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REDAKSJONELT
Aller først vil jeg få
rette en takk til dem som
ha~ fulgt min oppfordring om
å sende stoff til bladet .
Det er gledelig at såpass
mange nye navn er å finne
blant forfatterne denne gangen. Dette må likevel ikke
bli noen unnskyldning for
dere andre til ikke å følge
opp, for uten de "faste"
bidragsyterne hadde det ikke
vært mulig å få til mer enn
ett nummer i året.
Medlemstallet i hovedforeningen har i de siste par
årene stagnert. For å rette
på dette ble det på hovedforeningens årsmøte og lokalavdelingsmøtet ved tatt at
samtlige medlemmer av lokalavdelingene skal regnes som
medlemmer av hovedforeningen.
Dette skal gjennomføres ved
at lokalavdelingene må betale en viss sum (trolig fem
kroner) til hovedforeningen
for hvert medlem som ikke er
medlem av hovedforeningen.
Disse vil naturliavis ikke
få tidsskriftet. ~
For Østfoldavdelingen vil

dette i praksis bety en e kstrautgift på bortimot 1000
kroner. Jeg vil derfor oppfordre dere til å melde dere
inn i hovedforeningen så
snart som mulig. Medlemskontingenten for 1978 er kroner
40, for juniormedlemmer (under 18 år) kroner 20. For
dette får man tidsskriftet
som utkommer fire ganger i
året
Hovedforeningens tidsskrift har i flere år vært
Sterna. Mange har imidlertid
ment at det har vært for
vitenskapelig og "tørt".
Derfor vil det fra og med
1978 bli utgitt et populært
tidsskrift, mens Sterna
skal fortsette som Stavanger Museums tidsskrift, slik
det opprinnelig var.
Fra og med 1978 vil det
også bli utgitt et mer faglig og vitenskapelig tidsskrift. For å få dette må
man betale en tilleggskontingent , men det første nummeret vil medlemmene få gratis.
red.

Rettelse til nr. 2, -77.
I artikkelen "Hubro-unge
stjålet! " i nr. 2, 1977,
side 15, var det dessverre
to kj edel ige feil. For det
første er forfatterne nevnt
i feil rekkefølge. Det er
Ole H. Stensrud som har arbeidet mest med artikkelen,
og det er således hans navn

som skal stå først. For det
andre står det at Atle Haga
har tatt bildet. Det korrekte er at Ole H. Stensrud er
fotografen. Jeg er selv
skyld i rotet, og kan bare
beklage det inntrufne.
red .
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FORMANNEN HAR ORDET:
1·,, r en m;ned sidon kunne
i ' 11en skifle.kalen der oq
>kri" e 197 8.
Uv ilkårl i q
L ' ' :i k l' r e n i. slike stu n de r på
1 " " sum har sk jodu i
å ret
: 11111 qikk.
Vil 19 77 helt
l ur s v i n ne over i glemsle ns
dun kl e mørk a , eller er det
t i :1q som har skjedd , som for
Ldr1<J tid v i 1 stå s pi kre t
ld :.;t i minnet?
Som fugle 11. Lt'l' cssert "il noen kansk j e
r< ·f lek t<.: re o v er r e sultatene
~1 ,· .'Jrets arbeid.
Kanskje
111<111 vil minn es nattergal en
'' " stille forsommerkveld,
<1L. nte nc, P.l.ro lene og dverg1 "rnc n .-> fra Skåne, e l ler
>:,1n skjn e nqhaukene fra
·: 1

</J Land .

So m ornitoloq og naturer det imidlertid andre ting som opptar
e>1:, 1.; nn de lyse minnene fra
årets fugleutflukter.
1977
var året da naturen g a o ss
det fø r s t e varsel om at oljele tingen i Nordsjøen ikke
er så ris ikoløs allikevel,
oq at v år økende materielle
ri kdom k a n s k je vil gå oå bekost ning av andre, umiste l iqe verdier .
Men 1977 var også det
år ~ t da vernetanken ende l ig
kun ne vise t i l de første
r es ultater i fo rm av v er nefo rslag for en rek k e områd er
i fylket.
Hele 17 forsla g
til myrreservater , 15 fors l ag t i l hekkereservater for
sjøfugl , og vernefo r slag for
våre to vi k t i gs te v åtmarkslokali te t er Kurefjorde n oq
Øra fore l igger.
Dette kan
bety at v i i løoet av et rar
år kan få en økning i an t all
naturreservater i fylke t fra
4 til nærmer e 40!
, · ernintere~sert

Jaha, tenker v e l kanskje
noen. Kan vi i k k e da slapoe
av og på neste årsmøte k~ite
ut passuse n om "ver n av et
recresentativt utvalg av
fylkets naturområder" i foreningens vedtek ter? For vi
kan vel ikke vente å få
gjort noe mer på vernesektoren i fylket da? Slike
tanker kan en ofte ha, helt
til en sitter med et av rese r vatforslagene i handa.
Der står det nemlig at
departementet kan ta bestemmelsen om varig vern opp til
ny vurdering, dersom endrede
forhold skulle tilsi dette.
Det betyr blant annet at
Tønsberg kommune uhindret
kan fortsette med Ødeleggelsene av Presterødkilen Naturreservat, f ordi industrien er avhengig av en ny vei
gjennom området for å ekspandere, eller a t Hamar kommune kan ta tilbake de områder som inngikk i Akersv i ka Naturr es ervat , for å
bygge ny industri etc.
Det
betyr k ort sagt, a t kam.i;:ien
fo r å få vernet et område
først starter noen år e tter
at et naturreservat er o~p
rettet .
Det har man gjen tatte ganger sme rt elig fått
erfare .
Derfor bør naturreservatene så s nar t de er opprettet tas inn i kampen for å
bedre folks holdning til
ver net anken.
Naturreservatene må i kke bare bli ligg ende som svarte f l ek ke r i
men ig manns geografi, men bli
utnytt e t til studier, underv isning etc.
Fugletårn og
ut ki kksposter må byqge s ,
s l ik at folk kan nyte na -
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turen uten å være til senans~ for dyrelivet og fugleli "et. For sel v om man
f~rst og fremst oppretter
naturreservatet for naturens
egen skylcl, så skal man huske at vernetanken må få
gjennomslagskraft hos hele
befolkningen, for at vi skal
være trygge på at det ikke
vil bli gjort inngrep i om-

radet.
Hele tankeqangen baK
natur- e g miljø vernet md
0pple··es, og det har man for
eksempel i Sveriqe vist at
naturreser vatene kan ben v t tes til.
Dette er viktig å
ha i tarkene når vi går inn
i året 197&.
Jeg ønsker
dere alle et r i ktig godt
n y tt ~r, oq hAper dere blir
enda mer ivrige enn i 1977 .

LOKALLAG I FREDRIKSTAD OG MOSS
På et seminar om foreningsaktiv i teten på Arishol men 17-19 september ble det
besluttet snarest å få virksomheten ned på lokalplanet.
Fra nyttår vil det derfor
bli dannet lokallag i Moss
og Fredrikstad. Så snart det
lar seg ordne, regner man
også med å få i gang lokal lag i Halden og Sarpsborg.
Lokallagenes fremste op~ga
ver blir å verve nye medlemmer, arrangere mindre eksk u rsjoner og holde møter e t
par ganger i måneden. Lagen e
vil forsøke å få med seg

HAREK

flest mulig mennesker og
forsøke d motivere folk til
å verne om fugl og natur.
Lagene vil derfor ikke bare
beskjeftige seg med teoretisk kunnskap om fugl. Møteog ekskursjonsvirksomheten i
Østfoldavdelingen vil imidlertid holde fram som før.
Til stensilering og porto
har styret bevilget 200 kr.
til hvert av lokall a gene.
Tid og sted for de første
møter i lokallagene vi l man
opplyse om senere . Disse v il
sannsynligvis bli ho l dt i
februar.
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Joh. A. Thome

(1849 - 1912)

En pioner-ornitolog

Østfold

Geir Hardeng

Johan Andreas Thome var
en foregangsmann i utforsk ningen av fuglelivet i Østfold. Før hans tid foreligge r me get få data vedrørende
fugl i fylket, og Thome var
blant de første en kjenner
til som systematisk samlet
inn og skrev ned sine obs ervasjoner.
De viktigste biografiske
opplysninger om Thome finnes
hos Wessel (1926) og Broch
(1954) . Joh. A. Thome ble
f ødt i S t jørdalen 12. sep t.
Portrettet over er hentet
fra A. B . Wessel (1926).

1849. Foreldrene var hen holdsvis Frantz Anton Wilhelm
Thome og Berthe Sophie, født
Richter. Johan Andreas Thome
interesser te seg allerede
fra guttedagene for naturen,
en arv han videreførte fra
faren som var i v rig insektsamler . Johan utdann et seg
til farmasøyt og b l e tidlig
bes tyr er for "oxalsyrefabrikken paa Græsvik ved Fredrikstad", der han virket til
sin død sommeren 1912 .
Joh. A. Thomes omhyg~elig
førte notatbøker er et e ksempel til etterfølgeise.
Observasjoner, ankomstdatoer
for t rekkfugl, eggmå l, form,
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farge o~ eqgantall i ulike
kull o.s . v . kan enn å lett
leses i orig i nalversjon.
Thomes manqe data er derfor
e t meget verdifullt kildemater ial e.
Fra de mange årene Th ome
vi rket i fylket for eligger
få oprlysninqer om fugl i
følg e litteraturen . De betyde lige e ndringen e i faunaen
s iden den g ang kan anes ved
les in g av hans notater. De
er nemlig f r a tiden da både
havørn, h ubro og vandrefalk
he kket langs Øs tfoldkyste n,
arter som mennesket i dag
har " lykkes " i å utrydde
herf r a. De t er i så måte med
vemod at nåtidens ornit olo ge r tenk er seg bakover til
de dager Thome fikk gleden
av å oppleve.
Thomes materiale omfatter
e n av landets største og
mes t verdif ull e eggs a mlinge r.
Han var i vrig samler , han
mål te, veide og journalførte
eggene og har i så måte bi dra tt med solide da ta-me ngder, se f. eks. Hagen (19 42).
Det meste av hans store samling er skjenket Zoologisk
museum i Os lo.
Store egg saml inger har
med re tte en dårlig klang
hos dagens ornitologer, men
Thome virket jo i en tid da
natur en var utsa tt for liten
grad av miljøpåvirkning. Den
gang var innsaml ing av egg
og utstopping av fugl alment
akseptert, og gevære t til svarte den plass og funksjon
kikkert og telelinse h ar i
dag.
, Thome fo retok ekskursjoner til alle landsdeler og
samlet inn et rikholdig mater ial e . I Østfold var det
naturlig nok hjemtrakten og
Hvaler som mest ble oppsøkt.
Wessel (1926) skrive r: "Og
det må betegnes som et vir -

kelig tap for norsk ornitho logi , at det ikke blev ham
selv f orundt å gi en saml et
oversik t ove r d e resultater
som forel å fra hans nitide
utmålinger og veiinger av
nors ke egg-ku ll, eller et
bea rbeidet u tdrag av den
lange række dag bøker, som
han helt siden år 1881 hadde
ført over sine iakttagelser
innen f ugleverdenen ." Thome
publiserte egenhendig bare
et par artikler, Thome (1882
og 1883) , men ca 15 år etter
hans død, ble litt av hans
notater sammenstilt av Thomes venn, Andreas Bredal
Wessel (1 858-194 0) , se Thome
(1926 og 1928). Thome brevve ksle·t en del med Wessel
som det meste av sitt liv
bodde i Finnmark. Korrespondansen inneholder bl .a. en
del fugl e data. (Harald
Schille medd . ).
Det er nok først og
fremst prof . Robert Collett
(184 1-1913 som har bidrat t
til at deler av Thomes materiale er innlemmet i vår o rnitologiske litteratur, og i
flere av Colletts arbeider
nevnes ofte Thomes navn,
f.eks. i Collett (1 894 og
1921) . Dr . Yngvar Hagen
(f . 1909), mangeårig leder
av Statens viltundersøkelse r, er selv fra Østfold, og
Hagen har og så i noen a rbeider referert til Thomes notat er, Hagen ( 1942 og 1952).
I f orordet til boka, Rovf ug l ene og vi ltpl eien , Hag en
(1952) sier han: "Det er for
meg en særlig glede også å
nevne den norske ornitolog ,
min bestefar, fabrikkbestyrer Joh . A. Thome (død 1912) .
De samlede opptegnelser fra
hans lange fo rsk erliv er
stilt til mi n disposisjon av
hans sønn, fo rstkandidat
W. Thome ." Wilh elm (død
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1972) var også en ivrig
ornitolog, og han har i likhet med sin far etterlatt
seg fyldige originalnotater
fra fylkets fugleliv.
Tre generasjoner Thome,
Frantz Anton Wilhelm, Johan
Andreas og Wilhelm hadde
alle sterke na turinteresser,
og de har satt spor etter
seg i vår rikholdige naturfaglige litteratur.
LITTERATUR
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·TARALDEN
Ole Jørgen Hanssen
Ytterst i det som betegnes som Kurefjord-avsnittet
på Ryggekysten ligger øya
Taralde n. I areal e r ø y a
forholdsvis liten, med en
største lengde p å 450 m o g
en største bredde på 150
Naturvernmessig s et t ruver
i mid l ertid Taralden høyt
blant de mange perler vi
finner langs kysten av fylket vårt. Botanisk sett er
øya interessant, men det er
vel først og fremst på grunn
av de store mengder hekkende
sjøfugler og sitt preg av
typisk midtskjærgårdsholme,
at øya har vakt biologenes
interesse opp gjennom årene.
Geologisk sett ligger
Taralden i det karakteristiske østfoldske grunnfjellsområdet, med de utslag dette
får for topografi og vegetasjon . Et særegent trekk i
landskapsbildet er svabergene, som skyldes iskreftenes
påvirkning under istid. Da
isen trakk seg tilbake, ble
store mengder løsmasse lagt
igjen i det vi kaller Østfoldraet. Det vi betegner
som Østfoldraet er imidlertid bare en av mange slike
randavsetninger i Østfold,
og restene av det som går
under navnet "Lille raet"
kan man finne igjen blant
annet på Taralden. I strandsonen, hvor bølger gjennom
århundrer har slåt t inn og
skyllet ut de finere partiklene som sand, silt og
leire, er bare større blokker blitt liggende igjen, og
vi får en rulleste i nsstrand.
I høydedragene har løsmasse-

m.

