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REDAKSJONELT
Omsider er enda et nummer av
ØO ferdig. Det har tatt lang tid
denne gangen. Dette skyldes
flere ting, men en av årsakene
er stoffmangel . Det er fortsatt
de samme personene som skriver i
hvert nummer av bladet. De fleste av dem har også tillitsverv i
foreningen, og det er naturligvis en grense for deres arbeidskapasitet. Derfor vil en del av
det stotfet de skriver nødvendigvis komme inn etter at fristen for i nnlevering har utløpt.
Ser vi bort fra disse få "faste "
skribenter har det til dette
nummeret ikke kommet inn en
eneste artikkel uoppfordret.
Neste nummer , som det er
meningen skal komme ut i midten
av desember, er et dobbeltnummer, d.v.s . at ca 60 sider skal
fylles med stoff. For å få til
dette er det en betingelse at
flere setter seg ned med penn og
papir og sender oss resultatet.
Og jeg er sikker på at de aller
fleste av dere har noe å skrive
om. Noen går sikkert allerede
med planer om en artikkel, men
uten .A gjøre noe mer med det.
En del er muligens redde for at
de ikke skriver godt nok. En
slik redsel er imidlertid grunnløs, for vi retter, etter beste

evne, det stoffet vi får inn før
det går i trykken. Og jeg kan
nevne at vi har til gode å se en
artikkel der det ikke har vært
nødvendig med en eller flere
forandringer. Hu s k også på at
det ikke endelig . må være lange
vitenskapelige avhandlinger. Du
kan f.eks. skrive om en god
fuglelokalitet du kjenner, en
spesiell opplevelse du har hatt ,
og mye annet.
På grunn av stoffmangelen i
dette nummeret har vi tatt inn
en artikkel av Bjørn Ingvoldstad
om forurensning. Her står det
i kke noe om fugl, men forurensning virker inn på både fuglene
og oss mennesker. Folk flest ve t
vel en del om dette emnet, men
få av oss har oversikt over de
forskjellige formene for forurensning, noe denne artikkelen
gir oss.
Til sist må j eg be om at dere
som vil skrive en artikkel til
neste nummer gjør dette snart,
s lik at vi får stoffet før 1.
nove.m ber. Kommer for mye av
stoffet etter denne datoen, er
jeg nemlig redd for at neste
nummer blir et Nyttårsnummer i
stedet for , som planlagt, et
Julenummer.
red.

Mellom drøm og

virkelighet kan
det være noen
måneders
•
sparing
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FORMANNEN HAR ORDET:
SJØEN FOR ALLE ...
En sommer er atter på hell,
og ferieturistene har vendt tilbake til sine daglige gjøremål .
Holmer og skjær ligger tilbake,
badet i høstlig ensomhet. Bare
en og annen sjøfugl tar til vingene og skriker over de frådende
vannmassene.
En gang i året er dette vårt
ferieparadis nummer ~n. I tusenvis strømmer vi ut på · holmer og
skjær på forsommeren . Etter
siste telli·ng befinner det seg i
dag 250 000 småbåter rundt Oslofjorden. Og tallet øker stadig.
Man venter at det om 10 år vil
komme opp i ca 800 000. Oppsik tsvekkende gode utsikter for
våre småbåtprodusenter . Derfor
det lokkende slagordet "Sjøen
for alle".
Men prognosene har også en
annen side - en langt mer dyster
si de.Dersom disse tallene viser
seg å medføre riktighet, legges
det her opp til en enestående
utnyttelse av våre n a t u rressu rser . Et gedigent forbruk av en
av Østfolds rikeste naturtyper.
Allerede i dag merker en tydel ig
hvordan turismen påvirker naturmil j Øet i negativ retning. Hundrevis av måkeegg blir ikke klekk e t , hundrevis av sjøfuglunger
dør i oppveksten, og flere arter
står i ferd med å forsvin ne fra
kysten vå r. Disse rommes dess verre i kke av " sjøen f or alle ",
og går en høyst tvilsom framtid
i møte.
Forslaget om innføring av
hekkereserva ter langs Østfoldkysten, kommer derfor i grevens
tid. I alt 15 - 20 r eservater
skal redde den gjenværende stammen av våre sjøfugler. Hvor vidt
det er tilstrekkelig , er tvilsomt, i hvert fall for et par
arters vedkommende. De fles te
bedre sjØfuglholmene er nå kommet med i planen, kanskje med
ett unntak: Østfolds deside r t
fuglerikeste holme, Taralden på
Ryggekysten , er utelatt. Frilufts interess ene var her så

store, at steinvender, sandlo
og tyvjo må vike hekkeplassene.
Kanskje vil de trekke over til
et av reservatene i nærheten,
kanskje ikke • •.
Reservatene er i stor grad
utpekt på grunnlag av undersøkelser utført av medlemmer av
foreningen. Dette viser at foreningen har en stor oppgave i
naturvernarbeidet . Uten disse
observasjonene fra foreningsmedlemmene, ville det nemlig blitt
vanskelig å utpeke mange av
.reservatene.
I løpet av dette året skal vi
gå i gang med to større pros j ekter her i Østfold. Det ene er
Atlasprosjektet, som nå skal
organiseres over hele landet.
Dette arbeidet vil kreve stor
innsats av det enkelte medlem,
men vil vel samtidig være det
mest interessante fugleprosjektet som er igangsatt her i landet. Det andre prosjektet går ut
på å registrere all overvintrende vannfugl langs Østfoldkysten
Hensikten er her å kartlegge de
beste overvintringsområdene for
vannfugl, for ved eventuelle
oljeutslipp å kunne gi disse
spesiell beskyttelse. Slike
registreringer er nemlig de
beste allmennpreventive t iltak
mo t olj esølets farer for fuglelivet. I begge disse oppgavene
vil alle interes serte få t ildelt sitt spesielle område for
kartlegging , og opplysninge ne
skal så samle s sentralt og publiseres. Den enkelte vil altså
få s om oppgave k u n å saml e inn
fe ltopplysning er og føre disse
på kort .
Styret oppfor drer derfor alle
i nteresserte til, så snart det
kommer nærmere opplysninger om
prosjektene, å melde seg hos
lederne. Dette vil bli offentliggjort på medlemsmøter og i
neste nummer av Østfold-ornitologen.
Ole Jørgen .
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TOPPDYKKEREN
OG LITT OM DENS FOREKOMST

ØSTFOLD

Ved Geir Hardeng
Toppdykkeren er den største av
de fem lappedykker-artene som er
påtruffet i Norge . Likesom sine
nærmeste slektninger, lonunene,
har dykkerne beina langt bak på
kroppen . Foten har adskilte hudlapper rundt hver tå, og den
mangler altså hel svønunehud.
Toppdykkeren er omtrent på størrelse med stokkanda. Vårdrakten
er særegen og vakker. Fuglen
kjennes da på to svarte fjærtopper på hodet , herav navnet toppdykker. Et markert krageformet
kinnskjegg, rødbrunt innerst og
svart ytterst, fremtrer i skarp
kontr.ast til hvitt kinn og fremhals. Nakke og rygg er mørk, undersiden hvit. Nebbet er dolkeformet og rødlig av farge. Når
fuglen en skjelden gang tar vingene fatt på hekkep lassen, sees
to hvite felter på hver vinge .
Vinterstid mangler kinnskjegget
og fjærduskene på hodet.
Stevnemøtet mellom to kurtiserende toppdykkere i parringstiden er et eiendommelig skuespi 11. Fuglene glir først majestetisk langso mt mot hverandre på
vann flaten og blir liggende bryst
mot bryst. I neste Øyebl ikk
strekkes hodet og halsen oppover
slik at nebbene møtes, mens hodene heftig skakes fra s ide til
side. Samtidig høres tikkelignende låter. En noe annen fo rm
for frieri, er at fuglene dykker
og henter opp plantedeler, svømmer mot hverandre, rister på hodene for så å slenge plant ene ut
til siden. Selve parringe n finner
sted på uferdige reir, såkalte
parringsplattformer ute i vannet.
Toppdykkeren er strengt bundet
til vann, og normalt s ees den
aldri på land. Hos oss hekker den
oftest i ferskvann med rik vegetasjon, bare unntaksvis i brakkvann. Takrør , dunkjevle, sivaks-

og starrarter finnes · gjerne på
hekkeplassen sanunen med nøkkeroser og tjønnaksarter. I Sverige
e r det registrert hekkeplasser
ved kysten, og i Norge er liknende kjent fra brakkvannsområdet
Øra. Ofte hekker flere par i
sanune vann, uten egentlig å danne
kolonier, hvilket forekommer i
andre land, f.eks. i Sverige og
Danmark.
Reiret, som bygges av vannplanter, er i regelen flytende og
forankret til bunnfast vegetas jon.
De 3 - 5 eggene kan l igge nokså
fukt ig og verpes annen hver dag,
som oftest i mai. Nylagte egg er
. tilnærmet hvite, men de svertes
av reirmaterialet og får derfor
etterhvert en mer brunlig farge.
Toppdykkerens flyt er eir er g odt
beskyttet mot mulige fi ender, og
det klarer seg bra ved vannstandsend ringer i hekketiden. Når
en rugende fugl n esten umerkelig
forlater eggene, kamufler es de
med p lanter , slik at reiret v ed
første ø y ekast ser tomt ut. Begge
kjønn ruger, og etter en måneds
tid kl ekkes eggene. Vanligvis er
det bare 2 - 3 av dem som klekkes.
Ungene er straks svømmedyktige
og forlater reiret. Eiendommelig
er det at ungene i de første
leveukene fra ktes omkring, sittende på foreldrenes rygg, ofte
godt skjult under vingene slik at
bare hodet er synlig. Til og med
under dykking kan de følge med
ned, da de holdes fast av de
voksnes vinger. Når ungene er 6
uker gamle kan de dykke, og en
måned senere er de flyvedyktige.
Toppdykkeren har fremragende dykker egenskaper, og den kan godt
svømme lOOm under van~ . Dykketiden er vanligvis 15 - 20 sekunder, men ved fare kan den bli ett
minutt e l ler mer . Føden er overveiende animalsk og består av
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Toppdykker på redet.
småfisk, krepsdyr, vanninsekter
og muslinger. Iblant fortærer den
noen av sine egne kroppsfjær, noe
som tro lig fremmer dannelsen av
gulpebo ller. Skarpe fiskebein og
fjær eltes da sammen og gulpes
opp.
Toppdykkeren er delvis trekkfugl, me~ vandringene hos oss er
lite kjent. Mange individer overvintrer langs kysten nord til
Trøndelag.
Arten er utbredt i alle verdensdeler unntatt Amerika . Hos
oss er den karak teristisk for
næringsrike innsjøer i lavereliggende jordbruksdi strikter , og
nettopp her h ar toppdykkeren vunnet innpass. Arten er utbredt på

