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REDAKSJONELT
Det har denne gangen ikke vært
mulig å lage et hefte av normal
størrelse. Stofftilgangen har det siste
året vært minimal. Hittil har vi drøyet
i det lengste for å holde et visst antall
sider, men som dere vet, har det gått
ut over tidspunktet for utsendelsen.
For å komme i gjenge igjen, vil vi i
framtiden sende ut bladet til de opp·
satte tider, uavhengig av stoffmengden.
Størrelsen på hvert nummer vil derfor
kunne variere meget heretter. Dersom
tilgangen på artikler ikke bedrer seg,
vil dere derfor kunne risikere å motta
hefter på f.eks. 16 eller 20 sider. At
dette er et realistisk tall, er lett å forestille seg om man ser på innholdet i
1978-årgangen og trekker fra det Ole
Jørgen Hanssen har skrevet. Det er
bare å ta av seg hatten for hans arbeidskapasitet. Det sammen kan man
si om Geir Hardeng som de siste årene

har forfattet atskillige sider i bladet.
Jeg vil også få takke alle dere andre
som har bidratt med stoff og håper
dere vil komme med mer.
I forrige nummer oppfordret jeg
dere til å sende noen ord om de
meninger dere har om stoffutvalget
i bladet. Nye ideer ville også mottas
med takk. Slike henvendelser ville
avgjort kunne øke bladets verdi og
gjøre det mer interessant for medlemmer og abonnenter. Det er derfor
trist å måtte meddele at antall reak·
sjoner foreløpig er 0 · null! Sett deg
derfor ned med en gang og skriv et
brev, gjerne et langt et.
Til sist vil jeg ønske Ole Petter
Skallebakke velkommen som redaktør
fra og med neste nummer og håper
vervet vil gi ham mange gleder.
Takk for meg!
Hermod

FORMANNEN HAR ORDET
Når det nå er siste gang jeg tar pennen fatt for å forme noen ord til
denne spalten, er det kanskje på sin
plass å se tilbake på hva som har
skjedd i de to siste årene i foreningen.
Personlig ser jeg det slik at foreningens
arbeidsoppgaver faller i tre store båser,
nemlig den kontaktskapende virksomheten medlemmene i mellom, innsamling av data vedrørende fuglelivet i
fylket og sist, men ikke minst, det
naturvemmessige arbeidet. Har så

foreningen dekket sine oppgaver på
disse feltene de siste årene, eller er
det enkelte felter som er forsømt i forhold til andre? Dette er det selvfølgelig
opp til medlemmene selv å avgjøre,
men jeg finner likevel grunn til å
minne om hvilke tiltak som er gjennomført av styret de to siste årene.
På naturvernsektoren har vel
kanskje aldri situasjonen sett så lys ut
som i dag. Det virker nå som om flere
års arbeid skal krones med hell, i det
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vernetanken stadig får bedre fotfeste
blant folk flest og hos myndighetene i
særdeleshet. Riktignok har vi kun fått
et nytt reservat i fylket de to siste
årene , men innen året er omme er det
ventet at 16 kanskje 17 reservater vil
passere i statsråd. Ved siden av dette
foreligger det planer om flere myrreservater og våtmarksreservater. NOF
avd. Østfold har levert inn en rekke uttalelser i disse sakene, og i de fleste tilfeller er det foreningens medlemmer
som har stått for registreringen i verneobjektene. Foreningen har også laget
to utstillinger om vern av fugleområder
i Østfold, produsert plakater og publisert en rekke avisartikler om naturvernemner.
Flere tiltak er også gjennomført for
å øke kjennskapet til fuglelivet i
fylket, høyest her rager uten tvil Atlasprosjektet, som vel hittil har gatt over
all forventning. Videre er det trykket
opp standardkort for bruk til innsendelse av observasjoner , noe som uten
tvil har økt datamengden som kommer
inn til LRSK. På de fleste bedre fuglelokaliteter i fy lket så som Kurefjorden,
Jeløya, Akerøya og Nygaardsmoa er
også observasjonsaktiviteten øke t de
senere årene, og en rekke interessante
observasjoner er gjort. Foreningen har
tatt skritt for å øke verdien av det som
utgis av fuglerapporter, ved åta på seg
distribusjonen av en rapport-serie,
nemlig Østfold-Natur.
Også på den kontaktskapende siden
har tilbudene vært økende. Ikke bare
er antall medlemsmøter økt fra 8 til
I 0 i året, det er også startet med faste
medlemsmøter i indre Østfold. For å
øke aktivitetstilbudet er det også opprettet lokallag i Moss og Fredrikstad
med medlemsmøter hver 3. uke , og
vi har fått eget foreningskontor, hvor
man i fjor høst og denne høsten har