avsetningene fått ligge mer
i fred i forsenkningene i
terrenget, og slike sandgro~er danner en slakk skråning fra toppen i nordøst og
n ed mot stranda i sør. Bare
helt nord og he l t sør stikk er det opprinne l ige grunnfjellet opp som svaberg og
småknauser.
Bo t anisk se t t er også Taralden interessant, idet det
blant annet er f unnet flere
uvanlige plantearter på holmen. I det store og hele
preges likeve l vegetasjonen
av det typiske plantelivet i
skjærgården. Sandbakkene med
innslag av skjellsand og
kalkforekomster danner god
grobunn for en næringskrevende og varmekjær flora .
Blant planteartene kan her
nevnes strandnellik, stemorsblomst, standløk og
flere gressarter. I strandsonen, hvor bølgene skyller
opp tang og tare, drivved og
søppel, vil en til tross fo r
et skrint jordsmonn finne
flere næringskrevende plantearter. Dette skyldes for råtnelsesprosesser som i
stort monn frigjør nitrogen,
et nærigsstoff som er nødvendig for planteveksten .
Vegetasjonen domineres av
såkalte driftvollsamfunn,
der en på eldre, stabilt
materiale finner arter som
krushøymol, strandkvann ·og
strandbalderbrå . På de t yngste, minst råtnede mate r ialet finner vi planteslag som
f.eks. brenneslearter,
strandmelde og tangmelde.
Innslaget av buskvegetasjon
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Rullesteinstranda på Taralden er rester fra isens
tilbaketrekning over Østfold for 10.000 år siden. Blant
steinene finner bl.a. hettemåkene en god hekkeplass, og
kolonien har igjen vokst sterkt de senere årene.
Foto: Ole-Jørgen Hanssen.

på Taralden er ytterst minimalt.
Likevel er det vel først
og fremst ornitologisk sett
at øya er mest interessant.
Allerede så tidlig som i
1929 fattet man interesse
for fuglelivet på Taralden.
Da fant nemlig Harald M.
Aagård de første hettemåkeparene i Østfold hekkende
nettopp her ute . Det året
ble kolonien av "lattermåker" anslått til 60-70 individer. Allerede sommeren
etter var imidlertid hekke-

nlassen oå Taralden rømt, og
etter det foreliqger det
; kke ooolysninqer om hekking
oå Taralden før rundt 1955,
da Nils J . Ytreberg hadde
startet sine omfattende hettemå keundersøkelser i Kurefjorden. I 1974 da ma teriale
til verneplanen for skjærgårdsreservater i Ytre Oslofjord ble innsamlet, hadde
kun 15 individer tilhold på
Taralden, men allerede i
1976 var den vo kst sterkt og
i 1977 ble det talt opp 275
par med reir på holmen .
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Ogs ~ i 1930 ble hag;rd
slitt av den rike skjær s &rdsfaunaen på Taralden, og
5t=l" om flere av de artene
han ne··ner ikke er funnet de
senere år, så er det gjort
flere hekkefun n som kanskje
er ~el så interess3nt e. På
1930-tallet nevnes det at en
go d del nar dverglo hekker
der, likesom på de fleste
andr e holmene ve d Ku r ef jorden. I dag er, som de flest e
vet, dvergloen e n svært
sj e lden hekkefugl i Østfold ,
og helt ekstraordi nære t iltak m1 vel iverksettes for
at arten ikke skal forsvin ne
helt. I d ag finner man imi d lert id dens nære slektning
sandloen hekkende på Taralden, og dette nevnes ikke av
Aag ård i 1930. Heller ikke
steinvenderen ble funnet
hekkende i 1930, og den hek ket i all e fall på Taralden
fram til midten av 1970 - tallet. Ellers nevnes fiskemåke, tjeld og makrellterne
som hekkefugl, og makrell ternekolonien på rundt 25
par er fortsatt blant de
største i Østfo l d i dag . Av
småfugl nevnes steinskvett
og l erker som hekkefugl i
1930, og både san gler ke,
skjærpiplerke og heipiplerke
er mulige hekkefugler d en
dag i dag. Blant de arter
som er fu nne t hekkende under .
de senere års registreringer
kan nevne s ærfugl, svartbak,
g råmåke, rødstilk, vipe og
tyvjo.
I det utkastet som nå foreligger til res ervatplan
for Ytre Oslofjord mangler
dessverre Taralden. Årsaken
til dette er at man har ment
at fril uftsinteressene på
ho lmen var større enn verneinte r esse ne. Personlig men er
jeg dett e må bygge på en
feilvurdering, i det holmen

i " ernesammenheng står på
høyde med de fleste områdene
som er foreslått fredet. ~ed
sitt anseelige antall hekkende sjøfugler (nesten 400
oar), sitt o r eg av tynisk
mellomskjærgård i Oslofjorden og sitt innslag av mer
snesielle hekkefuqler, burde
denne verdiful le holmen inngått i reservatforslaget .
Under enhver omstendighe t
mener NOF, avd. Østfold at
Taralden bør v e rnes, og foreningen vil la sitt syn
komme til kjenne i uttalelsen som v il bli sendt fylkesmannen i 0stfold .
Jeg vil til slutt benytte
sjansen til å takke Pål Bugge og Geir Hardenq for v erdifulle opplysninger om Taraldens fugleliv .

LITTERATUR:
Aagård, Harald M. : Litt
om fuglelivet omkring Larkollen i Oslofjord . Nors k
Orn. Tidsskrift III Nr.
11-12 1930 s. 224-229 .
Haftorn, Svein: Norges
Fugler, 1971.
Naturverninsoektøren f o r
Sør-Norge: Verneo l an for
s1øfuqlreservater, delplan
1, 197 7 .
Undnås , Isak: Litt om
raene i Østfold og den ma rine g rense ved d e m. Norsk
Geografisk Tidsskrift 19 44
s. 71-76 .
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FUGLELIVET I OG VED FEMSJØEN
Karsten Holm
Fra å ligge på magen, som
gutt, for å undersøke livet
i en dam eller en bekk, og
til som "pen sjonist" å skulle forme e t innlegg om fug lelivet i og ved Femsjøen e r
et langt sprang. Forsøket
blir derfor ment som en pensj o nists undring, og ikke
som en eksnerts fakta.
I 46 år-har jeg fartet
rundt i sjøen, og at både
forholåene og fuglelivet har
endret karakter i denne perioden, er hevet over tvil.
Både i nord, og kanskje enda
mer i sø renden av sjøen ser
det ut til å u t vikles våtmarksområder. I hvert fall
gror sjøen mer og mer igjen
i sørenden.
Her, som i andre sjøer,
er det blitt stadig flere
måker: Fisk e måker, g r åmåker,
sildemåker h ettemåk er og en
og annen svartbak. Den siste
ville jeg aldri trodd skulle
hekke her, men i 1977 så jeg
unge r som må ha vært svartbak .
Mak ~el lterne blir det
stadig flere av, og den 20.
juni 1972 så jeg for første
gang t je ld i sjøen. I drene
som fulgte ble det stadig
flere som forsøkte å hekke,
men gutter med hurtiggående
båter forstyrret dem slik at
det i 1977 ikke ble observert en enes te tjeld.
· 5. juli 1974 observerte
jeg en flygende hegre.
Nå
finnes her to stykker, men
jeg tror neppe de hekker.
Tidlig om morgenen har jeg
sett dem på stranda 50 meter
fra huset hvor jeg bor. I
blant får vi besøk av fiske Ørn , og jeg er b l itt fortalt

at to par hekker ved sjøen.
Av andefugler dominerte
stokkendene i mange år, men
nå h ar kvinendene overtatt
dominansen .
Ellers k an en
se en og annen sothøne i
blant.
I slutten av oktober elle r begynnelsen av no vember
kommer de første sangsvanene
son blir her så lenge sjøen
er isfri. Det største antall
til nå, 66 styk ker , ble observert den222 . 12. 1975.
Her finnes forøvrig også et
?<ir knoppsvaner.
Av andre fugler på besøk
har jeg notert flaggspett,
grønnspett, svartspett, sivspurv, spover, vendehals,
rødstilk, grønnfink, ringdue
og sidensvans. Av bofaste,
hekkende fugler er sett:
Ravn, kråke, skjære, gråtros
trost, <Svarttrost, stær, gj
gjøk, sanglerke, svaler, gul
gulspurv, gråspurv, kjøttmeis, blåmeis og hagefluesnapper.
Til slutt noen ord om vipa som har det vanskelig.
Det begynner med hekkeplassen.
I en kornåker sådd om
høsten finner den nok en
hekkeplass, men el lers blir
det verre . Engu blir slått
flere ganger i løpet av sommeren til s ilofor, og en
vårsådd åker tar sin tid for
å vokse opp. En kan se vipa
ligge på eggene, og når ungene er klekket lurer katter,
måke r, kråker og s kjærer.
Min kon e og jeg fulgte en
slik kamp sommeren 1977.
Etter beste evne forsøkte vi
å hjelpe et v ipepar med en
unge, men både vipene og vi
måtte gi opp .
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Glommavassdraget i Indre Østfold
med flere verneverdige våtmarker
Per-Otto Suther
I Indre Østfold renner
Glomma stille og rolig, og
her finnes fler e våtmarker
som absolutt er .::iv stor "er1i. P& vestsi den av elva
ligger Skiptv et kommune,
mens Eidsberg og Rakkestad
ligger på .østsiden.
VERNEVERDIGE OMRÅDER
Det knytter seg ornitolo gi sk interesse til 4 våtmarker ved Glomma i indre Østfold, og disse cmrådene ligger innenfor en strekning på
ca 8 km. Lengst i nord e r
Lysakermoa i Eidsberg. 4 km.
lenger syd ligger Røsægmoa,
og to km. syd for denne ligger Brekke . De to sistnevnte
områdene ligger i Os i Rak kestad kommune. På Skiptvetsiden ca. en km. syd for
Bre kk e ligge r Storsand, og
litt nedenfor Storsand ligger Glennetangen lense.
VEGETASJON
I tilknytning til våtmarksområdene finnes mindre
partier med gråor- trollhegg skog . En del småelver og
bekker renner ut i områdene,
og her finnes en rik vegetasjo n av nitrogen/fosforkrevende arter som mjødurt, høymol, brennesle, geiterams og
bringebær. På lokalitetene
forø vrig finnes vegetasjons messig in teres sante samfunn
som bærer preg av d et økologiske miljøet i områdene,

karakterisert ved lav strømhastighet, slake strender
med leirete elvebanker, beiting av strendene og meget
variabe l vannstand.
DYRELIVET
Pattedyrene tri v es godt
ved Glomma og benytter områdene til drikkevannskilder.
De vanligste er elg, rådyr,
rev, grevling, hare og
ekorn. Det er også sett
hjort, pinnsvin , snømus og
flaggermus. Ellers finnes
frosk, hoggorm og smågnagere. Det er funn et 29 arter
fisk i Glomma . Gjedde, abbor
og karpefisker dominerer.
FUGLELIVET
Våtmarksområdene tiltrekker særlig ende r, svaner og
vadefugler. Det finnes noe
løvskog langs elvebredden,
og der finnes endel sangere
og andre småfugler . Det er
sær l ig under trekket vår og
høst at det er mye fugl i
områdene, men en god del
arter hekker der også. Totalt er ca 60 arter funnet
hekkende , og av disse kan
nevnes gråhegre, knoppsvane ,
stokkand, kvinand, musvåk,
tjeld, storspove, rugde,
fiskemåke, makrellterne,
ringdue, skogdue, kattugle,
gulsanger, hagesanger, tornsanger, løvmeis og siv spurv.
Videre har brunnakke, orrfugl, enkeltbekkasin, hette-
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måke, dvergspett og stjertmeis vist oppførsel som tyder på hekking;
På trekk observeres toppdykker, gjess, sangsvane ,
toppand, laksand, myrhauk,
sandlo, myrsnipe, brushane,
rødstilk, bjørkefink og snøspurv.
Tilfeldig observert er
storlom, horndykker, storskarv, dvergsvane, ærfugl,
svartand, havelle) lappfiskand, jaktfalk, lerkefalk,
dvergfalk, tårnfalk, lappspove, svartterne, nøttekråke og kornkråke.
Totalt er 160 arter påvist i denne delen av Glommavassdraget.

Utsikt over Lysakermoa.