Tegning: Pål Bugge .
Jæren, der den før st hekket her
til lands for ca 70 år siden.
Videre finnes den i lavtliggende
Østlandsstrøk nord til Elverum Mjøsa-traktene. Arten kan trolig
med tiden etablere seg i Trøndelag, der d~n nylig har hekket.
Ellers sees streifindivider nord
til Finnmark. I historisk tid ble
fugle n første gang påvist for et
par hundre år siden her til
lands, men knokkelfunn fra stenaldere n er gjo rt på Jæren. Den
tiltagende gjengroing av en rekke
vann som skyldes menneskelig på virkning, er opplagt meget uheldig, men for toppdykkeren synes
den gunstig . Hos oss er arten i
sterk ekspansjon. Liknende har
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skjedd med flere sørlige arter i
næringsrik e sjøer, f .eks. hettemåke, knoppsvane, rørsanger,
sivhøne og so thøne. Den norske
toppdykkerbestanden ble i slutten a v 1 960-årene ans l åt t ti l ca
50 par . I dag er den av størrels es o rden 150 - 2 00 par, så det
er ingen tvil om at toppdykkeren
er komme t for å bli .
UTBREDELSE

I

ØSTFOLD

Første kjente observasjon i
fylket er fra Hvaler der 3 ind.
ble sett 15/5 1888 (Collet 1921).
I første halvdel av vårt år hundre er få observasjoner kjent
fra fylket, men i dag er den
sett på e n rekke steder ved kysten og i innsjøer.
Toppdykkeren ble først påvist
hekkende i Østfold i 1964, da
ett par ruget i Stikletjern i
Marker (Kristiansen 1967), mens
den ved Ski i Akershus hekket
a ll erede i 1943 (Bjørkeli 1949).
I Østfold e r den funnet hekkende
på følgende steder: Øra ved
Fredrikstad, Vanns j ø ved Moss,
Gjølsjø og Stikletjern ved Ørje
o g Øgderen (Hemness jøen ) i Trøgstad. En må anta at arten i dag
hekker i flere næringsrike vann
i fyl ket. Ski n nerflo i Råde og
Hærsetervassdraget i Trøgstad e r
eksempler p å potensielle hekkel o kali teter.
HEKKELOKALITETER
Øra: 1 par hekket i 1968 ,
minst 2 par i 1969 . 35 ind . sett
i juni 1969 (Andersen, Lid, MØklegård i : Ha ft orn 1971). Gjellan
( 1974 ) angir a t 2 - 5 par hekker.
10 - 12 par hekket i 1976 (Eilertsen m. fl. 19 77) .
Vannsjø: F lere ganger sett,
men ruging ikke konstatert iflg.
Løvenskoid (1947). Har hekke t
"de siste 3 - 4 år" (Lid 1969 i:
Haftorn 1971). Hekker sparsomt
iflg . Hoell (1974).
Gjølsjø: Har hekket siden
1965, 2 par i 1969 (Lid 1969 i:
Haf torn 1971). 3 par ruger årlig
(Hardeng 1974).
Stiklet jern: 1 par hekket i

1964 (Kristiansen 1967) .
Øgderen (Hemnessjøen): Bare
de sørvestre partier av sjøen
ligger i Østfold. Ree (1973) ang ir her 1 par med unger og 13
ad. 16/ 6 1973. Atle Haga (pe rs.
med. 1977) nevner at ca 5 par i
de senere år er sett i hekketiden på to steder innenfor fylkesgrensen, mens Ove Olsen så
1 - 2 par i juni 1977, da det
i løpet av en dag ble tellet ca
70 (!) ad. ind. i hele sjøen.
(Olsen pers. med. 1977 ) .
Det er vanskelig å angi antall hekkende par i Østfold, me n
bestanden synes å ligge på 15 25 par etter foreliggende opplysninger å dømme.
LITTERATUR
Bjørkli, A. 1949: Fugleliv i
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Gjellan , A. 19 7 4 : Fugleundersøkelser i Øra-området 1973/7 4 . ,
s. 153 - 1 77 i: Hovda, R. m. fl .:
Øraundersøkelsene 1973. Rapp.
Zool. Mus., Oslo (184 s.).
Haftorn, S. 1971 : Norges fugler. Oslo (862 s.).
Hardeng, G. 1 97 4: Gjølsjø i
Marker, en verneverdig nærings rik innsjø i Øst fo ld. Østfoldo rni tologen 1 (2 - 3): 35 - 39.
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PRESENTASJON AV ET

BRAKKMARKSOMRÅDEI TRØGSTAD
Ved Atle Haga
OMRÅDEBESKRIVELSE
På vestsiden av Kallaksjøen
tilhørende Heravassdraget i
Trøgstad, finnes et udyrket
areal på ca 200 da (mål). Området har tidligere vært kultivert
og bærer fremdeles preg av det.
Partiene nærmest sjøen kan
karakteriseres som fukteng, mens
de øvrige deler er noe hvelvet
og langt tørrere, og den beste
betegnelsen er kalkfattig Ødeeng
på leirjord.
VEGETASJON

OG

FLORA

Arealet er sparsomt bevokst
løvkratt av osp og bjørk.
HØyt gress dominerer med arter
som engkvein, rødsvingel, timotei og hundegress. De fuktigste
partiene preges av sølvbunke og
myrtistel. Av nitrogenkrevende
planter er høymo!, mjødurt,
brennesle og bringebær karakteristiske.
Sommerstid er brakkmarksområdet et vakkert skue med plantearter i blått (f.eks. fuglevikke
og tveskjeggveronika), fiolett
(f.eks. geiterams), gult (f.eks.
engso leie og gulmaure) , rødt
(f . eks. engtjæreblom) og hvitt
(f.eks. ryllik og hundekj eks)
side om side.
~ed

PATTEDYRFAUNA
Brakkmarksområdet tjener som
levest ed for en rekke smågnagere
hvoriblant vånd og liten skogmus
er de van ligste. Av andre mindre
pattedyr dominerer vanlig spissmus og vannspissmus. En piggsvinfamilie holder til i nærheten , og grevling og rev jakter
ofte på ødeenga. LØvkrattene
virke r tiltrekkende på elg og
rådyr som forsyner seg av knop-

per og unge skudd. Et fåtall
harer ferdes i området, og den
8/6 1975 ble e n kronhjort obs ervert.
FUGLEFAUNA
Ødeenger er en egnet biotop
for åkerrikse, og arten ble hørt
her i juni 1973 (Viggo Ree). I
følge lokalbefolkningen hekket
mange par her i 1950-årene.
På grunn av sin rike forekomst av smågnagere og a.mf ibier
tjener brakkmarksområdet som en
viktig næringslokalitet for dag~
rovfugler og ugler. De vanligste
artene er musvåk, vepsevåk, hønsehauk, spurvehauk, tårnfalk,
kattugle og hornugle i hekketiden, og i tillegg fjellvåk og
jordugle under trekket. Av mer
sjeldne rovfugler er dvergfalk,
myrhauk og sivhauk observert
furasjerende . Varsler og tornskate jakter også på disse
store, åpne engpartiene.
FUGLETAKSERINGER
I mai - juni 1975 ble det
foretatt 4 fugletakseringer i
brakkmarksområdet etter revirkartleggingsmetoden. Metoden
bygger på det faktum at de
fleste landfugler hevder revir i
hekkeperioden. Fuglene er som
oftest å påtreffe innen revirets
grenser, og de eksponerer seg
vanligvis ved lyd .
En inndelte brakkmarka i et
rutenett ved å sette ned kjepper
med ca 100 m avstand i nord-sør
og øst-vest retning. Kjeppene
ble merket vekselvis med gule og
blå farg ebånd. Tilsvarende rutenett ble inntegnet på kart i
målestokk 1:2500, i det kjeppene
ble avmerket som hjørner i hver
rute.
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Kart over brakkmarksområdet ved Kallaksjøen.
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FELTARBEID
Takse ring ene f ant sted til
følgende tider:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

+

BRAkKN\ARKSOAllRAQE
I
I

I

18. mai:
19. mai:
8. juni:
9. juni:

I

1715 - 1900
0500 - 0630
2030
2200
0645 - 0815

En søkte å nytte konstant
marsjhastigh et under takseri ngene, slik at dekningsgrade n ble

I

'

I

~

+

'

den samme for hel e området. (Med
dekningsgrad menes her anta l l
revir som ble oppdaget dividert
med det faktiske antall revir).
Ka rtet angir områdets yttergrenser og veien en fulgte (stiplet
linje). Kry ssene angir kjeppene.
Observaijoner av arter som
tilfeldigvis streifet på brakk marka mens takser ingene pågikk,
ble ikke avmerket. De øvr i ge
fugleobs erva sjonene ble p lottet
inn på et besøkskart. Stedfes -

Parti fra brakkrnarksområdet .

telsen fant sted i forhold til
hjørnene i rutene på kartet ut
fra observert plass i forhold
til kjeppene i terrenget. Samme
oppmerkede vei ble fulgt for
hver taksering, og registrerte
fug l er ble angitt på eget b e søkskart for hver tur.