hatt kontortid hver torsdag for medlemmene.
Hva har så disse aktivitetene gitt av
resultater, har vi opplevd en økende
oppslutning om foreningen? Svaret er
dessverre nei. Antall medlemmer er
svært stabilt, med en viss utskiftning
idet noen kommer til og andre faller
fra. Selv tror jeg årsakene til dette kan
søkes på to plan, for det første fordi
tilbudene på kultursektoren i dag er så
mange, at folk rett og slett ikke avsetter tid til foreningsarbeid, dersom
de ikke er spesielt opptatt av emnet.
For det andre fordi det opplysende
naturvernarbeidet for øyeblikket er
nede i en bølgedal, fordi det er få
brennaktuelle, engasjerende saker, slik
Øra-saken en gang var for mange. En
av hovedoppgavene til det nye styret
bør derfor ·være å få engasjert medlemmene , finne arbeidsoppgaver og
interessefelter både for nybegynneren
og den mer etablerte "fugleverneren".
Dette er nødvendig hvis vi ikke skal
komme opp i en situasjon der et fåtall
aktive personer arbeider med naturvernsakene og samtidig fore r en stor
og passiv medlemsmasse.
Disse formanende ord er rettet til
det nye styret, som råd om hvor de
bør sette inn arbeidsinnsatsen, og ikke
minst til de mange interesserte medlemmer, som av ulike årsaker ikke vil
eller ikke tør satse aktivt i naturvernarbeidet. Kryp ut av ditt gode skinn,
bli med på lokallagmøter og ekskursjoner og lær mer om fugler, fuglevern og naturvern! Delta i arbeidsoppgaver som Atlas-prosjektet, vann fugltellinger o.l. Jeg tror du vil finne
det både interessant og lærerikt, og
dessuten er du da med på å styrke en
naturvernforening i fylket!
Takk for meg!
Ole Jørgen
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EN KORT OVERSIKT OVER MEDLEMSSTOKKEN I NOF AVD. ØSTFOLD
Ole Jørgen Hanssen
Pr. 15.12 1978 hadde foreningen
vår i Østfold 245 medlenuner. I forhold til 1977 betyr dette en framgang
på ca. 20 medlenuner, eller en økning
på 10 %. Skal vi så si oss fornøyd med
en slik økning? Svaret ligger vel
kanskje i kartet over fordelingen av
medlemmene. Som en ser er det
spredd medlemmer rundt i de fleste
tettsteder i Østfold, men antallet er
svært ujevnt fordelt. Kystdistriktene ,
med konununer som Fredrikstad (59
medlemmer), Kråkerøy (32 medlemmer) og Onsøy (33 medlemmer) dominerer. Svaret er derfor at vi ikke kan
være fornøyd med medlemsøkningen.
Man er nesten fristet til å tro at
folk i indre Østfold ikke er interessert
i natur og fugleliv, men det er selvfølgelig ikke tilfelle. Dessverre er det
nok heller vi som ikke har klart å
markedsføre oss skikkelig i disse
strøkene. Folk har ikke oppfattet
foreningen som en interessegru,ppe for
folk som liker å se på fugler , enten
dette er på forbrettet ute på gårdsplassen, eller på observasjonspost på
Akerøya Ornitologiske Stasjon. De
fleste tror kanskje vi bare er en gruppe
profesjonister, der kravet for medlemsskap er oppramsing av 200 norske
fugler på stående fot. Dette er selvfølgelig ikke sant.
Det som er tilfellet er vei at det er
denne gruppen som lett dominerer en
slik forening, slik at de større medlemsgruppene blir skjøvet noe til side.
Den viktigste oppgaven i en ornitologisk forening, er imidlertid å drive
med naturvern, og det er en oppgave