VÅTMARKENE OG
DERES BETYDNING.
LYSAKERMOA.
Lysakermoa tjener som
voksested for særegne og
tildels sjeldne planter, og
som utklekkingssted for !iskeyngel. Det knytte~ seg betydelige ornitologiske interesser til lokaliteten:
a: · Området er en me.g et
god vadefugllokalitet. Tjeld
. ble funnet hekkende på Skiptvetsiden ved Lysakermoa
12/6 -77. Ellers er 29 arter
av vadefugl observert.
b: Området t jener som
ove rvintringssted for svaner

Foto: Per-Otto Suther.
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og ender. Alle rovfuglene og
endene som er nevnt foran i
artikkelen er observert på
Lysakermoa. Knoppsvane ruger
med 1-2 par årlig i området.
Gråhegre ruget med 7 par i
en koloni ved Nes i Skiptvet
i 1974. Enkelte observasjoner av storlom, havsule og
dvergsvane er selvsagt interessant.
Områdets lengde er ca 1200
meter, og arealet er anslått
til ca. 400 dekar ved lav
vannstand. Under vårflommen
er området undersjøisk, og
vannstanden stiger på denne
tid 4-4,5 meter .
RØSÆGMOA
Området minner mye om
Lysakermoa, men er betydelig
mindre. Lengden er ca. 600
meter og bredden 200-250 meter ved lav vannstand. Området består av ei stor
gresslette med sandstrender,
og i nordenden finnes en ca.
100 meter lang sandbanke.
Området tjener som beite og
rasteplass for trekkfuglene,
særlig ender,ssvaner og vadere. Det er endel løvskog i
sydenden av moa, og der ruger en del sangere. Grønnspett hekker med ett oar årlig. Videre er stokkand,
kvinand, fiskemåke, vipe,
strandsnipe og sivspurv årlige rugefugler i området. I
1977 etablerte en sandsvalekoloni på ca 1 00 par seg i
området. Av interessante obse~vasjoner kan nevnes 1
gravand 12/6 -76 og 1 storskarv 24/9 -77.
BREKKE
Våtmarksområdet Brekke
ligger der Rakkestadelva renner ut i Glomma, og området

er omtrent på samme størrelse som Røsægmoa. Brekke tjener som et stort spisskammer
for fuglene. Rakkestadelva
fører med seg mye mat ut i
området , som forøvrig består
av store leirete mudderflater . Her finnes mye ins ekter.
Området blir benyttet som
beiteplass på trekket vår og
høst, særlig av ender og
vadere. Kvinand hekker med 1
par årlig. Kattugle hekker
ca 500 meter syd for området. Stokkand ruger med flere
par årlig, og krikkand hekket trolig der i 1977. Skogdue hekket i området i 1975.
Av interessante observasjoner kan nevnes: Ca. 350
stokkender 1/10-76, og toppdykker sees med 2-3 par der
under vårtrekket hvert år.
Spurveugle ble sett i 1975,
og 4 ko r nkråker ble sett
våren 1976. 1 stillits 12/31977, l myrhauk 2/4-1977 og
1 sandløper 2/10-1976.
STORSAND
Storsand er en del større
enn RØsægmoa, og området består av ei stor gresslette
med store mudderflater i
sydenden. Storsand har svært
rike vannplanteforekomster ,
noe svanene setter stor
pris på. Området tjener som
rasteplass under trekket og
som overvintringssted for
svaner og ender. I likhe t
med alle de andre områdene
er også Storsand oversvømt
under vårflommen. Fiskeørn
hekker muligens i nærheten
av området. 2 knoppsvanepar
med små unger ble sett der i
juli 1974 , og de hadde da
trolig hekket i eller like
ved området . l par horndykker sett 23/5-1976. l storskarv holdt til i området i
august og september 1975 og
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samme art ble også sett i
tiden 11/9-24/9-1977. Ca.
100 sangsvaner observert i
området våren 1975. Videre
150 stokkender 6/4-1976 og
100 viper 14/8-1977.
?LANLAGTE INNGREP
Det foreligger ingen pl aner om å utnytte Lysakerm~a
til andre fo rmål enn beitemark, og lokaliteten er derfor ikke truet i dag. Det ene
eneste betydelige inngrep er
høstjakten som foregår i stor
utstrekning og ofte svært
ukontrollert . Ved Brekke og
Røsægmoa er det blitt brukt
buldoser noe rundt områdene,
men dis s e kan v a nskelig dyrkes opp fordi de er oversvømt
i flomtiden. Røsægmoa ben1ttes som beiteplass, og Brekke
har ei hylte i sydenden a~
området. For Storsand kjenner en ikke til noen plan-

lagte i nngrep, bortsett fra
at det li gger ei hytte midt
i området.
VERN AV VÅTMARKENE
~lle de 4 nevnte områdene
er ~erneverdige . Sett ut fra
et fredningssynspunkt er det
Lysakermoa som er mest nærliggende. Det bør nevnes dt
Storsand også bør prioriteres som et meget aktuelt område, men åette er noe mindre undersøkt enn de øvrige.

LITTERATUR:
Haga, ~.: Rapport fra
Lysakermoa i Eidsberg kommune i ~stfold med vekt på
avifaunistiske observasjoner. Stensilrapport, 25pp o~
2 kartvedlegg. Miljøverndeparterr.e n tet 1976.
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Forandringer i indre Østfolds
fuglefauna i nyere tid
Atle Haga og Geir Hardeng
De geog r a f iske grensene
for fuglea rt ers utbrede lse
e r ikke stabile. Fuglene kan
~ ks pandere når fo randringer
i mi ljøet mul i ggj ør dette.
Ti l svare nde vil negative
miljøfo ra ndri nge r f or e~ art
kunne innskrenke utbredel sesomr åd et.
I det siste århundret har
klimaet g jennomgående b litt
mildere i Nord -E uropa. Mang e
sørlige fugleart er har eks pandert mot nord, og en del
ar ter med en nord lig hoved utbredelse har b litt sjeldnere i de sør lige deler av
u tbredelsesområdet .
Opprinneli ge kystfugler
som vipe, storspove, f i s kemåke og hegre har i d en senere tid søk t innover i lan·
det til ku lturmark, myrer og
vann . De er forholdsvis nyetablerte rugefugler i indr0
0stfold.
Vipa ble iakttatt som ruge f ugl ved Eidsberg kirke og
Os kirke i Rakkestad omkring
1890 (Andreassen 1962). I
1920-årene hadde den s pred t
seg til flere steder i bygdene , og fra midten av 1940årene har den vært vanlig
ved kulturmark.
Storspoven har så å si
fulgt i kjølvannet til vipa
I 1930-årene begynte den å
hekke ved Skottasjøen i
Trøgstad (K. Haugbro med.).
I Båstad meldes om observa s j oner fra omkring 1960 (I .
Halsnes med. ) , og samme år
etablerte den seg ved Lekum
(Andreassen 1964 ). Den har

og så ruget i mange år ved
Radder ud i Askim (Frønes
1974 ) , og på Slitu har den
hekket fra 1960-årene. I dag
finnes den en del steder,
men langt mi ndre vanli g enn
v ipa.
Gråhegre begynte å vise
seg i Båstad omkring 1960
(I. Halsnes med.), og den
ruger i dag noen få steder i
traktene.
En koloni på 3-5
par er kje nt i Trøgstad, og
den hekker dess u t e n sparsomt
på to steder ved Glomma
(Haga 1976).
En del fuglearter tilknyttet næringsrike sjøer
har i senere år tatt nye rugeområder i bruk.
Dette
skyldes bl .a. at miljøtypen
er mer utbredt i dag som
følge av kulturoåvirkning.
Herav assdraget er et slikt
eksempel.
Knoppsvanen ble første
gang sett på Lysakermoa i
1946 eller 1947 (0. Staås
med.) . Den etablerte seg
som rugefugl i indre Østfold i 1960-årene (Gjølsjø,
Marker i 1961). På slutten av
60-tall et ble den alminnelig
i bygdene, og den har ruget
i Heravassdraget fra 1967
(Haga 197Sa).
Sivsanger og rørsanger er
tilknyttet takrør- og dunkjevlevegetasjon.
Plantene
blir mer enn mannshøy og
vokse r i tette bestander ved
næringsrike vann.
Fuglene
dukket opp i Heravassdraget
før 1960 (A. Sørlie med.),
og trolig etablerte de seg i
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Sto~spova

er en relativt ny hekkefugl i indre Østfold .
Tegning: Pål Bugge.

bygdene i 1950-årene.
Hettemåken har vist eksplosjonsartet ekspansjon
nQrdover fra Mellom-Eurooa.
I Oslo-traktene hekket den
første gang i nordre Øyeren
i 1922, og i 1891 og 1907
ble flere fugl skutt i sjøen
(Collett 1921) . Først på
slutten av 1950-tallet ble
den vanlig i bygdene, og ca
1970 hekket den for første
gang i Heravassdraget.

Tyrkerdua har liksom he t temåka vist meget rask
spredning. Den nådde sørøst-Europa ca. 1930, og har
siden ca. 1960 hekket i Østfold.
Den kom til bygdene
omkring 1965, da den hekket
i Mysen og Askim. Den ruger
nå også på mindre tettsteder
som Slitu og SkjØnhaug.
Det er lett å se ~~r
trekkfuglene korruner om våren,
men vanskeligere er det å si
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når de forlater oss om høsten. Tilsvarende er tidspunktet for en nykornmers
etablering bedre kjent enn
tidspunktet da en art forsvant fra distriktet.
Hubroen hekket før ?å
flere steder i ulendt terreng, men etter siste verdenskrig har en ikke lenger
kunnet høre dens dype "ohooh" i distriktet. Arten
er i dag praktisk talt forsvunnet som hekkefugl både
i Østfold og Akershus.
Åkerrikse var en · gang en
karakterfugl i åkerlandet,
og i en gammel notis fra
distriktet leser vi: "Akerriksen er her ikke gjenstand
for jagt, og jeg hørte sidste sommer dens aftenunderholdning nesten over alt."
(B. 1911). I vårt århundre
har fuglen gått drastisk
tilbake i bygdene som fØlge
av nye driftsmåter og Økt
mekanisering i jordbruket.
I 1950-årene var det en

sjeldenhet å høre de karakteristiske snerpe-låtene fra
åker og eng. Etter 1965 er
den med sikkerhet bare hørt
på 5 steder i bygdene (Haga
1975b), og den ble kun hørt
på ett sted i 1976.
En liknende trist sjebne
har rammet kulturlandskapets
rapphøne.
Den var meget
vanlig i Trøgstad i 1880-90årene (Anton Haga med.), og
forekom på mange steder i
første halvdel av dette århundre.
Omkring 1940-50 ble
den sjeldnere, og i 1959 er
det omtalt en flokk på 16
som ble sett i en have (Øvre
Smaalenenes avis ca. 16.10
1959). På Lysakermoa hekket
den inntil 1963, og ble senest sett ca. 1970 (E. Grundt
med.)
Orrfugl og storfugl har
også vært i merkbar tilbake gang etter krigen, og fuglene har forsvunnet fra mange
spillplasser.

Sivsangeren etablerte seq i bygdene i indre Østfold
trolig i 1950-årene.
Foto : ~yvind Lågbu.
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To sjeldne troster fra Eidsberg, svartstrupetrost og steppebruntrost som bare er påvist en gang hver i fylk et.
Førstnevnte bl e fanget 30. oktober 1894, og steppebruntrosten ble tatt den 20. oktober 1889, funnet var det
første i No rge. Fuglene er utstoppet på Zoologisk Mus eum
i Oslo.
Foto: G. Hardeng.
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VERNEPLAN FOR SJØFUGLRESERVATER
EN REALITET
Erik Sandersen
Den økende bruken av
skjærgården til rekreative
formål har medført et voldsomt press på den stedegne
fauna. Spesielt utsatt er
sjøfuglene med hekkeplasser
på holmer og skjær, hvor
nettopp friluftsfolket også
finner det gunstig å bedrive
fritidsaktiviteter. Det opp-

står av den grunn en natur lig konfliktsituasjon, som
en bør prøve å løse ved et
bedre vern og vedlikehold av
skjærgårdsnaturen. Ett
skritt på veien for å oppnå
dette er nå allerede en realitet, nemlig et utkast t il
verneplan for sjøfuglreservater i fylkene Østfold,

·,

'

Tyvjoen er en av de hekk efuglene i skjærgården som
står i fare fo r å bli utryddet. Foto : Øyvind Lågbu.
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ti

Makrellterna er en av de skjærgårdsartene som er mest
sårbar for menneskelig aktivitet.
Foto: Pål Bugge.

Oslo/Akershus , Buskerud og
Vestfold.
·
Rapporten er utarbeidet
av naturverninspektøren for
SØr-Norge, Magnar Norderhaug. Arbeidet med innsamling av materiale er utført
i samarbeid med frilufts- og
naturvernkonsulenten i de
nevnte fylkene og med bistand fra istfold og Oslo
lokalavdelinger av Nors k
Orni tologisk Forening, samt
Store Færder Ornitologiske
Stasjon. For å presisere
hvor stort presset på vår
sjøfuglbestand i Oslofjorden
virkelig er, vil jeg kort
nevne noen konkrete data
rundt dette. - I dag finnes
det dobbelt så mange fritidsbåter som måker og terner i fjorden. Inntil nå er
syv fuglearter helt forsvun-

bestandsstørrelse på under
50 par . Disse sistnevnte befinner seg altså i faresonen
og kan med letthet forsvinne
som hekkefug ler for området
i løpet av ganske kort tid.
Også en del mer vanlige arter viser på sine steder
tilbakegang. Eksempelvis ble
det i V~stfoldskjærgården
1968 - 1977 registre rt e n
t ilbakegang for de vanlige
måkeartene på over 40%.
Fl~rtallet av de foreslåtte reservatområdene som
planutkastet tar for seg er
øyer el ler skjær av mindre
~ realer og med begrenset betydning i fr iluftssammenheng. De foreslåtte områdene
utgjør 6,3% a v det totale
antall øyer i Oslofjorden
(107 av 1707 øyer), men
for di majoriteten av øyene
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Lokaliteter som i sin helhet er foreslått opprettet som sjøfuglreservater:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kommune

Lokalitet
Heia med Knubben og Lilleribba
MØren
MØkkalassene
Fårenøt, Grønnskjær og Langholmeh
Steinene og Terneskjær
Søndre Sletter
Knappholroene
Labuholmen
Eggholmen i Mossesundet

Hvaler
Hvaler
Borge
Fredrikstad
Onsøy
Råde
Råde
Råde
Moss

Lokaliteter der en arealdeling bør drøftes for å
tilgodese både frilufts- og naturverninteresser:
10
11
12
.13
14

Akerøya
søndre søster
Søndre Missingen og Ovenskjær
Nordre (store) Sletter
EldØya

Hvaler
Onsøy
Onsøy
Råde
Rygge

Lokaliteter som bør vurderes opprettet som sjøfuglreservater:
15

Langeskjær

små, er arealet anslått til
1,5 - 2,0% av det totale øyareal innenfor de fire
forannevnte fylkene. Hva vil
så en sikring av disse arealene bety for skjærgårdsbrukerne? I korthet vil det
med føre et ilandstigningsforbud på d e utvalgte øyer
i hekketiden i tidsrommet
15 .april - 15.juli. Tidsrommet er i tråd med det en
finner langs svenskekysten
ved deres " sj øfå ge lskydd" .
Hvis en ser mer spesielt
på Østfold fylke, vil det
bli fremmet 15 reservatfor-

Onsøy

slag. Arbeidet med dette har
vær t organisert av friluftsog naturvernkonsulent Isak
Selenius, og registreringene
er utført av Østfoldavdelingen av NOF i 19 7 4 og 1977.
Kriteriene for reservatforslagene er flere, men hovedkriteriet er at øyene/holmene bør huse ca 200 individer
"hvitfugl" (måker og terner)
for å komme i betraktning.
De 15 fore slått e områdene e r
delt opp i tre grupper.
Tabellen viser hvordan d i sse
fordeler seg . Beliggenheten
fr emgår av kartet.
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Kartet v iser den geografis ke beliggenhet til de foreslåtte
reservatene. Tallene refe rerer seg til tabel len.
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Ved utvalget av de områder som her foreligger,
skulle det være tatt rimelig
hensyn til de største kon sentrasjoner av hekkende
"hvitfugl", samt spesielt
hensyn til arter som står på
kant en til å forlate fjorden. Imidlertid b~r en være
klar over at ijorden er omfangsrik og var.skelig a få
dekket 100%, slik at en der-

for i framtiden må kunne
regne med mulige justeringer
til forslagene som er presentert i rapporten. Rapporten er jo også bare ment som
et utkast, med de muligheter
for justeringer som det innebærer for fremtiden. Til
slutt bør det nevnes at NOF,
avd. Østfold er blant de som
har fått utkas tet ~il uttalelse.