BEREGNING

AV

ANTALL

REVIR

Etter at takseringene var
avsluttet, ble samtlige observasjoner av en art inntegnet på
artskart over samme område og
med samme innlagte rutenett som
for besøkskartene.
Ut fra dette materialet forsøkte en å beregne antall permanente revir. Det viste seg at
observasjon e ne var ujevnt fordelt utover området , og en antok
at flere observasjoner nær hver-

Foto : Geir Hardeng.

andre utgjorde ett revir. Steder
der en art kun ble påvist en
gang, ble ikke utskilt som eget
revir,med mindre h e kking her ble
kon statert.
DISKUSJON
Det presiseres at 4 takseringer i et område er for lite til
at en kan tillegge resulta tene
full sikkerhet. Takser ingene
viste at 5 arter sannsynligvis
hekket på brakkmarka. Som ventet
dominerte buskskve tt med 22
revir og sivspurv med 13 revir .
Heipiplerk e og sanglerke h e vdet
begge 7 revir, mens e nk eltbekkasin sannsynligvis heY.ket på e t
sted innen området.
Totalt fant en 50 revir på
det 200 da store area let, hvil ket tilsvarer en tett h et på 250
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revir/km2 . 20 av revirene befant
seg på de 40 da som ligger nærmest Kallaksjøen og som danner
fukteng . Tettheten i fuktenga
ble følgelig 500 revir/km2.
AVSLUTNING
Brakkmarka ved Kallaksjøen er
fylkets største i sitt slag, og
en del av arealet burde bevares
på det nåværende stadium. For å
beholde begge engtypene innen
området, burde en verne et belte !
på 75 - 100 m i nord-sør retning
inntil Kallaksjøen og et belte
på 75 - 100 m i øst-vest retning
inntil kanalen i nord. Derved
ville 30 - 40 da av fuktenga og
30 - 40 da av den kalkfattige
Ødeenga være sikret. I dette
verneområdet måtte løvskogen

holdes borte slik at engpreget
kunne bevares.
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HORNBORGASJØEN OG ØSTEN
Ved Erik Sandersen
I likhet med årene 1972 og -73
arra 0 gerte foreningen også i vår
en tur til Hornborgasjøen og Østen i sørvest-Sverige. Det primære med turen var som vanlig å
se på de store tranef"l okkene som
samler seg p å potetjordene i nærheten av Hornborgasjøen for å
samle opp ytterligere næring til
å fullføre resten av ture n til
hekkeplassene. Normalt har tranetrekket en topp i midten av april, men på grunn av den usedvanlig trege våren var vi dessverre
for tidlig ute i år. Dette resulterte i at vi måtte nøye oss med
"bare" 300 traner, i motsetning
til tidligere år hvor tallet har
ligget et sted mellom 1500 og
2000 individer. Da flere av deltagerne imidlertid så trane for
første gang, må 300 likevel sies
å være bra. Spredte tilløp til

tranedans ble også registrert,
noe en ikke alltid kan regne med
å se hvert år.
I tillegg til tranemarkene besøkte vi også fugletårnene i de
to nevnte innsjøene. Som vanlig
fikk en her oppleve et meget
artsrikt fugleliv, og det skal
ikke legges skjul på at både den
ene og den andre etterhvert fattet interesse ~or de oppslåtte
teleskopene. Da turen bød på forholdsvis vekslende vær, ble det
v e l e t magert utbytte for de fotointeres sert e som ønsket seg
gode tranebilder. Imidlert id så
det ut til at også disse fikk
tilgode sett sine ønsker ved fugle tårnet i Hornborgasjøen, idet
t o forholdsvis tamme canadagjess
lot seg b e hørig fotografere på
portrettavstand.
Totalt ble det registrert 67

~-

Traner i

Foto: Erik Sandersen.

flukt.

forskjellige fuglearter under
hele turen, noe som må betraktes
som ganske bra. Til slutt vil jeg
gi en honnør til samtlige deltagere for den interesse som ble

lagt for dagen,trass i noe regnfylt og surt vær.
Nedenfor følger en fullstendig
artsliste for hele turen.

16.4.77
Art
Horndykker
Toppdykker
Svarthalsdykker
Gråhegre
Canadagås
Grågås
Sædgås
Knoppsvane
Sangsvane
Stokkand
Krikkand
Brunnakk e
Stjertand
Taffelan d
Toppand
Kv inand

Bussreise
til Sveri g e

Østen

17.4.77
Bjurum/
be i teplass
fo r traner

2
20
1

10 - 12
22

1
2

15 - 20

150+
8
2
100+
150+

150

1 5 - 20

X

50+
20
15
15

--

20
20

-

2
1

3

1000+

Hornborgasjøen og
Bjurum

25

4

10 - 1 5
100+
70+

6 -

20 +
20+

30+
2
X

8

4
50+
X
X

14
16.4.77

Bussreise
ltil Sverige
Laksand
Fiskeørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Myrhauk
Sivhauk
Tårnfa lk
Fasan
Trane
Sothøne
Vipe
Skog snipe
Storspove
Enkeltbekkasir
Hettmåke
Gråmåke
Svartbak
Fiskemåke
Ringdue
Skogdue
Sanglerke
Gul erl e
Linerle
Varsler
Stær
Nøttes krike
Skjære
Kaie
Ko r nkråke
Kråke
Rav n
Gjerdesmett
Fugl ekonge
Røds t r upe
Gråtrost
Svar t trost
Rødvi ngetrost
Må l trost
Stjertmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørk efink
Grønn fink
Stillits
Gulspurv
Sivspurv

8 - 10

1
1
2
6 - 8

Østen

17.4 . 77

Bjururn/
beiteplass
for traner

40 - 50
1

2

2 - 3

1
2

6 - 8

12
300+

200 - 250
15 - 20

1
5
6 - 8
1
300
fl. 1000
X

X

X
X
X
X
X

7+
3

1
2
1

Hornborgasjøen og
Bjururn

40

1
2
3

1
10 - 1 5
1

X
X

X
X

X

X

30 - 40

100+

5 - 10

2
20
6 - 8

X

X

X

X

2
2

3

.2

8

X

150 0

X

X

X

X

X

X

2

2

X
X
X
X

2
2
5 - 10
200

2
X

1 - 2
2
2+

1
1
1

5+
2 - 3

5
2

2 - 3
4
2
1

1 - 2
3
4 - 5

1
1
1

2

X

2
1
2
200

1 - 2
X

1 00+
50+
X

X

2 - 3
1
1 - 2
2

X

X

2

10 0
1

X

25
2
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HUBRO-UNGE STJÅLET!
FRA WWF/N 's AVLSSTASJON I ENNINGDALEN
Ved Atle Haga og Ole H. Stensrud
I mai dette år kom den gledelige meldingen fra World Wildlife Fund i Norge's avlsstas j on
i Enningdalen, at nå var to hu brounger kommet til verden .
Dette er de første individer av
denne arten som er klekket ut i
fangens k ap i Norge.
En hadde naturligvis kalkulert med at ungene kunne komme
til å dø av sykdommer eller
andre naturlige årsak er. Men
natt til den 15. juni skj e dde
det nærmest utrolige som ingen
hadde tenkt på: En av hubro-ungene ble rett og slett stjålet.

Tyvene hadde banet seg adgang
til bu r et ved å hekte av netti ngen i et av h j ørnene. Åpninge n
de l aget var stor nok til at en
voksen person kunne k omme inn .
På tilbakeveien hadde de lukke t
åpningen noenlunde til, og dette
hindret heldi g vis de voksne f ug lene i å forlate buret .
Det synes som tyvene har h a tt
god kjennskap b å de til avlspro s jektet og hubroens ad f erd. De må
ha visst at det var unger i buret , og at en v oksen hubro aldri
angriper ved forstyrrelser i
hekkeområdet, me n i sted et tr ek-

Hubrohunnen med en av ungene på reirhylla.
Foto:Atle Haga .
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ker seg tilbake fra hekkeplassen.
For hvem ville uten slike kunnskaper ha krabbet inn i et bur
på 4X6 m, hvor det sitter to
voksne hubroer?
Tyvene vil neppe ha klart å
få ungen til å leve opp. Ved
avlsstasjonen har en benyttet
h vi te rotter som føde, og på det
daværende utviklingstrinn synes
det umulig a t ungen kan ha klart
en forandring i kostholdet.
Hva noen skal med en hubrounge virker uforståelig . Aha
den som en vanl ig burfugl hjemme
er for risikabelt, ved siden av
at det er forbudt, og videresalg
synes også lite trolig , all den
stund det ville være for lett å
spore fuglen tilbake til ugjerningsmannen. En senere observasjon kan tyde på at det var

falske "ornitologer" fra Tyskland på ferde i Enningdalen. En
kjenner fra før deres virksomhet i Nord-Norge, hvor det er
stjålet mange fugleunger som
blir solgt til skyhøye priser i
hjemlandet.
~yveriet ble straks meldt til
norsk og svensk politi og toll vesenet, ikke fordi en på død og
liv vil ha noen straffet, men
fordi en gjerne vil ha fuglen
igjen. I dette prosjektet betyr
hvert individ så uendelig meget,
idet hver unge som faller fra
betyr en forsinkelse for hele
avlsprosjektet. Tyveriet v ar et
hardt slag for alle dem som
kjemper for at hubroen om noen
å r igjen skal kunne tute fra
Østlandets dype skoger.

