adresser kan du henvende deg til om du
skal kontakte styret personlig eller hurtigst
mulig. Bruk ellers postboksadressen.
Formann: Ole Jørgen Hanssen, Hassingveien 11,
1600 Fredrikstad. Tlf. (032) 16917.
Sekretær: Erik Sandersen , w. Blakstadsgt. 24,
1600 Fredrikstad Ø.
Tlf. (032) 60040 Obsgruppen linje 105
Kasserer: Tor Sørlie, Kringsjå llb
Kringsjå llb, 1600 Fred rikstad.
Redaktør: Hermod Karlsen, Berg 9, Torsnes,
1600 Fredrikstad Ø. Tlf. (032) 49197.