STORE PROBLEMER FOR
DAGENS SKOGSFUGLBESTAND
NOF avd. Østfold anbefaler sine medlemmer
til å avstå fra besøk på spillplasser
Ole Jørgen Hanssen
Bestanden av våre skogsfugler, tiur og storfugl,
har vist en dramatisk synkende tendens de seneste
årene. Har ikke dette skjedd
tidligere år også? spør man
seg. Alle dyrearter har jo
sine naturlige opp- og nedgangsperioder. Jo, for hundre år siden var skogsfuglbestanden så dårlig at man
kunne gå i månedsv is uten å
se en eneste skogsfugl. I
da g har man beregnet at man
må gå ca 20 timer i skogen
mellom hver gang man ser en
skogsfugl. Det som er så
spesielt i disse dager er at
den nedadqående tendensen
har pågått i relativt mange
år, og at det fortsatt ser
ut som om produksjonsgrunnlaget svikter. Så vel på
forskerhold som på politisk
hold spør man seg derfor hva
årsakene kan være til den
svake skogsfuglbestanden,
spesielt her på Østlandet .

Blant mange årsaker man
har begynt å inte re ssere se0
for , er svovelsur nedbørs
virkning på produksjonsgrunnlaget. Prosjektet "Sur
nedbørs virkning på skog og
fisk " (SNSF) ble opprinnelig
satt i gang for å vurdere
den sure nedbørens virkning
på våre edle fiskesorter og
skogsproduksjonen. I det
siste er imidlertid også
nedbørens virkning på skogsfuglproduksjonen tatt opp
som en del av forskningsprogrammet. Voksen storfugl
lever nesten kun av plantekost, hvorav blåbærlyng i
stor'grad dominerer. Kyllingene derimot lever de
første dagene etter klekkingen nesten kun av insekter og småkryp de finner i
lyngen. Dersom den sure
nedbøren h ar en Ødeleggende
effekt på mikrofaunaen i
skogene våre, så er det naturlig at dette vil få uhel-
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dige følger for dyr og fug ler
som ernærer seg på denne.
Dette er årsakene til at man
har tatt opp skogsfuglproblemet i SNSF's virksomhet
på sentralt hold.
Såvel endrede forhold i
skogsproduksjonen som Økende
ferdsel er forhold som slår
negativt ut for en svak
skogsfuglbestand.
Store
snauhogde felter betyr ofte
en total forandring av mange
skogsfuglbiotoper. Utallige
er de mange store og gode
spillplasser som er rasert
ved utvinning av skogsvirke
de senere Ara. Vår Økende
trang til å oppleve naturen
og å komme ut fra de trange
miljøene rundt våre tettbebyggelser, har fått mange
til å søke ut i de store
skogene. Hele skylden for
nedgangen i skogsfuglstammen kan vi vel ikke skrive
på noen av disse forholden es
konto, det er vel heller et
samspill mellom dem. Og helt
sikre kan vi vel ikke være
før spørsmålet er ferdig utforsket.
Faren ligger imidlertid i at kua dør mens
gresset gror, det vil si at
i nnen forskningens resulta-
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ter foreligger vil stammen
kanskje være så svak at den
ikke vil kunne komme på fote
igjen ved egen hjelp.
Hva da med oss fugleinteres serte og naturvenner?
Skal vi i april gå mann av
huse for å oppleve orrfugl og tiurleik mens det ennå er
mulig? I en del ukeblad- og
avisartikler er innholdet av
en slik art at det kan
virke slik. I mange tilfeller opplever en at hele skoleklasser drar ut i samlet
flokk for å bivåne leiken,
medbringende gitarer, reiseradioer eller kassettspil lere. Med den svake bestanden av skogsfugl vi i dag
opplever, er det natu rlig at
vi fugleinteresserte går
foran med et godt eksempel.
Styret i Østfoldavdelingen
har derfor enstemmig gått
inn for å henstille til medlemmene av foreningen, orienteringsløpere og andre interesserte, om at de tar
hensyn til skogsfuglstammen.
La storfuglene og orrfuglene
få være alene om vårstemningen rundt spillplassene,
og nøy deg med å lytte til
spillet på avs tand!

mi 11 W11 iliillli r; 1111il1111111 iRI
H. ANDERSEN
BOK· OG PAPIRHANDEL
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TRUEDE OG SÅRBARE F.UGLE- OG
PATTE DYR ARTER I ØSTFOLD
Geir Hardeng
I Østfold er det påvist
284 fuglearter og 36 arter
landpattedyr. Ca 160 arter
fugl og 28 pattedyrarter
antas å ha formert seg i
fylket (Hardeng og Haga
1978) . De 320 påviste artene
er formelt sett beskyttet
gjennom jaktlovens bestemmelser. I tillegg er dyrelivet fredet i fylkets 4 naturreservater (Brattetjern,
Aremark, 680 da; Bogslunden,
Rygge, 61 da; Arekilen, Hvaler, 440 da; Ågårdselva,
Tune, 170 da) og på Akerøya,
Hvaler (1700 da), tilsammen
ca 3 km2.
Vår forvaltning av dyrearter i internasjonal, nasjonal og regional sammenheng
har vært svært mangelfull.
F.eks. ble geirfuglen utryddet fra vår klode i 1844
(Island) . Et individ ble angivelig skutt ved Fredrikstad i 1837, men funnet er
senere betegnet som tvil somt.
Faunaforandringer skjer
naturlig eller som følge av
menneskelig påvirkning. Ofte
er det vanske lig å vite
hvilke endringer som skyldes
mennesket, og hva som er
forårsaket av naturen selv.
Uansett må sjeldne og sårbare arter gis eksistensmuligheter ved at arten selv
og dens miljø får et effektivt vern. Det henvises forøvrig til Vik (1970) og Hardeng (1976).
Det foreligger i dag for-

slag til en liste over truede/sårbare dyrearter i Norge med Svalbard, WWF (1974
og 1977). Ca 45 av artene på
WWF's oversikt antas å ha
forme rt seg i Østfold.

LISTE 1, A - F:
TRUEDE/SÅRBARE
ARTER I
ØSTFOLD.
I naturforvaltningen må
det først og fremst treffes
vernetiltak for internasjonalt truede arter, mens en i
landsmålestokk i tillegg også arbeider med dem som
trues nasjonalt. I fylkessammenheng må det i tillegg
tas regionale vernehensyn.
Dermed vil mangfoldigheten i
faunaen også kunne opprettholdes mer lokalt. Liste 1
er fremkommet etter en vurdering av de årvisse natur lig forekonunende ynglearte ne
i fylket. Disse omfatter ca
150 arter (127 fugle- og 23
pattedyrarter). Vurderingen
av arten e og deres plassering i de ulike kategoriene
(A - F) er basert på følgende kriterier: 1): Kjent/anslått bestandsstørrelse og
status i fylket i dag. 2):
Artens status og bestandsutvikling her til lands. 3) :
Graden av menneskelig negativ påvirkning i Østfold på
selve arten og på miljøet
arten reproduserer i. Arter
som har vært og er minima lt
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etablert i fylket er utelatt, da slike forekomster
gir et ufullstendig grun n lag
til å kunne vurderes som
truet/sårbar. Horndykker,
myrrikse, stjertand, hvitryggspett og gaupe som er
oooført i den nasjonale listen (WWF 1977) er derfor
utelatt i fylkeslisten (liste 1). Av samme grunn er
heller ikke ekspansive arter
under etablering vurdert
nærmere . Det gjelder f.eks.
toppdykker, knoppsvane, nattergal og sørhare.
TEGNFORKLARING TIL LISTE 1:
T: Totalfredet.
E: Angitt som truet/sårbar i europeisk sammenheng
(WWF 1974).
N: Tatt med i den nasjonale listen (WWF 1977).
a - d: Kategori arten er
plassert i på den nasjonale
listen. Arter uten bokstav
a - d, er ikke med på WWF's
liste. Antall arter i hver
kategori som antas å ha formert seg i Østfold, er i det
flg. angitt i parentes:
a: Direkte truet nasjonalt (4).
b: Sårbar ( 1 7) .
c: Sjelden (3).
d: Usikker status nasjonalt (13 + flaggermus-artene).
Gaupe (c), hvitryggspett
(b), horndykk er, toppdykker,
myrrikse og stjertand (alle
i gruppe d) , er ikke med på
fylkeslisten.
S: Sjelden rugefugl/yngleart i Østfold.
F: Fåtallig rugefugl/yngleart i Østfold.
A. FORSVUNNET/
TROLIG FORSVUNNET (11) .
Dette er arter som før

Vandrefalken er utryddet
som rugefug l i Østfold (ca
1963), og areen er sterkt
truet i Norqe oq Europa.
Foto: Geir Hardeng.
i tiden forplantet seg i
fylket og som ikke yngler
her lenger. Fugleartene i
denne kategorien sees i dag
tilfeldig, ove rveiende utenom forplantningstiden. Noen
av dem (dobbeltbekkasin, alke, lomvi og lunde) observeres mer regelmessig.
T Vandrefalk
T Havørn
T Hubro
Dobbeltbekkasin
Åkerrikse
Alke
Lomvi
Lunde
Hortulan
T Ulv
T BjØrn

ENa
ENb
ENb
ENb
NaS?
ENb
ENb
ENb
NdS?
ENa
Nb

Mennesket har vært hovedårsaken til at minimum 6 av
artene i dag befinner seg i
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gr uppe A, nem lig vandrefalk
(ca 19 C3) , h a vørn (ca 1885),
hubro (ca 1963), åkerrikse
(spill rapoorter t fra to
steder i 197 6 ) , ulv (ca
1890) ':>g bjø rn (ca 1865). I
parente s er angitt omtrentl ig årst al l for siste
kjente hekkin~ i fylket og
siste observasjonsår for ulv
og b jørn. Hubro og lomvi
kan trolig ennå betraktes
som ootensielle rugefugler.
Oopdrett med tanke på utsetting/reetablering pågår for
hubroens vedkommende (Prosj ekt Hubro, WWF).
B. AKUTT TRUEDE ARTER (4) .
For disse arten e har den
reprodu serende bestand nådd

en kritisk nedre grense for
fort satt e ksistens i fylket.
hrten vil trolig forsvinne i
løpet av kort tid om ikke
vernetiltak som artsfrednin g
og biotopfredning av hekk e/
y ngleplass er blir iver ksatt.
Tyvjo
sørlig heilo
Trel erke
T Oter
C.

s
s
NaS
ENbS

SÅRBARE ARTER (5) .

Bestanden av disse arten e
er svært liten i fylket. Arten vil i nær fremtid k unne
bli - akutt truet dersom negative faktorer fortsat t får
virke uhindret.

Fiskeørnen var en truet art i Østfold omkring 1950, da
bare 4 par var kjent hekkende i fylket . Etter fredningen i
Sverige i 1952 tok bestanden seg opp. Den hekker i dag på
en rekk e steder i fyl ket .
Fo to : Vidar Hov Li an .

33

Smålom
Trane
T Tårnfalk
Teist
Ilder

NdS
NbS
NdS

T Vepsevåk
T Fiskeørn
T Hønsehauk
Dverg lo
Vintererl e
Vannrikse
Brunnakke
Rapphøne
Steinvender
Brushane
Rødnebbterne
Storspove
Gulerle
Skjeand
Steinkobbe
Mår

s

NbS

For fugl i grupoe B og C
antas hekkebestanden i fylket å være mindre enn 15 par
pr. art. Ar ter som sørlig
heilo, teist, tyvjo, smålom
og trane er godt kartlagt ,
og bestandsstørrels en for
hver av artene er bare ca 5
par, noe høyere for teistens
vedkommende . Status for
ilder er mangelfullt kjent,
det samme er tilfelle for
tår nfalk og trelerke. En
vet at tårnfalken er sterkt
truet i skjærgården, der arten synes å forekomme hyppigst.
Artene i gruppe B og C må
gis hØy prioritet i naturvernarbeidet. For de arter
hvor bestandsstørrelse og
utbredelse er dårlig kartlagt, må det gjennomføres
inventeringer.
D. SJELDNE ARTER (16).
Artene er ikke truet i
fylket, men må ansees å være
i faresonen pga. forholdsvis
liten tota l bestand og begrenset utbred else. Hekkebiotopen er for flere av artenes vedkommende utsatt for
påvirkning. Total hekk e bestand for hver art antas å
være mindre enn ca 40 par,
for flere av dem atski l lig
lavere. Steinkohbe (fjordsel) som finnes sparsomt i
ut-skjærgården, må regnes
til gruppen sjelden. Bestanden av mår er lite kjent.