FUGLEVIKBUKTA
En av Kråkerøys naturperler i ferd med å bli ødelagt ?
Ved Ole Jørgen Hanssen
Dette var spørsmålet jeg
stilte meg da jeg entret lokalene til Kråkerøy Kommune for å
få en samtale med kommunens ordfører, Rudolf Olsen. Pål Bugge
hadde da ved flere anledninger
vært vitne til at store lastebiler fra et entrepren~rf irma
hadde tippet steiner av anseelig
større l s e i området . Kommunen
har i flere år hatt en søppelplass til disposisjon ved Buskogen, en søppelplass som ble delvis stengt da man fikk anledning
til å tømme søppel på Øra.
Skulle det nå allikevel gå med
dette området, slik enden på
visa har blitt med en rekke
andre verneve rdige våtmarksområ der?
Rudolf Olsen var velvilligheten selv da han ble avbrudt i
kaffepausen, men kunne bare henvise oss over til bygningsingeniøren, som var mer inne i denne
spesielle saken. Til Østfold-

o rnitologen utta lte han dog at
kommunen ikke hadde noen planer
om å ødelegge det som etter hans
mening var det viktigste området, nemlig Fuglevikbauen nord
for fyllplassen. Såvel dette området, som Alshusbukta lenger
sør, var avsatt som naturområder, det vil si områder som i
henhold til generalplanvedtekter
skal holdes byggefrie. Ordføreren mente også at man i kommunens politiske organer var
villige til å gi såvel Fuglevikbukta som Nygaardsmoa lenger sør
varig vernestatus.
Bygningsingeniør Leif Berg
Andersen kunne på spørsmål fra
ØO opplyse at det planlagte oppfyllingsområdet kommunen hadde
ervervet var av relativt liten
utstrekning og gikk i sør inn
til Alshusbekken, mens det i
nord ikke ville komme i berøring med de viktige overvintringsområdene i Fuglevikbauen.
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Deler av Fuglevikbukta fylles opp med stein.
Foto: Pål Bugge.
I øst ville fyllplassen kunne gå
helt ut til elveløpet og således
kunne dele takrørvegetasjonen i
området i to.
Kommuneingeniør Erik-Otto
Fal ck-Nielsen hevdet også at det
ikk e forelå noe konkret vedtak
på bruken åv oppfyllingsområdet,
men at han personlig kunne tenke
seg at det ble brukt til lagerhaller for kommunens maskiner,
lastebiler etc. Området s kulle
kun benyttes til steinavfall og
lignende, idet kvister, papirog husholdningsavfall skulle deponeres på Øra. Falck-Nielsen
kunne forøvrig for telle at man
hadde hatt en del problemer med
å holde oppsyn med bruken av
søppelp l asse11. Folk hadde til
stadighet ødelagt låsene for . å
trenge seg inn i området, man
hadde endog gått så langt at man
hadde revet ned gj erdet i en
lengde på 50 meter! Kommunen
hadde nå gått ti l det skritt å
kjøpe inn en kasse med 200 låser
for A dekke d e n umettelige " etterspør se l en".
Hv ilke kon sekvenser kan så

den skisserte oppfyllingen få
for området? Muligens vil det få
visse utslag i sedimenteringen
av elvemateriale i området ved
at vanngjennomstrØmmingen blir
stengt av solid steinmasse.
Sannsynligvis blir vel virkningene små, og en må være glad for
at de beste områdene i nord blir
spart. I følge ordfører Rudolf
Olsen skulle det være gode muligheter for å få disse områdene
vernet, i alle fall i henhold
til generalplanvedtekter. Kommunen stilte seg også positivt
til å være foreningen behjelpelig med utlån av diverse utstyr
til undersøkelse av området. Ved
s id en av å være et viktig overvintringsområde for ender og
svaner, har området også vist
seg å være et viktig matforråd
for taksvale og l åvesva le . Det
for eligger derfor visse planer
om å forsøke med ringmerking av
svaler i området fra og med
neste v år . Det bør ogs å nevnes
i denne sammenheng at foreningen
nylig fikk bevilget 500 kr til
driften fra Kråkerøy kommune.
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AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON
MEDDELELSE NR. 2 , 1977
Ved Roar Eilertsen
En ny vårsesong er ove r ved
Akerøya Orni t o l ogiske Stasjon.
Vå ren 1977 vil a v mange bli husket som kald og guffen. Denne
vær typ en gav negative utslag i
de ornitologiske resultatene v ed
stas jonen . En s ka l like v el ikke
legge skjul på at flere hygge lige t ing er ført inn i loggbøkene i løpet av å rets første
månede r.
Det var ringmerkingsarbeidet
som f ikk lide under det kalde

været, slik at det to tale antall
merkede f ugl er noe lavt sett i
for hold til antall timer med
nettene oppe .
Sel v om de me r vanlige artene
oppt rådde sparsomt, d ukket det
opp ganske mange celebre g jes ter . En n y art f or Akerøy a, nattergal, ble fan get og merket.
Forsynt med ring ble også gu lsanger, bøksanger og hele 16
blåstruper. Sistnevnte art har
vært særl ig hyppig på trekk over

Det er mye ærfugl omkring Akerøya. Bildet
viser en hunn.
Foto: Erik Sandersen.
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Huset på Akerøya har blitt riktig pent igjen
etter ma nge timers dugnad. Fo to : Erik Sandersen.

l avland et østafje l ls den n e våren.
Den 1 8 . mai b l e mi nst 1 2 eks .
s e tt på Ake røya. Et annet "d r ypp "
fr a ring merk ingen e r k ontro l l av
e n ringtr ost merket på He l g o land.
Sjøfugllivet ru n dt øya har
hatt et visst oppsving de siste
årene, etter et bunnivå på slutten av 60 - tallet . Denne t e ndensen gjør seg særlig gjeldende
for ærfuglen, både når det gjelder hekking og antall fugl som
oppholder seg ved øya. Fram til
hekkesesongen begynte, befant
det seg i år 500 - 600 ærfugl
ved Akerøya, og den 3 . april
ble det sett hele 710 eks.
Storskarven har vi st seg i
bra antall hele våren, ca 200
eks. Det bør bemerkes at det så
sent som 15. mai ble sett 10 0
eks., noe som viser hvor sent
trekket startet i år.
Vårtrekket av spover, noe som

oppt a r stadig flere o r nitologe r
f r a Østfold, har vært bra for
Akerøy as vedkommende . Største
dagsantall for både storspove og
småspov e er 110 eks. Den 7. mai
rastet en flokk på 50 småspover
på et skjær ved Akerøya.
Andre hyggelige observasjoner
av v adefugl er 3 sotsniper og 2
svømmesniper . Svømmesnipe var
tidligere ikke sett på Akerøya.
Det totale antal l arter regist rerte ved Akerøya Ornito l ogi sk e
Stasjon er nå 223.
Et feltkurs for nye medlemmer
av Østfoldavdelingen ble avholdt
22. - 24. april. Deltakerne fikk
se hvordan ringmerking foregår
og gjort seg bedre kjent med
fuglelivet i skjærgården.
Til slutt kan de t nevnes at
arbeidet med en årsrapport for
1976 ventes ferdig i løpet av
høsten.
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FORURENSNING
Ved Bjørn I n gvo l ds tad
Forurensning har vært definert som en naturressurs på gal
plass, og dette er vel ikke så
galt sagt. Vi kan bare tenke på
slikt. som gjødselstoffer som,
brukt i jordbruket, fremmer produksjonen av jordbruksvarer, men
som når det løses i vann og kommer inn i bekker, elver og sjøer
i meget sterk grad bidrar til
forurensning av disse Økosystemer.
Vi skal i det følgende forsøke å gi en kortfattet framstilling av de vanligste forurensninger som mennesket tilfører naturen ved sin virksomhet
på forskjellige områder. Aller
først noen enkle def inisjoner av
ord som stadig går igjen i denne
sammenheng. La oss da starte med
et fremmedord som allerede er
brukt foran.
ØKOSYSTEM. I et økosystem
lever planter og dyr sammen og
virker på hverandre. Systemet er
en enhet hvor den ene organismen
er avhengig av de andre i et
samspill med de ytre faktorer
som virker i omgivelsene (fuktighet, lys, temperatur, jordbunnsforhold etc.)
Dette betyr igjen at om en
fjerner en av komponentene i
systemet, f.eks. en dyreart,
eller forandrer en av de Økologiske faktorer, vii det skje en
forandring i økosystemet som må
føre til en ny likevekt. Kanskje
forsvinner flere dyre- eller
plantearter.
ØKOLOGI er læren om naturens
husholdning, det gjensidige forhold mellom miljø og organismer,
eller kort og godt samspillet i
naturen.
BIOTOP er et område hvor
planter og dyr holder til, eller
med andre ord: Biotopen er plantenes voksested eller dyrenes
tilholdssted.
NÆRINGSKJEDE. Med dette menes
den rekke vi kan sette opp for
hvorledes forskjellige organis-

mer lever på hverandre, gjerne
lavere organismer. I havet har
vi f.eks . denne kjeden: Planteplankton spises av dyreplankton ,
som spises av planktonspisende
fisk, som spises av rovfisk, som
igjen spises av rovfugl.
pH. Dette er et stadig tilbakevendende uttrykk når det
snakkes om forurensninger.
Oppløseligheten av de enkelte
av jordens mineralsalter i vann
spiller en stor rolle for den
naturlige vegetasjonen. Hele
dette komplekset av faktorer som
medvirker ved dannelsen av jordkolloid er (=humus, leire etc.),
kalles gjerne jordens "syre base-tilstand", og denne uttrykkes i pH. Egentlig måler en da
aktiviteten av hydrogenioner i
jordvannet.
En pH på 7 angir en nøytral
reaksjon. Vanligvis vil nedbør
ha en pH = 6 på grunn av oppløst
karbondioksyd. Ved Oslofjorden
hadde nedbøren i 1957 en pH =
5,3 og i 1967 en pH= 4,6. Nedbøren blir altså stadig surere.
pH-verdier mellom 6 og 8 gir
den beste allmentilstanden for
jorden, idet bakteriefloraen
trives best ved disse høye pHverdiene, og oppløseligheten for
næringsemnene er også størst.
KARBONDIOKSYD (C0 )
2
Karbondioksydmengden i luften
er beregnet normalt å være 0,032
volumprosen t, men den gjennomgår
en ganske stor variasjon i løpet
av døgnet og året, samtidig som
prosenten er avhengig av en
rekke andre forhold på de for~
skjellige steder på jordkloden.
På grunn av et stadig stigende forbruk av fossilt brennstoff (kull og olje), Øker mengden av C02 i luften. For 100 år
siden var prosenten 0,029%, og
det ventes at den vil stige t il
0,0375 - 0,04% ved år 2000.

Rovfuglene, som denne spurvehauken, står øverst
på næringspyramiden og .er derfor spesielt sårbare
for g i ftstoffer.
Foto: Erik Sandersen.
Hvilken virkning denne Økningen a v co 4 i luften v il få for
livet på Jorden er uvisst . Det
er mulig at det vil resultere i
en drivhusatmosfære med stadig
stigende temperatur og de forandring er det vil føre me d seg,
bl.a. avsmelting av isen i
polarområd ene. Det e r også mu l ig
at den store regulatoren av C02innholdet i luften, nemlig havet,
vil kunne Øke sitt opptak av C02,
hvorved en del av de skadelige
virkningene vil u tebli.

SVOVELDIOKSYD (S0 2 l
I tillegg til a t karbondioksyd gjør at luftens pH-verdi
synker, kommer en stadig Økende
mengde av svoveldioksyd i luften
ti l å virke i samme retning, og i

sterkere grad. S02 dannes ved
forbrenning av svovel og produse res derfor i store mengder, i
første rekke ved forbrenning av
tunge fyringsoljer, men også, om
enn i mindre målestokk, ved forbrenning av l et te fyringsoljer
og kull . Alle naturoljer og kull
i nneholder svovel som vanskelig
kan renses vekk før bruk. Svoveldiok sydet oksyderes relativt
lett til svovelsyre. Denne er
sterkt hygroskopisk (d.v.s. at
den trekker til s eg fukti ghet
fra luften ) og vil der fo r foreligge som væskedråper som siden
gjenfinnes i nedbøren. Ca halvparten av den dannede svovelsyra
vil underveis bli nøytralisert
av oksyder som også for en stor
del er dannet ved forbrenninger.
Luften vil altså etterhvert bl i
renset for sitt svovelinnhold,
men til gjengjeld forsures våre
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vassdrag qg til dels også landjorden, særlig der hvor det i
j orden er mye kalk.
En bivirkning av dette er
igjen forfall av bygninger,
skulpturer etc. laget av kalkstein, hvilket igjen viser seg
vea at sentrale bydeler kan være
mindre forsuret enn landsbygden
omkring, til tross for at det er
i byene forbrenningen av svovel
vesentlig foregår . .
Mye av den S02 som følger med
luften t i l Norge, kommer over
havet fra de store industrisentra i Tyskland og England
hvor det produseres enorme mengder av gassen.
Det er ennå ikke påvist noen
sikre virkninger direkte på den
menneskelige organisme av S02innholdet i luften, men for
plantenes vedkommende fører stor
surhetsgrad til at cellene og
klorofyllet ødelegges generelt,
mens det er klart at en rekke
planter overhodet ikke kan tilpasses et surere miljø.
Best legger vi merke til ødeleggelsene på flere av våre lavarter som er meget sensible for
S02-Variasjoner i luften. Her i
landet har vi flere steder på
sørlandet merket f iskedØd og
fiskeutvandring fra vassdrag som
er blitt betydelig surere. Det
har oppstått næringsmangel, og
fiskeyngelen har hatt vanskeligheter med utvikling~n.

også at uorganiske kvikksølvforbindelser ved hjelp av mikroorganismer i vann omdannes til
metylkvikksØlv.
Både landbruket og papirindustrie·n har nå her i Norden
sluttet å bruke kvikksølv, slik
at faren for kvikksølvforgiftninger etterhvert burde avta.
Det finnes imidlertid ennå elver
og vann her i Norge hvor kvikksølvinnholdet er så stort at
fisk fra disse strøkene inneholder mer kvikksølv enn den høyeste grense helsemyndighetene
har satt som faregrense.
Kvikksølv akkumuleres opp
gjennom næringskjeden slik at
rovdyr får høyere kvikksølvinnhold enn planteetere. Mennesket
står selv på toppen av mange
næringskjeder og vil altså her,
som forøvrig for mange andre
giftstoffers vedkommende også,
være særlig utsatt.
Virkningen av kvikksølvforgiftninger kjenner vi i stor
målestokk fra Marimata i Japan.
Syns-, hørsels-, tale- og balanseforstyrrelser samt deformasjoner som førte til stor dødelighet var resultatet. Sykdommene
kunne ikke helbredes, og symptomene gikk ikke tilbake selv om
kvikksølvforgiftningene opphør te. Tvert imot Økte invaliditeten med årene.
BLY (Pb)

KVIKKSØLV (Hg)
Kvikksølv er et giftig tungmetall som er allsidig brukt
både i papirmasseproduksjonen og
i jordbruket på grunn av sin
giftvirkning. Kvikksølv bekjemper muggsopper o g er et konserver ingsmiddel for våt s lipemas se, og det b r uke s også til be ising av korn.
Utslipp av kvikksølv fra
industri skjer dels som uorganiske kvikks øl vforbindelse r,
dels som organisk f enyl- og
metylkvikksølv. Det er den siste
formen av kvikksølv som fører
til kroniske kvikksølvforgiftninger. Imidlertid viser det seg

Bly er også et giftig tungmetall. Den farl i gste kilden for
spredning av bly i naturen er
bensinmotoren. For å Øke bensinens oktantall tilsettes bly i
små mengder, men da bensin brukes i stadig større mengder blir
spredningen av bly også stadig
s tørre. Blyet blir s predt i finf o rde lt form og kan på den måten
fordeles o v er relativt s tore
områder, også langt fra det stedet hvor bensinmotoren arbeider .
I hvilke n form blyet spres er
mer usikkert , me n en stor del
av det er i alle fall alkylbly
eller blyioner .
Den biolog isk e virkningen av
blyoppsamlingen rundt i naturen

Seutelva er i ferd med å gro helt igjen, bl.a.
p.g.a. kloakkutslipp.
Foto: Hermod Karlsen.
er usikker. Man vet at blyet
anrikes i bladmoser og således
kommer inn i næringskjedene. Hos
mennesket kan blyforgiftning
føre til kroniske skader slik
som skrumpnyre, høyt blodtrykk,
åreforkalkning, nervø se for styrrelser, hjerneskader og sterilitet, men dette er rent ekstreme
skader som blyarbeidere kan være
utsatt for . Ennå er det langt
igjen før dette er aktuelt ute i
naturen.
Kadmium, kobolt, kopper,
arsen, krom, nikkel, og S·i nk er
andre tungmetaller som spres fra
fabrikker, men ennå er ikke
mengden så stor at det har ført
til forgiftning av naturen.

FOSFOR (P)
En kan neppe påstå at såpe er
direkte velgjørende for jord

eller vann, men dens skadevirkning er allikevel minimal, og
den blir raskt brutt ned ute i
naturen. Derimot er moderne syntetiske vaskemidler direkte farlige for jord og vann. Det dreier seg om fosforholdige vaskemidler som først brytes ned over
en meget lang periode. Vaskemidlene er direkte dødelige for
visse jordbakterier, vannlevende
mikroorganismer og fi sk . Først
og fremst gjelder det fiskens
egg og yngel. Vask emidlene legger seg som en kvelende hinne
over fiskenes gjeller , dreper
viktige slimhinner og hindrer
øyets normale utvikling. For
enkelte va s k emi dlers vedkommende
gir de opphav til lammelser samt
forstyrrelser i balanseorganet.
Fosfor kan også føres ut i vann ,
f.eks. fra vannklosetter hvor
avføring fra ett menneske inneholder nok fosfor til en produk-
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sjon av 1,4 kg tørrvekt av
alger.
Og her kommer vi da over til
den andre virkningen som fosfor
sammen med nitrogenforbindelser
har på vekst av planktonorganismer i vann.
NITROGEN (N)
Både fosfor- og nitrogenforbindelser er vel kjente gjødningsstoffer i landbruket. Når
gjØdningsstoffene strøs ut over
jorder og skogsarealer vil en
stor del av stoffene bli forbrukt til det de var ment til,
nemlig Øking av veksten i skogog landbruket. Imidlertid vil
også en god del av stoffene oppløses i regn- og grunnvannet og
derfra komme ned i bekker, elver,
innsjøer og endelig ut i havet,
hvor det spesielt i trange
fjordarmer kan føre til voldsom
plantevekst. I ferskvann har vi
flere steder eksempler på hvordan veksten av organismer etter-

hvert fører til at hele inns jøer
er i ferd med å gro igjen.
Også i havet produseres det
store mengder av planteorganismer som etterhvert dør og synker
til bunns . Når så disse døde
organismene brytes ned forbrukes
vannets oksygen, det blir oksygenmangel, og dyrelivet forsv in ner etterhvert.
PESTICIDER
Pesticider er kjemiske
bekjempningsmidler mot insekter,
sopper, ugress o.l. De fleste av
pesticidene er plantevernmidler
og brukes altså i jordbruket for
å beskytte ulike planteslag mot
uønskede angrep fra forskjellige
dyregrupper, og også fra snyltende plantegrupper .
Det viktigste og mest kjente
av disse midlene er DDT som hører inn under gruppen klorerte
hydrokarboner. Også andre planteverrunidler enn klorerte hydrokarboner brukes i jordbruket,

Kan forgiftning være årsaken til at denne kjøttmeisen har fått et slikt deformert nebb?
Foto: Leiv Bunes.