NbF
ENbF
ENbF
NcF
NcF
NdF
s
S?
F

s

s
F
F
s

s

ENdF?

E. USIKKER STATUS (23).
Forekomst/bestandsstørrelse
er mangelfullt kjent l fylket, foreløpig angitt som
fåtallig (F). Arten kan tilhøre gruppe C eller D, eventuelt F, for Østfolds vedkommende.

T
T
T

Svartspett
Nattravn
Storlom
Spurvehauk
Hornugle
Spurveugle
Fossekall
Sivhøne
Skogdue
Hegre
Stjertmeis
Sivsanger
Stillits
Furukorsnebb
Bjørkefink
Piggsvin
Røyskatt
snømus
Flaggermusartene ( 5)

ENbF
NbF
ENdF
ENdF
NdF
F
F
NdF
F
F
F
F
F
F
F
ENbF
F
F
NdF
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F.UTENFOR FARESONEN (106) .
Omfa tte r for ti den alle
øv r ige å rl ige y n g lea r ter (ca
90 fugl og ca 16 pattedyr) i
Østfold , en henviser til
Hardeng og Haga (1 978). Også
e n kelte a r ter i denne gruppen bør vurde res nær mere,
f.eks . skogsfugl (orrfugl,
jerpe og storfugl), sandsvale, dvergspett og grønnspett .
Liste 1 gjelder for den
nå vær ende faunasi t uasjonen i
fylket. Den er ment å være
et diskusjonsgrunnlag og
danne et utgangspunkt for
videre arbeid. Ove r sikten må
ajourføres etter hvert som
ny kunnskap om a r te n es utbredelse og bestandsstørrel se fremkommer.

b. ARTER SOM BARE
ER OBSERVERT ( 22) .
Sees årl i g , tall ri ke o bser vasjoner (2) : Sangsvane
og dvergfalk.
Sees årl i g , fåtallig sj el den (6) : Havsule , hav hest , myrh auk, kongeø r n,
sivh auk og jaktfalk.
Sees ikke årlig , sjelden
(5) : Dvergsvane , canadagås,
dvergmåke , l erkefal k og
h a u kugle.
Sees ik ke årlig , meget
sj e lden, sett få ganger (9) :
Dver ggås , hvitkinngås , ringgås , prak tær fugl, s t eppehau k, snøugl e , slagug l e ,
lappugle og tårnugl e.
c. FRE DEDE PATTEDYR
PÅVIST I ØSTFOLD (6).

LISTE 2 , a - c :
TOTALFREDEDE ARTER I ØSTFOLD.
40 fuglearter og 6 arter
pattedyr som er påvist i
Østfold er fredet med hjemmel i jakt l o\•en .
Liste 2a omfatter fredede
arter som ikke er t att med i
oversikten over de truede/
sårbare artene i fylket, d e r
f r edede arter er angitt med
T (liste 1 ). Tall i parente s
angir det totale antall arter i hver kategori.
a. RUGEFUGL (18).
hrlig hekkende, fåtallig
- vanlig (12 ) : Knoppsvane,
ærfugl, musvåk, perleugle og
kattugle.
Utryddet som rugefugl (3) .
Tilfeldig påviste rugefugl (3): Glente, f jellvåk
og jordug le .

Bever: Ut satt på svensk
side, antas å være kommet
over grensen derfra . I senere å r påvis t noe n s te der i
Halden og Marker , i gammel
tid også i indre Østfold.
U•1isst om arten har forr:ilan tet seg i fylket i nyere
tid.
Dådyr: Innført t i l Onsøy.
Ca 100 dyr på Hankø i 1968.
Oter: I dag sjelden, har
i vår tid f o rmert seg i fy lket. Fast tilhold på meget
få steder.
Fjellrev: Tilfeldig skutt
• noen få ganger i gammel tid
(forvillet hvitrev?).
Ulv: Utryddet, sett i
Trøgstad (Båstad) så sent
som i slutten av forrige århundre.
Bjørn: Utrydde t , siste
utb e talte skuddpremi e omkring 1865.
·
Vernearbeidet må i dag
konsentreres om de a k utt
truede og så r bare a r tene som
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er nevnt i artikkelen. Måtte
våre ansvarlige myndigheter
på naturvernsektoren se situasjonen i Øynene og mot virke utviklingen vi fortsatt er vitne til: Vår fauna
blir fattigere. Skal vi opprettholde mangfoldigheten i
dy re livet og sikre artenes
eksistens i fyl ket, må naturmiljøet forvaltes på en
økologisk forsvarlig måte,
for dyrene er avhengige av
at kvaliteten i livsmiljøet
oppret tholdes.
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MER OM
ATLAS-PROSJEKTET
Tellef Kjellesvig

VALG AV RUTESTØRRELSE.
I forrige nummer av ØO,
side 29, kom det fram at vi
i Østfold etter a l l sannsynl ighet ville satse på en 5x5
km. undersøkelse. Etter
nærmere studier av tilsvarende und ersøkelser i Danmark,
Rogaland og Møre oq Romsdal,
har vi fu nnet at vi ikke har
ressurser til å gjennomføre
et slikt prosjekt. Ved å
velge en kvadratstørrelse på
lOx lO km. reduserer vi antall ruter i Østfold fra
over 200 til omlag 50. Ar beidsmengden pr. kvadrat
blir selvfølgelig større ved
en lOxlO km. registrering,
men totalt sett kommer vi
lettere fra det.
PRINSIPPER OG METODER.
Formålet med unders øk e lsen er å kartlegge de norske
hekkefuglers utbredelse.
Fylket oppdeles i lOxlO km .
store kvadratruter etter det
såkalte UTM-nett som er påtrykt kart i M-711 serien
(1:50000). Hver lOxlO rute
avgrenses av de rutelinjer
som ender på helt titall
(eks. 60, 70, 80 etc) . Den
enkelte medarbeiders oppgav e
blir så å finne hvilke arter
som hekker innenfor åisse
kvadratene. Antallet hekkende oar av hver art tas ikk e
med-i denne undersøkelsen.

Det dreier seg kun om en
kvalitativ registrering.
UNDERSØKELSEN AV KVADRATET.
Tida som tr engs for å
undersøke e t lOxlO kvadrat
vil v ariere sterkt. Hver
enkelt ornitologs felterfaring sammen med kvadratets
beskaffenhet spiller inn.
Generelt kan man si at et
kvadrat med et allsidig utvalg av biotoper (vann, Skog,
myr, dyrket mark etc.) fordrer flere besøk enn ensartede kvadrater (for eksempel
bare skog) .
Dette gjel der
både det absolutte antal l
besøkstimer og spredningen
av besøkene i løpet av hekkesesongen.
Hekkesesongen for ulike
arter er forskjellig (se
Haftorn : Norges Fugler).
Det er derfor viktig å få
en god spredning på besøkene. Erfaringer fra England v iser at besøk i slutten av mai og juni er mest
effektivt. Andre arter som
for eksempel ugler og hakkes petter er lettere å påvise
tidlig på våren.
For a~ man skal kunne registrere en størst mulig
prosentde l av hekkefuglene
innenfor et kvadrat er det
viktig at alle biotoper undersøkes og at man fordeler
besøkene til ulike tider av
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hekkes esongen og døgnet.
Morgentimene er absolutt
best , fordi sang- og foringsakt i viteten da e r på
sitt mest intense.
HVA SKAL MAN SE ETTER?
Målet med undersøkelsen
er å regist rere hv ilk e arter
som hekker i et kvadrat. Det
er dermed ikke nødvendig å
finne red et t il alle diss e
artene.
Dette ville være en
urimelig sløsing med tid og

krefter . Iaktagelse a v sy n gende hanner i hekketiden,
parringsadferd elle r voksne
fugler med ma t i nebbet e r
noen a v registreri ngsbe ieg nelsene .
For å få arbeidet inn i
ordnede former er det lage t
et kodesystem hvor si kkerheten f or hekking er ordne t
i fire hovedgrupper og sy t ten kategorie r, fra laveste
til høyeste si kkerhet. Tallene i pare nte s refererer
seg til neste tabell.

Hekkekode
I._n_g!:!!2.!.idik?-sjon på hekking_:_
Al

Art observert i hekkes es onqen(l) uten i ndikasjon på hekking.
~uli~kking ~

B2
B3

Art obse rvert i hekkesesongen i område som ka n
betegnes som mulig hekkebiotop. (2,3)
syngende hann e ller h ekkelåt hø rt i h ekkese songen.
Sannsynlig hekking.

C4

C5

C6
C7
C8
C9
ClO

Et par observert i område som kan betegnes s om
hekkebiotop for arten.
Permanent hevdi ng av revir antatt (4).
Denne
antagel se må være basert på observert hevding
av hekketerritorium på samme sted på minst to
fo r s k jell i ge dage r med et mellomrom på minst
en uke .
Parringslek, kurtisespill.
Besøk av antatt hekkeplass.
Opphissa adferd e ller engstelige låter fra
voks en fugl som indikerer sannsynlighet for
unge el ler reir i nærheten.
Rugeflekk på fugl som er fanget.
Reirbygging, innbefatter utforming av reirgroi;i (5)
Konstater t hekk ing

Dll
Dl2
Dl3

Spiller såret eller utføre r avledn i ngsmanøver.
Reir bruk t samme s e song eller eggskall fra
samme sesong funnet.
Dununge (6 ), reirforlatende art (7) .
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Nylig fjærkledd un g e som er lite flygedyktig
(8), reirfast art (9).
Voksen fugl kommer til eller for la ter reirplass på en måte som indikerer reir i bruk (10)
Fugl med mat til unge (11).
Fugl med ekskrementoose.
Reir med egg (12) eller rugende fugl.
Reir med unge (13) sett eller hørt.

014
015
Dl6
017

Målet er å skaffe bevis for
hekking, dvs. plassere flest
muli g av de artene som hekker i ruten i grupca "kon-

statert hekking". Vær så obje k ti v som muli g, hekkekoden
må tilsvare den virkelige
observ asjonen.

ATLAS-PR:JS J EKTET

Ar:

fi:artlegginr a •; hekkende f u~l.e • rt.er i Norge)
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T,...tal t antal l
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Utsnitt av re g i st re ringskortet hvor koden for hver enkelt
observasjon føres inn .

MERKNADER TIL HEKKEKODER FOR ATLAS-PROSJEKTET.

1)

2)

Perioden april-juni er vanlig hekketid for de
fleste overvintrende artene, og tiden mai-juni er
vanlig hekketid for de fleste trekkfugler.
Det kan imidlertid være mange unntak. Hekketida
for korsnebb, ravn, due og ugle kan for eksempel
være svært tidlig. Benytt alltid tilgjengelig litteratur dersom det er tvil om hekketida.

2)

Benytt alltid tilgjengelig litteratur dersom det er
tvil om mulige hekkebiotoper.

3)

Før en art opp med kode Al ~ersom det er kjent at
den ikke hekker i området selv om det er en mulig
hekkebiotop . Noen eksempler på dette er måker på
søppelplasser, vadere på trekk og gråhegre dersom
det er kjent at gråhegre ikke hekker i området.

4)

Vanlig tegn på hekking av hekketerritorium er sang,
jaging og kamp .

5)

For enkelte arter er dette et godt bevis, men da
for eksempel gjerdesmetten begynner på mange reir,
måker og vadere kan lage flere reirgroper og ungfugler og sterile rovfugler bygger reir, må dette
føres som sannsynlig hekking.
·

6)

Foreldra leder ofte dununger lange strekninger vekk
fra reiret . Dette må alltid tas med i betraktning
særlig hvis det er i utkanten av kvadratet.

7)

Ungene forlater reiret kort tid etter hekking, som
for eksempel hos vadere.

8)

Ungenes fl ygedyktighet må vurderes mot avstanden
til den nærmeste mulige hekkebiotop i tilstøtende
kvadrat.

9)

Ungene blir i reiret i lengre tid etter klekking
som for eksempel hos meisene.

10)

En tenker her på utilgjengelige reir eller reirhull.

11)

Denne typen bevis må brukes med forsiktighet . Måker og mange rovfugler fortsetter å mate ungene
lenge etter at de er flygedyktige . Seremoniell foring i parringstida må ikke forveksles med foring
av unger. Det må også tas hensyn til at enkelte
arter som for eksempel terner kan frakte maten over
lange strekninger.

12)

Et gjøkeegg tilsier Dl6 for både gjøk og fosterforeldre.

13)

En gjøkunge tilsier Dl7 for både gjøk og fosterforeldre.
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FØRING AV
REGISTRERINGSKORTENE.
Koden som før es inn på
registreringskortene (se
fig . side 36) . skal svare til
den sikreste form for hekkevi rksomhet som er iakttatt
under feltarbeidet. Hvis det
i kvadratet gjøres forbedringe r av registrer ingsty pen
fra år til år, må kodene
endres slik at kun den sikr este registreringskode er
angitt .
De helt vanligste hekkear tene som f . eks. løvsanger og bokfink har det liten
hensikt å konsentrere seg
for sterkt om. Vi vet fra
tidliger e at disse artene
hekke r over hele fylket, så
man tilfører ornitologien
lite nytt ved å ofre tid på
reirleting. C4 eller es er
tilstrekkelig sikkerhet.
ELDRE OPPLYSNINGER.
Det er anledning til å ta
med opplysninger helt tilbake til og med 1970. De observasjoner som er av eldre
dato enn 1978 må merkes tydelig, helst med årstall.
Eldre opplysninger er spesielt verdifulle for sjeldne
arter som det er vanskelig å
registrere.
TILLEGGSOPPLYSNINGER.
Hver enkelt står fritt i
valg av rute, men svært mange vil nok sitte inne med
tilfeldige opplysninger fra
ruter som ikke er dekket til
tilstrekkelig. Disse har
stor verdi som tilleggsopplysninger til de andre observasjonene som blir gjor t
i denne ruta.
Etter hvert

som kartene for de enkelte
artene blir publisert i ØO,
kan man kontrollere om man
sitter inne med opplysninger
fra ruter som regnes som
delvis eller fullt dekket,
som ikke er kommet fram på
kartet . Observasj oner fra
andre fylker, likegyldig fra
hvor i landet, er også a~
interesse og vil bli oversendt de lokale kontaktmenn.
BRUK AV INtJSF.NDTE
OPPLYSNINGF.R.
Innsendte opplysninger
vil etterhvert bli plottet
inn på kart (en prikk i hver
rute arten er påvist), slik
at hver art har sitt eget
kart. Opplysningene vil bli
oppbevart både hos den lokale organisator og i et
sentralt landsarkiv. Det er
meningen å korrune med fortløpende rapporter om under søkelsen slik at medlemmene
får vite hvordan det går.
DEKNING AV UTGIFTER.
De som påtar seg registreringsarbeid vil få tilsendt kart .over den aktuelle
ruten. Dekning av reiseutgifter er det lite sannsynlig at vi vil få penger til.
Det er derimot mulig at vi
vil få penger til arrangering av Atlas-ekskursjoner.
Disse vil event uelt bli
lagt til helgene, og fortrinnsvis til de indre deler
av fylket.
GODKJENNING AV
OBSERVASJONER.
For sjeldne arter må observatøren gjøre regning med
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å måtte kunne dokumentere
observasjonene. Jeg vil ~er
vise til lista over arter
som kreves dokumentert
(ØO 1976, s. 115 - 125).
UTDELING OG DEKKING
AV KVADRATENE.
Hver enkelt interessert
står fritt i v alg av kvadrat.
Eneste begrensning er
om kva dratet er opptatt av
andre.
Det er ingenting i
veien for at to eller flere
samarbeider om en rute.
Vår målsetting må være å
oppnå en god dekning a v det
samlede antall kvadrater i
fylket. Her i Østfold er det
sannsynlig at kysten blir
raskt fulltegnet, mens de
indre strøk blir hengende
etter. Dette er synd, for
ornitologisk sett er det i
de indre strøk vi finner
flest hvite flekker på kartet. Jeg oppford rer derfor
alle som har anledning til å
gjøre en innsats for pros jektet i indre Østfold.
Utdeling av kvadrater foretas i disse dager. Er du i
interessert i å delta i prosjektet så send noen ord til
Tellef Kjellesvig
Lyngstien 9, Kråkerøy
1600 Fredrikstad .
Eventuelle spørsmål og
kommentarer rettes til samme
person.
KILDER:
De dan ske ynglefuglers udbredelse. Tommy Dybbro .
Oriente ring for Norsk Ornitologisk Forening om Atlasprosjektet .

En sto r del av Østfoldkysten ble undersøkt sommer
meren 1977.
På grunnlag av
disse registreringene har
det vært mulig å sette opp
gansk e fullstendige plottekart for to sj øfuglarter
som hekker i Østfold :

Rødnebbterne (Sterna paradisaea) er en sjelden rugefugl i fylket, og hekker
kun på noen få karrige
skjær i utskjærgården.
Til
sammen er det funnet 16
reir i fylket i 1977.
Som
en ser sier Atlaskartet ikke noe om fordelingen av
antall par i de ulike ruter
arten forekommer i.
(Ole J. Hanssen 77)
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Teist (Cepphus grylle)
finnes kolonivis hekkende i
de aller ytterste kyststrøk
av fylket.
Arten kan være
utsatt for menneskelig forstyrrelse, og plottekartet
er derfor et eksempel på
hvordan man vil publisere
kart over utbredelsen til
fuglearter man ikke vil gi
detaljerte opplys ninger om.
På kartet er det kun angitt
i hvor mange ruter teist er
funnet hekkende i fylket,
og det er ikke angitt hvor
disse befinner seg.
(Erik Sandersen og
Ole J. Hahssen 77).

VI UTFØRER ALLE BANKTJENESTER og gir råd og opplysninger i
økonomiske spørsmål

Fredrikstad Sparebank
Borge Sparebank
Råde Sparebank

I.
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Upubliserte stensiler og rapporter med
ornitologisk innhold fra Østfold
En litteraturoversikt
Geir Hardeng
TilPe ks te~ a v orn itologisk litteratu r fra Østfold
har \"ært betydelig ..:tter
opprettelsen a v Øst f old Orn i tologi sk e Foren in~ i 1971.
Innsatsen på natur\~rnsekto
ren i fylket de siste 6-7 år
h3r øket betydelig , og divers e li tterat u r er skrevet
i d ~ nne fo1bindelse. I tille<]<; kommer rappo '·te: r O'J' manuskr i oter son. er L:::.CJe t på
nri' at i nitia tiv. Notater og
sk:-i" med fug ledata er t.3.tt
med pd listen i den utstrek.ii!1~ <lisse er kjent, men
o v ersikten er nok ufullsten di~
dette nunkt.
Litte ra tur av t~pen nevnt
over er o fte verdif~ll, men
2r dessverre l i te kjent og
dermed lite ben 7ttet . Oversikten er skrevet for om mulig å bedre disse forhol d .
Listen e r neppe komplett, og
nye refe r anser mottas med
takk. NOF, avd . Østfold in nehar en fulls tend ig samling
av de rapporte r som er utgitt i foreningens regi. Ø''-

o:

rig litte ratu r k an eve ntuelt
skaf fes t il veie ved h en"endelse til de forfattere,
institusjoner og offentlige
instanser som er n evnt i refe ran sene.
Oversikten omfatter ikke
p ub lisert lit teratur , d. v.s.
bøker , t idss krifter, g e n eralplaner/dis pos isjonsplaner,
offentlige utredninger eller
da~s- 03 u k epres se. I noen
tilfeller er utd rag av de
refererte arbeidene publise rt i Østfold-ornitologen,
og henvis ning til denne e r
da i tillegg tatt med. Rapporter fra Akerøya, Hvaler
og Øra-området ved Fredrikstad er ut el att da egne bi b liogra fier fore lig ger herfra,
Hardeng (1977a og b) . Stensiler fra WWF's av lspros jekt
i f ylket (Prosjekt Hubro) er
også ute latt.
Ø = Østfo ld .
ØOF = Østfold ornitologiske
forening.
Øo = Østfold- ornitologen .

Andersen, B . A. 1970: Oversikt ove r fuglefaunaen ved Kjennetjernet i Onsøy . Stensil (lOs) .
Anderse n, B. A. 1 972: Kjennetjernet i Onsøy . Ste n sil (1 4s) .
0o 1 ( 2 - 3 ) : 5 + 7 - 9 + 11 - 12 .
Bj ørnstad, ~., Sandersen, E . vg Tendal, 0 . 1974 og 1975:
Knoppsvanens utbre delse i 0stfold 1972 - 74 . Stensile r
(1. utg. 14s , 2 . utg. 13s) . 1o 1 (1 ): 4 - 5 ; 1 (4):
17 - 18 .
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Bloch, S. 1967: Vekst og næringsforbruk hos unger av hettemåke (Larus ridibundus L.) alet opp i fangenskap. Hovedfagsoppg. i zool., Univ. i Oslo (74s, 14 tab.) (Kurefjorden, Knapphl., Labuhl., Aven i Råde).
Bugge, P. og Kjellesvig, T. 1973: Fredningsforslag for Fuglevikbukta. Stensil (7s). (Kråkerøy, fugl s. 4 - 6) Øo
2(2): 7 - 13.
Eek, H. og Haga, A. 1974: En undersøkelse av fiskeørnens
beskatning av ørretdammen i Spydeberg. Rapp. til Ø.
fylke og Dir. for vilt og ferskv.fisk (18s). Øo 1(4):
24 - 26.
.
Eikeland, M. og Haga, A. 1973: Registrering av fuglelivet i
Hæravassdraget. Stensil Ø.O.F. (lOs). Øo 1 (4): 4 - 9.
Eikeland,M og Haga, A. 1974: Registrering av fuglelivet i
Hæravassdraget. Trøgstad kommune (36s).
Eikeland, M. og Haga , A. 1974: Lysakermoas status pr. 13.
mai 1974. Stensil (23s).
Eriksen, B. 1974: Avi-fauna liste for Jeløy. Pr. 8-6-1974.
Stensil (9s).
.
Fjellbakk, A. 1974: Fortegnelse over ornitologiske observasjoner fra ElØya, Rygge. Stensil (4s).
Frønæs, K. A. 1974: Kommentar til rapport utarbeidet av generalplanrådets underutvalg nr 1. Notat 10/6 -74 til
Askim kommune. Det norske skogselskap, NLH-As. (7s,
fugleobs. s. 3).
Godal; A. H. 1965: Populasjonsdynamiske faktorer og trekkvaner hos den norske hettemåsepopulasjon. Hovedfagsoppg. i zool., Univ. i Oslo (74s, 14 kart). Kurefjorden: Kart 2, s. 46 m. fl.
Haga, A. 1974: Et sammenfattende resultat av 2~ års registrering av fuglelivet i Hæravassdraget. Stensil (2ls).
Haga, A. 1975: Rapport angående inventering av hubro (Bubo
bubo) i Østfold i 1975 med omtale av hver gammel hekkelokalitet i fylket. WWF-Norge. Stensil (10 + 2s).
Øo 3 ( 1 ) : 7 - 10 .
Haga, A. 1975: Zoologisk-botaniske observasjoner fra Hæravassdraget, Trøgstad kommune, Østfold. Rapp. til
Ø. fylke/MiljØverndept. Utdrag publ. i Schei (1977).
Øo 4(2): 9 - 12.
Haga, A. 1976: Rapport fra Lysakermoa i Eidsberg kommune,
Østfold med vekt på avifaunistiske observasjoner. Stensilrapp. til Miljøverndept. (25s + kart). Utdrag publ.
i Schei (1977).
Haga,A. 1977: Fiskeørn ved ørretfarmen i Spydeberg, Østfold. ØOF . Stensil (7s).
Hagen, Y. 1959: Dyrelivet omkring Alby. (Jeløy). Upubl.
manus (24s).
Hanssen, O. J. 1973 (72): Ornitologiske undersøkelser av
Nygaardsmoa. Stensil (12s). (Artsliste 1972, 4s).
Hanssen, O. J. 1976: Rapport fra fuglelivet på Nygaardsmoa,
Kråkerøy . 1/1 1970 - 31/12 1975. Stensil (19s).
Hanssen, 0. J. 1977: Årsrapport 1976. Nygaardsmoa, Kråkerøy. Stensil (6s).
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Hanssen, o. J. 1977: Konunentar til utkast for turveinettforbindelse til Randholmen. (Kråkerøy). ØOF. Stensil
( 6 S t fug 1 S • 3 - 4 ) •
Hanssen, O. J. og Sandersen, E. 1976: Rapport fra sjøfuglundersøkelse på Østfoldkysten 1976. Stensil (2 ls).
Øo 3: 59 - 62 og 135 - 136.
Hanssen, O. J. og Sandersen, E. 1977 (in press) : Sjøfugl undersøkelser i Østfold-s kjærgården 1975 - 1977. Rapp.
til Ø. fylke. Østfold-natur (rapportserie), nr. 3.
Hardeng, G. 1969: Rovfugle-forekomster i Søndre Smaalenene
før og nå. Særoppg. deponert ved Halden videregående
skole (Halden gymnas) 58s.
Hardeng, G. 1973: Rapport fra fe ltarbeid i Østfold i forbindelse med Landsolanen for verneverdige områder/forekomster (terrestrisk økologi, zoologisk del) i tiden
19/6 - 23/8 1973. Rapp. deponert Miljøverndept. (Utdrag
publ. i Schei 1977) .
Hardeng, G. 1974: Naturverninventeringer i deler av Rømskog, Marker og Aurskog-Høland 15 - 19/6 1974. Rapp.
deponert Miljøverndept . , Landsplanen. (42s, vedl.).
(Utdrag publ. i Schei 1977).
Hardeng, G. 1975: Naturvernregistreringer i Østfold fylke.
Rapp. deponert Ø. fylke, utbyggingsavd. (Utdrag publ. i
i: Fylkesmannen i Østfold 1976: Naturvernregistrering i
Østfold.)
Hardeng, G. 1976: Vurderi ng av verneobjekter i Østfold i
forbindelse med myrreservatplanen i fylket. Rapp.
(Stensil). Østfold fylke , utbyggingsavd. 27s. (Data om
fugl fra befar te myrer er med) .
Hardeng, G. 1976: Verneverdige myrer i Østfold. Utkast til
verneplanen for myrer. Rapp. (Stensi l ). Østfold fylk e,
utbyggingsavd. 65s. (S. 18 - 21: Faunaen på myrer).
Øo 4 ( 1 ) : 7 - 8 .
Hardeng, G. 1977a (in press): Litteratur om Akerøyas naturforhold, flora, fauna mv. 182 7 - 1977. (2. utgave). 13s
i: Arsrapp. fra Akerøya ornitologiske stasjon for 1976.
Østfold-natur nr. 2.
Hardeng, G. 1977b (in press): Øra-området ved Fredrikstad,
en litteratur- og kilde oversik t 1977. Østfold-natur
nr. 1 . ( 16 s) .
Hardeng, G. og Andersen, B. A. 1975: Kvalitative og kvantitative registreringer av fu glefaunaen på øyer i Østfold-skjærgården juni 1974. Rapp. deponert Miljøverndept. (15s + 7 vedl.). (Utdrag publ. i Naturverninsp.
for Sør-Norge 1977).
Hardeng, G. og Haga, A. 1975: Liste over registrerte fuglearter i Østfold fyl ke pr. 1 /1 1975 . ØOF, stensil (7s).
Øo 2 ( 3 - 4 ) : 1 3 - 18 .
Hardeng, G. og Nordbakke, R . 1974: Den terrestre vertebratfaunaen i Berbydalen og indre I ddefjord. s. 51 - 58 i:
Borgstrøm, R. og Eide, J. A. (red.): Inventeringer av
verneverdige områder i Østfold. Rapp. nr. 17, Zool.
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mus. , Os lo ( 7 ls) .
Hoell, .T. 1971 : Betraktninger os notater over Vansjø's fug lelh· siden sonuneren 196 5. Notat (7s) deponert Ø. fyl ke, utbyggingsavd.
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"ØSTFOLD-NATUR"
Orientering om en rapportserie
distribuert av NOF avdeling Østfold
Geir Hardeng