Selv om man lagrer avfalls- og giftstoffer fra
industrien på fyllinger, er man ikke kvitt dem.
Det er alltid fare for avsig, og på den måten
kommer stoffene inn i kretsløpet. Bildet er tatt
på Øra i Fredrikstad.
Foto: Erik Sandersen.
men en stor del av dem brytes
fort ned i økosystemet og gjør
dermed ikke så stor skade selv
om giftigheten av og til kan
være ganske stor.
DDT, det eldste av de klorerte hydrokarboner som brukes
som plantevernmiddel er lite
oppløselig i vann, men desto mer
oppløselig i fett, hvilket forklarer hvor for stoffet så lett
tas opp i levende organismer.
Grunnen til at DDT er et slikt
utmerket insektmiddel er at
stoffet over en lengere periode
beholder sin giftighet. Nedpløyet i jord regner en med at
halvparten av stoffet brytes ned
i løpet av 5 - 15 år, avhengig
av humusinnholdet. En del DDT

vil føres med jordpartikler over
i vann, og stoffet finnes i dag
spredt over hele jordkloden,
dels spredd gjennom luften, dels
med vann.
En skal ikke se bort fra at
DDT har vært en velsignelse for
jordbruket over store deler av
verden og tildels er det den dag
i dag. På den andre siden har
DDT giftvirkninger ikke bare på
insekter, men også på alle andre
dyrearter som måtte få det i
seg. Her kommer da også DDT's
lange levetid inn i bildet, samt
det at stoffet ikke brytes ned i
dyreorqanismer, men lagres i
denne. Etterhvert som vi da kommer oppover i næringskjeden vil
innholdet av DDT i organismene
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bli stadig større.
Hvilke biologiske virkninger
DDT har er straks et vanskeligere spørsmål. Kjent er det at
fotosyntesen nedsettes hos encellede alger. Hos insektene
virker stoffet på produksjonen
av en rekke enzymer, hvilket
igjen fører til døden. Hos rotter og mus er det påvist en viss
hormonell effekt. Hos fisk
påvirkes nervesystemet, og formeringsevnen nedsettes . Fugl som
har vært utsatt for større mengder DDT viser samme nedsettelse
av formeri ngsevnen, idet egg
ikke klekkes. Den direkte påvirkningen av stoffet er en nedsatt produksjon av ATP (adenosintrifosfat), d.v.s. nedsatt
evne t il å lagre og omsette
energi.
Selv om bruken av DDT nå er
forbudt i en rekke land er det
ennå så mange land som er avhengig av stoffet, f.eks. til
bekjempning av malaria, at mengden av DDT i havet og på landjorden vil fortsette å stige.

FLUOR (F)
Den av våre luftforurensninger som har avstedkommet de
største skadevirkninger er fluor
fra aluminiumsfabrikasjonen.
Fluorforbindelsene angriper
nåletrær, og om de ikke direkte
dør, så minskes i al l e fal l tilveksten.
Beitende dyr kan .få i seg
store mengder fluor fra nedfall
på gress, hvilket medfører skader på tenner og deformasjoner
av kjevene slik at dyrene ikke
kan ernære seg.
I Norge er det ikke påv ist
skader på mennesker av fluorholdige forurensninger, men det har
forekommet i andre land.
I forbindelse med diskusjonen
om mulige skadevirkninger av
fluortilsetting i drikkevann er
det blitt pekt på at dyr som i
forvegen er sterkt belastet
gjennom fluorinnholdet i foret
vil ta skade av selv små mengder
fluor i drikkevannet.

OLJE
Oljen er uten sammenlikning
den verste forurensningsfaktor i
åpent hav. En vannflate som blir
dekket av en oljehinne ødelegger
fullstendig de veldige mengder
med mikroskopiske planktonorganismer som utgjør hovedtyngden
av næringen til fisk og hval.
Feller en oljen til bunns ved
hjelp av kjemikalier Ødelegges
bunnorganismene.
Enorme mengder med olje blir
hvert år pumpet ut i havet i
form av oljeholdig spyle- og
b allastvann fra tankskip til
tross for at det er strenge lover mot dette. I tillegg kommer
så skipsulykke r, som etter hvert
som tankskipene blir større og
større betyr fare for enda større katastrofer på relativt små
områder.
Foruten alle sjøorganismene
som blir ødelagt av oljesøl i
sjøen kommer så skaden på sjøfugler som får olje i fjærene.
På en natt i 1957 ble det drept
30 000 fugler, vesentlig haveller, etter oljeutslipp utenfor
Gotland.
I mindre format, men tilstrekkelig til å ødelegge grunnvannet og vegetasjonen, er oljeutslipp og lek kasjer p! land.
ORGANISKE FORURENSNINGER
Organiske forurensninger kommer fra landbruket i form av
pressaft fra siloanlegg. Dette
føres ut i jorden eller bekker
og vassdrag. Det samme skjer med
vann som siver fra gjødselbinger
for husdyr.
Fra ce llulose- og papirindustrien kommer også betydelige
mengder organiske stoffer som:
Lignin, karbohydrater, syrer og
alkoholer. Når slike organiske
forbindelser slippes i vassdrag
og trange havområder (f.eks.
Iddefjorden) øker mengden av de
dyre- og planteorganismer som
øker karbondioksydinholdet og
samtidig minsker oksygeninnholdet i vannet. Det dannes svovelhydrogen, metan o.l., og høyere
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planteliv forsvinner fra områd et .
Innenfor Drøbak har Os lof jorden for lavt oksygeninnhold, og
i v isse områder av indre Oslofjord er vannet på b unnen og i
dypere vannlag råttent.
KJERNEFYSISK KRAFT
Dette høres forlokkende ut
med uanede mengder av energi i
et stadig mer energikrevende
samfunn. Baksiden av medaljen er
så spørsmålet om avfallsstoffene
etter en~rgiproduksjonen og utslippet av kolossale mengder med
kjølevann i hav og fjorder .
I dag deponeres avfallspro-

duktene i n edl agte gruver på
land eller senkes i beholdere på
store h avdyp . Vi vet i dag ikke
noe om hvor lenge disse stoffene
kan holdes under kontroll. Deres
radioaktivitet er til dels meget
langvarig, og mengden av avfallsstoffer Øker fr a år til år .
Hva kjølevannet angår, frykter man i dag at de store v armtvannsmengdene som slippes ut i
h a v et vil komme til å heve temperaturen over større områder.
At dette vil komme til å endre
levevilkårene, og dermed planteog dyrebestanden er sikkert nok,
men omfanget og retningen av
•• isse forandringene vet vi li te
om.

UTSTYR TIL
FRILUFTSLIVET
FÅR DU I
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INNTRYKK FRA NOF'S ÅRSMØTE
BERGEN 23. APRIL 1977
Ved Ole Jørgen Hanssen
I likhet med tidligere års
praksis ble det også i år avholdt både lokalavdelingsmøte og
ringmerkingsmøte i forbindelse
med årsmøtet. Den ukontrollerte
utblåsningen av o lje på Bravoplattformen natten i forveien,
gav dessuten inspirasjon til
debatten på lokalavdelingsmøtet,
såvel som til hovedforedraget om
sjøfugl på selve årsmøtet.
Lokalavdeli ngsmøtet ble preget av 3 - 4 større saker, som
NOF's syn på behandling av oljeskadde fugler, igangsetting av
Atlasprosjektet i Norge, registreringsplikt for ikke-NOF-medlemmer i lokalavdelingene og
opprettelse av nytt populært
medlemsblad i NOF.
I spørsmålet om behandling av
oljeskadde fugler, sluttet møtet
seg stort sett til det opplegget
som Østfoldavdelingen hadde
skissert i en henvendelse til
hovedforeningen. Det betyr at en
på det nåværende tidspunkt ikke
vil godta at lokale grupper av
NOF setter i gang vasking av
oljeskadde fugler på egen hånd.
De tilgjengelige Økonomiske midler skal i første rekke settes
inn i kartleggingen og opptellingen av hekk ende og overvintrende sjøfugler langs kysten.
For å råde bot på a t dagens
behandlingsmetoder er svært mangelfulle, ble det vedtatt å
arbeide for opprettelsen av en
norsk forskningsstasjon for sjøfuglproblematikk.
Møtet gikk også inn for å
arbeide for å utvide SXS km
inventeringene som er igangsatt
i noen lokalavdelinger til å
gjelde he l e landet. Slike
registreringer er nå ferdig
utført på de britiske øyer, i
Danmark og i Frankrike, alle
steder med positive erfaringer.
I korthet går arbeidet ut på å
kartlegge hekkeforekomstene av

norske fuglearter ved å plotte
hekkefunnene inn i ruter på
lOXlO km. Det ble henstilt til
alle lokalavdelingene om å velge
en lokal kontaktmann for å sikre
at arbeidet skulle komme i gang
så snart som mulig. Mer stoff om
dette vil nok prege Østfoldorni tologen i årene som kommer.
Hovedstyret hadde sett med
bekymring på at medlemstallet i
NOF hadde· vist en synkende tendens de seneste par årene. Man
mente at virksomheten i lokalavdelingene var en medvirkende
årsak til dette, idet det kunne
virke som om folk mente det
holdt med å være medlem i ~n
forening. Mot stemmene til Østfoldavdelingens og Vestfoldavdelingens representanter, ble det
derfor vedtatt å innføre en symbolsk registreringsavgift på
samtlige medlemmer i lokalavdelingene som ikke var medlem i
hovedforeningen. Vi vest- og
østfol~inger mente man heller
skulle betale en større medlemsavgift til hovedforeninge n, og
at pengene deretter skulle for deles mellom hovedforeningen og
lokalavdelingen etter en gitt
fordelingsnøkkel.
Til stor glede for mange NOFmedlemmer ble det også vedtatt å
arbeide for utgivelse av et nytt
populært medlemsblad fra nyttår
av. Sterna vil da fortsette som
d et begynte, nemlig som årsskrift for Stavanger Museum,
mens medlemmene vil få tils e ndt
et tidsskrift a la det danske
Feltorni tolog en. Dette var også
tanken den gang NOF ble startet ,
da en fikk tilbud om å trykke
noe medlemsstoff i Sterna. Svein
Haftorn, Holger Holgersen og
Arnold Håland ble b e dt om å
utrede retningslinjer for stoffvalg, b udsjettering etc.
Videre ble det vedtatt å
gjenopprette feltutvalget med
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Frithjof Mehlum som ny formann.
Det ble bedt om at lokalavdelingene tok seg selv i nakken når
det gjaldt bytte av lokaltidsskrifter og rapporter, og det
ble orientert om et kartoteksystem for arkivering av hekkeopplysninger som er tatt i bruk i
Rogalandsavdelingen.
På· selve årsmøtet på ettermiddagen ble det vedtatt å høyne
kontingenten fra 30 - 40 kr for
seniormedlemmer, og til 20 kr
for juniormedlemmer . Det ble
vedtatt å ikke gi rabatt for
studenter og skoleelever. Videre
ble det vedtatt å opprette en
komit~ for dirigering av Atla s-