Bakgrunn: Tilveksten i
antall rapporter og utredninger innen naturfagene har
øket betydelig i Østfold i
1970-årene. Dette skyldes
den sterke ekspansjonen av
ulredningsarbeider på naturvernsektoren, samt opprettelsen av Landskapsvernet i
Østfold (kretsforening av
No rge s Naturvernforbund) ,
Moss og Omegn Geologiforening (kretsforening av Norsk e Amatørgeologers Sam.~en
slutning) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd.
Østfold . Se annet sted i
dette nummer av Øo: Upubli serte stensiler og rapporter
med ornitologisk innhold fra
Østfold, en litteraturoversikt. 68 referanser nevnes,
hvorav 61 er fra årene 19701977.
Det stigende antall rapporter og utredninger om
Østfoldnaturen resulterer i
at det etter hvert blir
vanskeligere å holde seg
orientert om hva som blir
skrevet. Rapporter blir laget på privat initiativ, i
forenings- og undervisningssarrunenheng (student-/elevoppgaver, guiderm.v.), eller
i form av utredninger utført
for Miljøverndept., Østfold
fylkeskommune, korrununer,

konsulentfirmaer, institutter osv.
Det er økende behov for å
spre kunnskap og viten om
fylkets natur, men da rapportlitteraturen er vanske lig tilgjengelig, o pµstår en
mangelfull kommunikasjon
mellom utgiver og potensielle brukere.
Rapportserien "Østfoldnatur" er opprettet for å
forsøke å bedre forholdene
skissert over:
1) Det blir enklere å få
oversikt over rapportlitteraturen v ed at enkeltrapportene er en del av en serie i
stedet for å opp tre isolert.
2) Rapportlitteraturen
blir bedre kjent ved at utkomne rapporter til dags
dato listes opp i h v er ny
rapport i serien.
3) En rapportserie er
lettere å bibliografere og
katalogisere enn de mange
enkeltvise rappurter som utkommer. Som serie kan rapportene finnes samlet på
biblioteker.
4) Rapportene kan bestilles fra e t t sted. Serien
distribueres av NOF avd.
Østfold, postboks 1145, 1601
1601 Fredrikstad.
En rapportserie har således store fordele r for br u-
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ker og utgiver/forfatter.
FORFATTERE. EMNER.
Serien er åpen for personer, f oreninge r, skoler, i
institutter, museer, konsulentfirmaer, offe ntlige instanser m. v . som skriver
rapporter der stoffet er
hentet fra Østfold-naturen,
dvs. innen fag områdene geologi, botani kk, zoologi,
fe rskvannsøkologi/limnologi,
marinøkologi, natur- o~ mil jøvern osv. Serien kan omfatte både populære og mer
fagbetonte rapporter, dvs.:
Oppdragrapporter, utredninger , guider, student-/elevoppgaver, bibliogra fier mv.
FINANSIERING
Forfatter(e)/utgiver er
ansvar lig for de r espektive
rapporters innhold. NOF avd .
Østfold er kun dustributør a
av serien og står bare som
utgiver for de rapporte r som
blir laget i foreningens
regi. Foreningen står bare
for finans ieri ng og trykking
av egne rapporter. Forfatte r (e) /utgiver utenfor NOF
avd.Øs tfold må selv bekoste
og besørge mangfoldiggjøring
av sin rapport. Fordelen med
Østfold-natur er at alle
rapporter som likevel er
tenkt mangfoldiggjort, nå
kan komme inn i en serie som
har større muligheter til å
nå ut til interesserte.
TRYKKING.

LAY-OUT.

Enkeltrapportene i serien

vil utkomme urege lmessig,
formatet er A4 og trykkemåte
er sver testensil eller kon torof fset. Forsiden blir
standa rd isert; her angis
raooo rt ens tittel, forfatte~ ( e), utgi ve r (f.eks. institus jon, forening, offe ntlig organ) og rapportnummer
i serien. Baksiden av tittelarket vil inneholde oversikt over u tkomn e rapporter
i serien (tittel, forfatte r,
utgiverinst., antall sider,
trykk ingsår og -sted, utgivers adresse og pris på rapporten) .
Østfold-natur er ikke et
kommersielt fore tagende, men
siktemålet er :
A) Bedre spredning og
lettere tilgjengelighet av
rapoo rter .
B) Stimulere til Øket ak tivitet i utfors kningen av
fylke ts natur.
C) Bidra til å spre kunnskap om Øs tfo ld-naturen.
D) Ved saklig informasjon
å bidra til Økt bevisstgjørin g og større innsats på
natur- og milj øvernsektoren
i fylket.
Østfold-natur er ideelt s
sett et samlingsorga n for
rapportskriving innen natur fag og natur- og mil jøvern,
og rapportserien er et tilbud til alle interesserte.
Rapport nr. 1-3 er und er
utgivelse:
1: Øra-området ved Fredrikstad, en litteratur- og
kildeoversikt.
2: Årsrapport fra Akerøya
ornitologiske stasjon for
1976.
3: Sjøfugl-undersøkelser
i Østfold- skjærgården 19751977.
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·NATURVERN
EN SAK BARE FOR EKSPERTENE ?
Erik Sandersen

Naturvern har i dag b l itt
et velkjent begrep. Til for skjell fra tid l igere tider
får vi i dag kjennskap til
naturvern og dets bety dning
for oss alle , allerede på e t
tidlig stadium i grunnskolen. Naturfagtimene legges opp forholdsvis fritt ,
og elevene kan få anledning
til å lære naturen å kjenne
både praktisk og teoretisk
ved naturstier og små ekskursjoner ute i det fri. En
tar altså med dette sikte på
å oppdra barn i tidlig alder
til å vise hensyn og varsomhet overfor de naturgoder
som finnes i vårt miljø.
Det må sies å være en
kjennsgjerning at en ofte
står overfor konfliktsituasjoner som går på vern eller
ikke-vern av uerstattelig
natur. I slike situasjoner
er det viktig at også befolkningens røster blir
hørt, ikke bare ekspertenes.
Spesielt er det derfor viktig for oss unge som vokser
opp i dag, og som skal være
med på å ta slike viktige
avgjørelser i framtida, at
vi tar aktivt del i disse
slik at de ikk e blir tatt
over hodene på oss. Mange
rister imidlertid på hodet,
og mener at dette ikke er
problemer som angår dem.
Denne oppfatningen er direkte gal, f ord i sakene ofte er
av en slik karakter at de
virker direkte inn på vår
trivsel i det daglige miljø .

Andre har veldig lett for å
utvikle en "vente og se
h o l dning" til slike sak er.
Dette er meget fa r lig, for
nå r en avgjørelse først e r
t a tt , er den enkeltes mening
ikke vikt ig for saken lenger. En må altså etablere
en aktpågiven holdning som
får oss til å utvikle en
skeptisk og granskende sans
for fora ndringer som søkes
utført mot vårt naturmiljø.
Først da er en i stand til å
være føre var, og muligheten
for å påvirke en framtidig
avgjørelse skulle dermed
være tilstede.
Om sant skal sies, står
en svært svakt som enkeltperson når en vil hevde sin
mening. Den rette veien å gå
er derfor å forsøke å fremme
sine synspunkter· gjennom en
forening som arbeider nettopp med naturvernspørsmål.
Hvis en ser på vå r t fylke er
det to foreninger som driver
et aktivt naturvernarbeid , ·
nemlig Østfoldavdelingen av
Norsk Ornitologisk Forening
og Landskapsvernet i Østfold
(kretsforening av Norges
Naturvernforbund). Disse to
har tilsammen en medlemstokk
på ca. 1600. Når en tar i
betraktning at fylket har et
innbyggertall på 229000,
synes medlemstallet kanskje
å være noe beskjedent. En
skal imidlertid være klar
over at en kan komme ganske
langt selv med små ressurser
hvis en bare vet å bruke d em
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riktig. En mindre gruppe som
står samlet i en sak, konuner
mye lenger enn en større
gruppe som står splittet. De
nevnte foreninger har også
etterhvert fått opparbe idet
seg en viss ekspertise , slik
a t det er blitt lettere å
konune fram med sine meninger
i forskjellige fora. Som et
resultat av dette har den
enkelte forening med tiden
fått flere oppgaver av både
stat og fylke. Her kan nevnes uttalelser om fylkesplan,
sjøfuglreserva tplan, jakt i
naturreservater, reservatplan for Kurefjorden og
kraftledningstraseer. Medlerruner av foreningene har
også direkte medvirket til
utarbeide lse av f.eks."Utkast til myrreservatplan for
Østfold" , "Naturver nregistreringer i Østfold" og "Øraundersøkelsene " . Forøvrig
har foreningene vært direkte
konsultert i en del saker,
eksempelvis ved opptrekking
av reservatgrenser for Øra,
Seutelvasaken og anleggelse
av tursti ved våtområdet Nygaardsmoa. Som en forstår
har både stat og fylke i
stadig større grad begynt å
bruke amatørenes lokale ekspertise. Så lenge naturforvaltningen er så underbemannet som den er i dag, tør
jeg hevde at de lokale interesseorganisasjonene er et
viktig supplement til statens og fylkets ansatte i
slike spørsmål. I mange henseende er også disse organisasjonenes virksomhet en direkte årsak til at enkelte
naturvernsaker i det hele
tatt blir behandlet.
Hva så med den fagutdannede ekspertise som sitter i
høyere stillinger? Disse,
som sitter inne med en betydelig porsjon kunnskaps-

mengde samt en meget bred
erfaring, har ofte som
hovedoppgave å legge fram
grunnlagsmateriale for de
som skal ta de endelige avgjørelser, eller de er selv
med på å ta dem. Ekspertene
er altså de som til sist må
stå ansvarlige for de resultater som foreligger og ved
sluttbehandlingen stå ansikt
til ansikt med motparten og
f orsvare dem. Det er klart
at ikke amatører strekker
til i slike situasjoner.
Amatørenes oppgave blir i
første rekke å utføre det
grunnleggende arbeid, som f.
eks. inventering0r i marken
til bruk som bevismate riale
når saken skal avgjøres. En
annen viktig funksjon har
interesseorganisasjonene som
såkalte "varskosentraler", i
det de kan gi beskjed til
rette myndighet hvis mis tanke om ulovlige inngrep i
naturen foreligge r . Slike
inngrep kan være ulovlig
grøfting, ulovlig oppfØrin~
av byggverk (hytter, brygger eller mindre skur) , jakt
på ikke - jaktbart vilt o.a.
Som en forstår har naturvernforeningene et utall av
arbeidsfelter og ditto ant all arbeidsoppgaver. For å
kunne mestre disse er en
helt avhengig av en ganske
stor medlemsmasse hvor idealismen hos den enkelte
nettopp bør brukes som drivkraft til å nå våre mål. For
å la det være slått fast en
gang for alle: Naturvernsaker er meget vanskelige,
og de er ytterst tidkrevende! Et godt eksempel er den
nå velkjente Ørasaken som i
år feirer ti-års jubileum
som godt avisstoff ! Og i
denne forbindelse er det på
sin plass å slå fast at uten
Østfoldavdelingens og Land-
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skapsvernets innsats, vill e
status q~o i saken vært en
ganske anne n enn det den er
i dag. Takket være et godt
samarbeid mellom amatører og
eksperter står en nå foran
en periode som vil føre til
en endelig avgjørelse i
saken .
Til deg som nå har for stått at naturvernarbeid

ikke bare er en sak for ekspertene , men en sak som angår oss alle, vil jeg opofordre til å ta kontakt me d
en aktiv naturvernforening
enten det er i Østfold eller
i andre deler av landet.
Alle som vil kan nemlig
gjøre noe for vern av vå rt
naturmiljø!

Det er flere enn deg
som fortsatt ikke har betalt årskontingenten for 1978 ,
men du vil vel ikke bli den siste?

Nordre Øyeren Rapport 1976
Rapporten kan bestilles
ved innsending av kr. 25,00
på postgiro 3993789, Nordre
Øyeren Fuglestasjon, Riis
Terrasse 26, 2007 Kjeller.
Rapporten som dekker Kongs-

8-~&L~ST ~11J)~

pla"t

o4.·"

rudtjern, Leira og Nordre
Øyeren, omhandler t.o.m.
1976 og er på 139 sider (del
(delvis trykket i offset)
med diverse tegninger og bi
bilder .

.!"orhandles av
".'ore Ho~ll
031-92420

ENER SCOUT KANO

(
_,____-_,.,,Mål: 5,35 x 0,88 m. Vekt: ca. 30 kg.
\.___..,.Lasteevne: 350 kg.
En meget lettpadlet lanQturkano, konstruert av ing. H.E. Hoel!.

Flere kanoer i tre og seilduk : 032-51309
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TIPS OM BRUK AV KANO
Tore Hoell

Sikkerhet må være første
bud når du s kal ut i kano .
Du må huske at en kano er
helt å oen, med høye stevner,
og den -e r t i ldels ustø. Derfor egner båten seg ikke i
åpe nt farvann hvor det ofte
er sterk vind og bØlger.
Skulle du likevel gå
rundt, eller om båten fylles
av en bølge, e r det vi ktig
at kanoen har flytemiddel
(isopor eller luftputer) i
stevnene, s li k at båten og
utstyret ikke forsv inne r i
dypet. Viktig er det også
at du n~ forhånd har surret
fast sekken til båten og at
klær og andre ting som skal
vær e tørt er pakket ned i
plastposer. Kamera og kikkert kan f.eks. ligge i en
plastbøtt e med tett lokk.
Svøm aldri fra kanoen,
men ho ld deg ved den . Dersom
du vil gjøre forsøk på å
komme opp i båten for å tømme den, må du entre via
stevnene . Bedre t r or jeg nok
det vil være å snu kanoen
med bunnen opp, for derigjennom flyter den på ekstra
luft også.
En god regel er alltid å
padle langs land, og bare så
langt ut som du regner med d
kunne svømme med kanoen på
slep.
svømme må du kunne for å
bruke kano, men l i kevel skal
alle ha på seg flytevest.
Det å slippe ikke-s vømmedyktige ut i kano alene, selv
om de har flytevest på, er
ga lskap.

KANO ER YPPERLIG SOM SKJUL.
Jeg har ofte hatt stor
nytte a v ka noen til å komme
inn på fugler, f.eks. for å
fotografere dem. Sitter fuglene på et skjær og du vil
unngå at de flyr, må du
først padle rundt fuglene på
god avstand for så å legge
deg til på den sida vinden
blåser fra og la deg drive
inn mot eller forbi skjæret.
Padleårene må du holde i ro,
eventuelt bare styre med
dem, og du bør legge deg
mest mulig ned i kanoen. Har
du rask film i kameraet, kan
du få tatt brukbare "skudd"
på frihånd.
Skal du inn i eller gjennom et siv- eller takrørbelte, setter du deg på knærne
i bunnen av kanoen, griper
fatt i vegetasjonen langt
framme på begge sider av k~ 
noen og drar deg gje nnom,
bi t for bit. Det bør da sitte en foran i kanoen for å
se etter at du ikke kjører
rett inn i en stein, et reir
etc .
A ligge rolig i takrørbe 1 tet og lytte til rør sangeren er en opplevelse, særlig hvis den " spase r er" rett
forbi eller ove r kanoen.
Fornuftig bruk av kanoen
vil gi deg mange fine turer
i de mange vann vi har her i
Østfold, og skulle det regne, er k a noen grei å krype
inn under når du s kal sove.
God tur !
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FUGLEOPPLEVELSE -FRA PASVIK ·
Eivind Løvås
Fra 1. desember 1975 til
1. juni 1976 bodde jeg sammen med min kone øverst i
Pasvik i tidligere Hans T.
L. Schaanings rike. Vi had~
de vår residens med Fjærvatn
p å den ene siden og Øvre
Pasvi k nasjonalpark på den
andre.
Mang en hyggelig og interessant naturopplevelse ble
oss til del under oppholdet.
Vi har føyd oss til rekken
av de mange som har gledet
og forundret seg over det
rike dyre- og ikk e minst
fuglelivet i denne vår nordligst beliggende naturperle.
I de korte og mørke vinterdagene hadde vi vår fulle hyre med å tilfredsstille matbehovet til de tøffe overvintrerne , representert ved
lappme is , granmeis, kjøttmeis, lavskrike og gårdens
to skjærer. Den mer eller
mindre tamme reven Trygve,
kom også fram til foringsplassen i blant, når vår
pensjonsgj est, en Golden
Re t riever holdt seg unna.
Når vårsolen begynte å
g jøre seg gjeldene ble vi
vitne til et fugletrekk vi
aldri trodde vi sku l le få
oppleve. Det vil være å gå
for langt å ramse opp alle
de artene som åpenbarte seg,
men de største gledesutbrud
dene korn vi vel med i for bindelse med de første som
dukket opp, snøspurv, konglebit og ikke å fo rglemme
s idensvansene.
Når isen begynte å brekke
opp på Pasvikelva ble både
himmel og vann fullstendig
dominert av sangsvaner, gjess

og et utall av forskjellige
andefugler.
sangsvanene
holdt oss våkne mang en natt
med sine kraftige rop.
Litt ut på våren, mens
isen ennå ikke riktig hadde
sluppet taket på elva og vannene, ble jeg vitne til En
episode som gav min tidligere
oppfatning av to fuglearters
maktforhold til hverandre en
knekk. Jeq var ikke nå skitur
langs elva eller i ns
maktforhold til hverandre en
knekk. Jeq var ike
maktforhold til hverandre en
knekk. Jeg var ikke på skitur
langs elva eller i nas jonalparken, men nå biltur til
Kirkenes som lå 12 mil unna.
Noen mil nord i dalen kom jeg
til et vann jeq ikke lenqer
husker navnet på. Det lå helt
inn til vegen, og jea kunne
ikke unngå å se den store
kråkeflokken som fløy samlet
og skrikende over et bestemt
nunkt på isen bare 10 meter
borte. Min nys gjerrighet var
vakt, og jeg kjørte litt for bi stedet oq gikk forsiktig
tilbake. På isen var en stor
kråke i ferd med å hakke av
al l kraft nå et ennå l evende
vesen den satt På ryggen av
og hadde trykt langt ned i
den våte snøen . Stakkaren som
kråka hadde latt sitt sinne
gå ut over, utstøtte noen
skrik så uhyggelige at ieq
verken før eller senere har
hørt maken.
Min syrnoa ti gikk straks i
retning av den undertrykte,
og jeg satte i gang å rope på
min bredeste Østfoldd ia lekt
for å skremme kråka . Den tok
tilsynelatende ingen notis av
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meg, men fo rts atte sitt hakkearbeid mens dens artsfrender heiet for ful l hals fra
lufta over meg.
Da jeg endret taktikk og kl appet i hendene ble den im idlertid
skremt. Den lettet nmlende
og slo seg i lag med sine
flyvende supportere.
Offeret var fortsatt i
live og etter å ha kavet litt
rundt i snøen kom ogs4 den på

vingene .
Stor var min forundring da det åpenbarte seg
en fullvoksen hønsehauk som
tok raskeste veg i retning av
et bjØrkeholt.
Jeg funderte på det jeg
h adde sett p å min videre veg
til Kirkenes, men jeg forstår
ennå ikke i dag hvordan kråka
kunne ha fått så totalt overtaket på den kraftige hauken.

En overraskende '~ksjon svartspett"
Yngvar Hagen
Vår største hakkespett,
også kalt gj ertr udsfuglen, er
knyttet til grov skog. Stammene må være store nok til at
den kan meisle ut sitt rommelige redehull, og det skal
helst ligge høyt oppe. Liksom tiuren er den best tilpasset barskogens "klimaks",
og det er en skogstype som nå
er i full fart på vei ut. I
store skogstrakter er svartspetten de siste 15-20 år
blitt en stadig mer sjelden
fugl.
I lavlandsskogene omkring
Oslofjorden finner sva r tspetten ennå nok av store stammer
å hekke i, bl.a. av osp og
andre løvtrær som ofte får
stå urørt, særlig der hvor
det er ulendt.
Men svartspettens forhold
må også ha noe med næringstilgang å gjøre. I WWF/N's
l~ste over truede dyrearter
står svartspetten oppført
under B: Sårbare arter. Det
er derfor overraskende å kon statere at svartspetten i de
siste 5-6 år har Økt påfallende i antal l noen steder på
lavlandet. Høsten 1976 var

det lokalt den rene masseopptreden , i en grad jeg ikke
har sett tidligere. Det er da
en spør seg: Hva er skjedd?
Svaret kan være: 1. november 1969 gikk en av de sterkeste stormfellingene vi har
hatt på over 40 år over skogene i Akershus og Østfold.
Også senere har vi hatt atskillig stormfelling av trær.
Flere vintre har det vært en
masse brekk på skogen grunnet
isdannelser og etterfølgende
tung snø. Mange skoger bærer
i dag et sterkt preg av disse
hendelsene. Mye vindfall fra
1969 ligger der fremdeles,
rotvelter står bortigjennom
over alt. Sty r tede trær i
alle størrelser og forråtnelsesgrader ligger i dag mange
steder buntevis. På rot står
en masse døde, barkbilleangrepne trær.
Lærerikt i økologisk h enseende er at nettopp slike
fug l earter som disse forandringende betyr noe positivt
for har Økt påfal lende. Eksempler er flaggspett (Økt
mattilgang), ~rekryper (hek ker mellom stammen og løsnet
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bark på dØde trær) og gjerdesmett (hekker i rotvelter).
Kanskje vil flere arter Øke i

antall som følge av disse
forholdene. Vi får se.

GRØNNFINKKULL I AUGUST
Per-Otto Si.ither
I første halvdel av august 1977 fant undertegnede
et rede av grønnfink i en
engelsk furu i hagen (Rakkestad). Grønnfink hadde da
hekket i samme furua i 1974
og 1975, men aldri så sent
som i august. Redet lå ytterst på en gren, ca 3 meter
over bakken.
Den rugende fuglen lå
uforstyrret på redet selv om
folk gikk like under grana.
Jeg ~ot være å telle eggene
for ikke å forstyrre fuglen
for mye. Den 3. september
tittet jeg i redet, og det
inneholdt da 4 flygedyktige
unger. Allerede dagen etter
forlot de redet.

DISKUSJON
Det er selvfølgelig et
interessant hekkefunn i og
med at ungene ikke forlot
redet før 4. september .
I
følge Haftorn (Norges Fugler) antas det at grønnfink
kan ha 3 kull årlig, men
dette er ikke bekreftet.
Det kan tenkes at ovenfornevnte funn dreier seq om et
tredje kull hos arten; men
det er vanskelig å fastslå
dette med sikkerhet, da fuglene ikke hekket i furua
tidligere på sommeren . Er
det fuglenes annet kull, er
det i så fall svært forsinket.

STORT UTVALG I
SPEILREFLEX
Autorisert

NI KON FORHANDLER

Jiff~
Nordsiden og Sydsiden

Tlf. 031- 81901 - HALDEN
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Opprop: FARGEMERKEDE HETTEMÅKER
I løpet av forsommeren
1977 ble det i Glommas østre
utløp merket et stort antall
het temåkeunger med fargerin ger i tillegg til vanlige
metallringer. Prosjektet er
et ledd i utforskningen av
forplantningsbiologien hos
hettemåke, og spesielt til
å kartlegge koloni ens forflytninger fra år til annet.
Hver av ungene er i tillegg til me tallr ingen på
enten høyre eller venstre
bein, utstyrt med to fargeringer på motsatt bein , og
en på samme bein som metallringen. Fargekoden er lett
å lese av med teleskop selv
på avstande r opp til 100 m.
Dersom noen skulle komme
over en slik f arqemerket må ke, er under tegnede takknemlig for å få beskjed. Det

er av største viktighet å få
nøyaktig rekkeføl ge på ringene fra nederste ring oå
høyre ben, opp og videre ned
på venstre ben til dettes
nederste ring. Ved siden
av dette er sted, dato og
omstendigheter rund t funnet
(om fuglen rastet, ruget
etc.) viktige opplysninger.
I mange tilfeller vil en
rekke opolysninger om samme
fugl være samlet inn, og i
den grad det foreligger opplysninger om en enkelt fugl
vil disse bli oversendt personer som kommer med tilleggsopplysninger.
Opplysni nger bes sendt:
Ole Jørgen Hanssen
Hassingvn. 11
1600 Fredrikstad.

Opprop: MANDARINAND
Med bakgrunn i bibliografiske studier har jeg
funnet å ville undersøke
mandari nandas status/forekomst i Norge. Dette er en
art som har fått status som
norsk art etter at Norges
fugler (Haftorn 1971) ble
· utgitt, og oppgaver over
artens opptreden i Norge
mangler således. Alle obser-

vasjoner er av interesse,
selv om fuglen har vist helt
tam karakter. Bidragsytere
vil få kopi/sær trykk av a rtikkel når publisering blir
aktuelt.
Asbjørn Sollien
TL 52

7035 Moholt, Trondheim.
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Manuelt styrt
systemfotografering

-

Canon
AT-1

Nygaardsgt. 17

lfiOO Fredrikstad
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DETTE HAR VIA SELGE:

w.w.f.
Vi vil som i tidligere nummer av Østfoldorni tologen annonsere hva vi har av salgsmateriell. Dermed får også de medlemmene og
abbonentene som ikke er på møtene anledning
til å kjøpe det materiell v i til vanlig selger der.
NOF jakkemerker i tøy a k r. 1 5, NOF sølvmerke (925 s) a k r . 25, NOF fugle l ister til feltb r uk a kr . 1, Fuglelister til feltbr uk (1 0 stk. A4 ark ) - kr. 2 ,Fossekall brevmerker (ark) a k r . 2 , Samleperm for Sterna (og/e l . Ø.O. ) - kr. 15 , WWF jakkemerker i tøy a kr . 15,WWF k l ebemerker, diam . 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 kr . 8, Vandrefalk klebemerker (diam . 10 cm) a kr . 10 , Østfoldornitologen (fØr 1 976) a kr . 5, Østfoldornitologen (etter 1 976) a kr. 7,Fugleplansjer i farger (59 x 89 cm - 8 forskj . ) a kr. 10 , Samlet sett fugleplansjer kr. 70,I tillegg til nevnte priser kommer utgifter ti porto.
Henvendelse rettes foreningsa d ressen.
Ole Kr . Glomvik
Materialforvalte r

MASSEKORSBÅND

ØSTFOLDAVDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad.

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: Øyvind Lågbu, Ryggeveien 450,
Ryggeveien 450, 1580 Rygge.
Kasserer: Tore Krogstad,
Marmorveien 5, 1600 Fredrikstad.
Redaktør: Hermod Karlsen, Berg 9, Torsnes,
1600 Fredrikstad Ø. Tlf. (032) 49197.