prosjektet i Norge . Formann i
denne ble Steinar Eldøy, og med
seg fikk han Kjetil Valde fra
Møre og Romsdal og Frithjof Mehlum fra Feltutvalget. Ved valgene gikk Gunnar Lid ut av styret etter lang og tro innsats
sammen med Kjell Mork. Som nytt
styremedlem ble valgt Arnold
Håland fra Bergeri, og som ny
varamann Jimmi Øvredal fra Os.
Kveldens hovedforedrag ble delt
mellom Gunnar Lid og Alv Ottar
Folkestad, og handlet om den
aktuelle situasjonen for sjøfuglforekomstene langs norskekysten, et svært så aktuelt tema
i disse løpske oljetider.

ATLASPROSJEKTET
Ved Tellef Kjellesvig
På NOF's årsmøte i Bergen i
april i år, ble det vedtatt å
sette i gang ornitologisk atlasarbeid i Norge, i likhet med det
som blir drevet i en rekke andre
europeiske land.
Prosjektet går ut på å kartleg.ge hekkeutbredelsen til de
forskjellige fugleartene i
Norge . Hele landet er oppdelt i
kvadratiske ruter (UTM rutenett) , og det gjelder å finne ut
hvilke fuglearter som hekker
innenfor hvert kvadrat . I Østfold vil det etter alt å dømme
bli satset på ruter på SXS km,
d . v.s. at vi f å r noe i underkant
av 200 ruter å undersøke.
Atlasprosjektet i Østfold vi l
bli påbegynt våren 1978. Oppgaven er så stor at vi får ta
sikte på å bli ferdige en gang
i 1980-åiene. Arbeidet vil bli
lagt opp slik at enkeltpersoner
eller grupper får tildelt et
kvadrat som sitt undersøkelsesområde . Vi vil i størst mulig
grad prøve å fordele rutene slik
at flest mulig får arbeide i
områder hvor de er kjent og har
spesielt lyst til å sette i

gang . Så får vi bare håpe at
dette sporer til fortsatt innsats slik at vi også kan dekke
de noe mer avsidesliggende
delene av fylket.
Selve undersøkelsen går som
nevnt ut på å finne hvilke arter
som hekker i de forskjellige
kvadratene. Antall hekkende par
i hvert kvadrat fåes ikke med i
denne undersøkelsen da dette
vil le være en umulig oppgave for
de fleste arter. Som et hjelpemiddel i arbeidet er det utarbeidet et kodesystem for å angi
graden av sikkerhet for at hekking har funnet sted. Systemet
består av i alt 17 graderinger
som er inndelt i følgende fire
hovedgrupper : Ingen indi kasjon
på hekking, mulig hekking, sannsynlig hekking og konstatert
hekking. Dette vil bli behandlet
mer utførlig i et senere nummer
av Østfoldornitologen.
Alle som er interessert i å
delta i prosjektet , s om aktive i
felten eller i planlegging/organisering, bes sende noen ord til
foreningsadressen.
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SJØFUGLGRUPPA I NOF AVD. ØSTFOLD
MEDDELELSE

NR

1 , 1977

For Sjøfuglgruppa ved Ole JØrgen Hanssen (sekr.)
Innen Østfold fylkes grenser
finner vi en stor og umåtelig rik
skjærgård. Fram til i dag er fuglelivet i denne bare sporadisk og
dårlig undersøkt. For å råde bot
på dette er det nå opprettet en
sjøfuglgruppe i foreningen, bestående av folk som spesielt vil
arbeide med registreringer innen
denne naturtypen. Gruppen hadde
sitt første møte i Fredrikstad
den 18. april i år. Her diskuterte og vedtok man retningslinjer og arbeidsoppgaver for gruppas virksomhet i inneværende år.
Av retningslinjer kan nevnes
følgende: Grup~en skal være løst

Erik Sandersen i ferd
med å ringmerke en hettemåkeunge.
Foto: Ole JØrgen Hanssen.

organisert og kun ha en fast
sekretær til å ta seg av eventuell korrespondanse og meddelelser. Alle ~om driver planmessige
undersøkelser av fuglelivet i
Østfoldskjærgården kan få plass
i gruppa. Sjøfuglgruppa skal arbeide for å øke kjennskapet til
fuglelivet i skjærgården, og å
koordinere arbeidsoppgavene som
registreringer og ringmerking. Av
å rets arbeidsoppgaver kan nevnes:
Sjøfuglundersøkelse i forbindelse med iverksetting av hekkereservater på Østfoldkysten ved
Erik Sandersen og Ole Jørgen
Hanssen.
Sildemåkeundersøkelser i Østfoldskjærgården ved Birger A. Andersen .
SjØfuglundersØkelse i Borgesk j ærgården ved Hermod Karlsen o g
Ole Petter Skallebakke.
Ringmerking av reirunger hos
sjøfugler i Onsøyskjærgården ved
Pål Mouroy.
Ringmerking av reirunger hos
sjøfugler i Øra-området og Nordre
Hvaler ved Erik Sandersen.
Kartlegging av hettemåkebestanden i . Østfoldskjærgården ved
Ole Jørgen Hanssen.
Fargemerking av hettemåker og
kartlegging av hettemåkekoloni enes forflytning i Glommas Østre
utløp ved Ole Jørgen Hanssen.
Dersom andre medlemmer planlegger feltoppgaver i Østfoldskj ærgården, be r vi dem ta kontakt med sjøfuglgruppa, sli k at
arbeidet k an koordineres best
mulig med pågående arbeider.
Personer som selv ikke har
planer om å ta på seg det arbei dspresse t og det ansvaret det
er å lede en slik undersøkelse ,
men som kan tenke seg å t a d e l i
fel t arbeidet i forbind els e med
noen av undersøkels ene, er også
velkomne til å ta kontakt med
gruppa. I den grad det er g it t
støtte til vedkommende unde rsø-
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kelse, kan man regne med å få
dekket utgifter i forbindelse med
arbeidet. sjøfuglgruppa er også
interessert i å få kontakt med
personer som disponerer båt og
kan tenke seg å delta med denne
i feltarbeidet etter avtale.

Disse bes sende navn og kontaktadresse/telefonnummer til sjøfuglgruppas adresse, som er:
Sjøfuglgruppa i NOF avd. Østfold
Postboks 109
1620 Gressv ik

INTERNASJONAL SJØFUGLKONFERANSE I ABERDEEN
Ved Ole Jørgen Hanssen
Sammen med ni andre nordmenn
d eltok Erik Sandersen og undertegnede i tidsrommet 26.- 28.
mars på en internasjonal sjøfuglkonferanse i Aberdeen. Konferansen tok opp alt fra generelle undersøkelser om sjøfuglenes forekomster på begge sider av Atlanterhavet, til mer spesielle saker
som måkenes bruk av søppelplasser
som matforråd i vinterhalvåret.
Sett med norske øyne var det
kanskje problemene som er knyttet
til oljevirksomheten som fattet
størst interesse. En rekke registrerings- og forskningsresultater
ble framlagt av grupper av forskere fra såvel europeiske som
oversjøiske land. Et spesielt
prosjekt som bør nevnes, er det
såka lte "Beached Bird Surveys ".
Dette går ut på at man på siste
søndag i f e bruar skal registrere
ilanddrevne sjøfugler i alle
Nordsjølandene. Ved å beregne
prosentdelen av antall sjøfugl
som viser tegn på oljeskader,
kan man gi et grovt anslag på
oljedødens utbredelse. På de
britis ke Øyer og i Belgia, Tyskland og Nederland er d ette reg i streringsnettet svært godt utbygd.
Her finkjemmer 500 deltagere
hvert år over 2000 km strandlinje,
og over 20 000 oljedøde fugler
registreres hvert år. At dette er
riktig skjønner en når England
bare siden 1971 har hatt over 60
o ljeutslipp som har drept mer enn
50 fugl .
Fra flere hold ble det også
reist berettiget kritikk over at
Norge ennå ikke hadde satt i gang

slike oljetel linger. Med vår
lange kyst mot Nordsjøen er det
naturlig at en vesentlig del av
døde fugler driver inn på vestkysten. Dette er også bevist av
engelske forskere. På en båtreise
mellom Bergen og Newcastle ble
det sluppet ut ca 500 døde måke:
fugler med en beskjed til finneren om å sende inn landingsposis jonen til organisas jonens
adresse i England. 7% av fuglene,
eller et antall på 37 ble meldt
gjenfunnet, og av disse ble hele
34 funnet ved våre kyster~ Dette
alene skulle . indikere at vi snarest må få reist midler til å
gjennomføre de internasjonale
oljedødtellingene .
Her i Østfold er det fo røvrig
såvidt startet opp, i det vår
forening i samarbeid med Cyrebeskyt telsen i Østfold og Østfold
Jeger- og Fiskerforening, har
fått trykket opp registreringskort til dette bruk. Kortene skal
deles ut til fiskere, båtfolk og
andre med nær tilknytning t il
kysten og kan sendes franke ringsfri tt til foreningen.
Selvfølgelig har ikke al t som
tas opp på en slik konferanse
like stor interesse, men for en
som selv arbeider med sjøfuglproblematikken er det av stor
verdi å holde seg underrettet om
det som skj er rundt i verden. Jeg
vil derfor til slutt takke World
Wildlif e Fund i Norge ·for at de
betalte båtreisen o v er til England og derved gjorde oppholdet
mulig.
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OPPROP:

ANALYSE

AV

MILJØGIFTER I ROVFUGL
Rovfuglene våre er i dag
truet på mange vis , til t r os s
for fredninga. Forstyrrelser ved
hekkeplass en, ulovlig jakt,
kraftlinj er, falkonerer, eggsamlere, miljøgifter og den allmene forringelsen av naturen,
har gjort at mange av v å re rovfuglart er er sterkt presset.
Miljøgiftene er en snikende, men
usynlig fare. Små konsentrasjoner i vann og luft akkumuleres
og konsentreres ledd for ledd
opp gjennom næringskjedene. På
toppen av næringspyramiden står
rovfuglene. Ingen rovfugla rt går
hel t fri fra giftpåvirkning, men
de forskjellige artene rammes
med ulik styrke. I verste fall
kan akutt forgiftning med døden
til følge inntre. Andre effekter
er nedsatt reproduks jonsgrense,
tynnere eggeskall, fosterdød,
eller det kan ha hormonelle og
fysiologiske ef f ekter vi ennå
ikke kjenner rekkevidden av.
I Norge vet vi lite om hvilken effekt miljøgiftene har hatt
og enda har på våre rovfuglpopulasjoner. I forbindelse med
Wo rld Wildlife Fund's Prosjekt
falk (d .v.s. vandrefalk), Prosjekt havørn og Prosjekt kongeørn
vi l det bli samlet inn materiale
av bl.a. mytefjær og ukl ekte egg
til miljØgiftanalyser. Dette
materialet får jeg anledning til
å bearbeide og bruke til min
hovedfagsoppgave i zoologi. I
tillegg til de tre artene nevnt
ovenfor, vil jeg også analysere
materiale av fiskeørn og hønsehauk.
Jeg har sjølsagt ikke muligh et til å skaffe alt materialet
jeg trenger s j øl , og er derfor
nødt til å sto le på at fugleinte resserte over hel e landet viser interesse og velvilje. Jeg
ber derfor om din hjelp til å
skaffe det materialet jeg tren-

ger av de 5 artene:
1) Mytefjær til kvikksølvanalyse.
2) Uklekte egg ti l analyse av
kvikksølv, DDT og PCB, samt mål ing av skalltykkelse. For
skallmålinger er jeg interessert
i å komme i kontakt med folk s om
h ar gamle eggsamlinger liggende.
3) Skallfragmenter til må lin g
av tykkels e .
Store fjær, som håndsving-,
armsving - og stjertdekkfj ær foretrekkes, men også andre fjær
mottas med takk. Da bare en bit
av fjæra brukes, kan store f j ær
returneres etter analyse, hvis
ønskelig.
Egg vil bli returnert etter
at innholdet er fjernet og
skalltykkelsen målt.
INNSAMLING AV MATERIALE
Materiale til miljØgiftanalyse må i første rekke samles på
hekkeplassen, selv om det også
må forsøkes å samle materiale
fra sitteplasser, ribbeplasser
og vinterkvarter.
For hekkepopulasjonens vedkommende, må det samles inn
uklekte egg, døde unger og mytefjær. Ringmerkere og andre som
har dispensasjon til å besøke
rovfuglreir i hekketida, skal
samle fjær fra reirunger på den
måten at man klipper av den ytre
delen (ca 5 - 6 cm) av en
stjertfjær, samt en hel vingedekkfjær. Merk at f j ær fra forskjellige reirunger i kke må pakkes sammen. Ved samtidig ringmerking, angi ungens ringnummer
på pakken med fjær.
Når det f i nnes skallfragmenter fra knuste eller klekte egg,
må disse samles inn til måling
av skalltykkelse.
Hele fugler, selvdøde eller
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skutt, må bevares hele. Disse
sendes inn til Veterinærinstituttet, Ullevålsvn. 68, Oslo,
som analyserer organer og foretar patologiske undersøkelser.
Fuglene må oppbevares og sendes
i frosset tilstand.
PAKKING OG OPPBEVARING
Egg puttes i plastposer som
lukkes godt. Bare ett egg legges
i hver pose. Når de skal sendes
eller transporteres, slik at det
er risiko for transportskade, må
de pakkes i en eske av metall,
plast eller papp. Denne fores
godt med mykt materiale, gjerne
isopor eller treull. Hvis flere
enn ett egg er pakket i samme
eske, må de isoleres fra hverandre med mykt materiale for å
hindre at de blir knust mot
hverandre under transport.
Så snart som mulig etter at
eggene er samlet inn, må de legges i et kjøleskap ikke varmere
enn +4°c.
Skallfragmenter er ofte små
og skjøre. For å unngå at disse
Ødelegges ytterligere, må de med
en gang legges i eske, helst av
plast, som gir den nødvendige
beskyttelse.
Annet ferskt materiale behandles på samme måte, d.v.s.
legges i separate plastposer og
oppbevares kaldt etter at de er
påført en tydelig merkelapp.

Fjær, enten det er mytefjær
eller fjær fra reirunger, pakkes
i aluminiumsfolie, og pakkene
legges i plastposer som knytes
igjen . Fjærene kan oppbevares i
romtemperatur.
Alt materiale må merkes skikkelig. Det må påføres sted (evt.
kodebetegnelse) , dato og innsamlerens navn, samt om materialet
er fra reir, sitteplass, ribbeplass o.l.
INNSAMLINGSPROGRAM
Om mulig bør det avlegges to
besøk i reiret i ungeperioden
for å sjekke antall unger som er
klekt, samle uklekte egg, skallfragmenter, døde unger, fjær og
byttedyrmateriale. Ved alle besøk må det samles inn mytefjær
til kvikksølvanalyse . Mytefjær
fra voksen fugl samles lettest
ved og på reirplassen i hekketida, men kan generel~ samles
inn hele året fra sitteplasser ,
ribbeplasser, nattkvarter etc . .
Alle opplysninger behandles
konfidensielt. Resultatene vil
bli publisert . Utgif ter til
porto og emballasje vil bli
refundert. På forhånd takk!
Materialet sendes til:

Torgeir Nygå rd
Zoologisk institutt
Bernhard Getz gt. 6
700 0 Trondheim

Kr. 15,- koster en rubrikkannonse

95.000 LESER DEN
25 m1· 11 kroner I

i Moss Dagblad, Halden llrbeiderbl.uf, Dtmokritrfl, su,~bori Arbeidtrbl.1d Ol l sttoJdpo.sltll.

Dis se 95.000 leserne

forbruker hver uke over

•

•
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DETTE HAR VIA SELGE:
Vi vil som i tidligere nummer av Østfoldorni tologen annonsere hva vi har av salgsmateriell. Dermed få r også de medl emme ne og
abbonentene som ikke er på møtene anledning
til å kjøpe det materiell vi til van l ig sel ger de r.
NOF j a kkemerk er ~ tøy a kr. 15,NOF sølvmerke (925 s) a kr . 25,NOF fuglelister til feltbruk a kr . 1,Fuglelis ter 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 kl ebemerker , diam . 7,5 cm a kr . 6,WWF kl ebemerker, diam. 13 cm a kr. 15 ,Hubro brevmerker (4 stk) a kr. 3, Vandrefa l k brevmerker (4 stk) a kr. 3,Hubro brevkort (sett på 4 kort) a kr. 8,Vandrefalk klebemerker (diam. 10 cm) a kr . 10,Østfoldornitologen (før 1976) a kr. 5,Østfoldornitologen (etter 1975) a kr. 7, Fugleplansjer i farger (59 x 89 cm - 8 forskj.) a kr. 10,Samlet sett fugleplansjer kr. 70, I tillegg ti l nevnte pri ser kommer utgifter ti porto.
Henvendelse rettes foreningsadressen.
Ole Kr. Glomvik
Materialforvalter

ALT I SPORT

,C, taltam ...Spott "I,
Stortorget - Fredrikstad.

Tlf. 16005.

I
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FORENINGEN HAR FATT FORENINGSKONTOR
I d et tidsskriftet s k a l ti l å
gå i trykken , få r vi den gledelige me l dingen at fore n ing en v il
f å di spone r e et av loka l e n e ti l
Gaml e b y e n Fo lkehøysko l e fram t il
sommeren . For eningen vil her
lag r e mye av sit t sa l gsmateriell
og lager av tidsskrif t e r, rap-

porter o .l . , s lik at d ette kan
lånes av medlemmene. F r am ti l
Jul vil vi derfor ope r ere med
f ast åpningstid i lokalet, og DU
e r hjerteli g velkommen t il e n
pra t hver TORSDAG FRA KLOKKE N
1700 - 1930.
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Fred ri k.s~atiØ.

KARTET VISER
ÅRSMØTELOKALET
I FREDRIKSTAD

BRA~N-

STASJON
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KIRKe Pl\ll~Et\

MASSEKORSBÅND

ØSTFOLDAVDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik

Disse adresser kan du henvende deg til om du
skal kontakte styret personlig ell e r 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, 1600 Fredrikstad.
Redaktør: Hermod Karlsen, Berg 9, Torsnes,
1600 Fredrikstad Ø. Tlf. (0 32) 49197.