der det er plass for alle kategorier
fugleinteresserte. Derfor tror jeg også
det er plass til langt flere i en ornitologisk forening i Østfold. Den viktigste
oppgaven har kanskje styret og redaksjonen i Østfold-Ornitologen, med å
legge forholdene til rette for lokallagsdrift, samt presentere stoff for alle
medlemmer i medlemsbladet. Dernest
er det opp til deg som allerede er medlem av Østfold Ornitologiske Forening,
med å ta del i lokallagsarbeidet og
verve interesserte i familie- og vennekrets. Kartet over medlemmene viser
kanskje at du ikke er alene i ditt distrikt om å være medlem i foreningen.
Det er også dere det står på om foreningen skal vokse seg større i 1979.
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EN REISEGUIDE FOR FUGLETITTERE
PA DE BRITISKE ØYER
Pål Bugge
[ løpet av det åre t jeg har studert i
England har jeg besøkt en del av de
naturreservater dette landet har å by
på. Av den grunn og fordi England i
tillegg er et populært reisemål, fikk
jeg ideen til den følgende reiseguiden.
Men først litt om engelskmennenes
interesse for fugler og deres arbeid for
å verne de tilhørende biotopene. England kan ansees for å være ornitologiens vugge, interessen for fugler er
da også helt enorm. Interessen strekker
seg også ove r et vidt spekter, alt fra
pensjonisten som liker å mate duene i
Hyde Park til den toppsnevre ringmerker som har lønning for å drive
ringmerking på heltid. Diverse organisasjoner gjør sitt til å øke interessen
blant den "vanlige" del av befolkningen med mye informasjoner. Ettersom det ogsa er mer penger i omløp i
slike organisasjoner der enn det er her
i landet, er all informasjon, kursvirksomhet og tilrettelegging for publikum
nesten prikkfri. Det begynner allerede
med oppmerkingen inn til fugleområdene man har tenkt å besøke. Tydelige veiskilt med RSPB-merket sørger
for å lede en fram til sentrum av området. (RSPB = Royal Society for the
Protection of Birds). Ved inngangen til
området er det en skikkelig servicestasjon med tilhørende parkeringsplass
og eventuelt en campingplass. I servicestasjonen kontrolleres eventuelle besøkstillatelser, og man har anledning til
å kjøpe kikkerter. film, plakater,
merker, litteratur o.s.v. I tilknytning
til servicestasjonen pleier det å være et

rom hvor man kan se utstillinger om
det forskningsarbeidet som pågår. Her
finnes det også en viktig oppslagstavle
hvor alle de daglig observerte artene er
notert ned. Dermed har man med en
gang klart for seg hva man kan vente å
se ute i terrenget. Det å bevege seg ut
i området skjer ikke på samme måte
som her i Norge, ikke slik å forstå at
de engelske ornitologene har et annet
"gangsett" enn de norske, men alle besøkende må holde seg til strengt avmerkede løyper for ikke å forstyrre
fuglelivet. Dette kan nok virke litt
uvant for en nordmann som vil ha
armsleng rundt seg når han/hun ferdes
i skog og mark. Til tross for denne begrensningen av bevegelsesfriheten, er
de fleste løypene lagt til de beste
observasjonspostene. På disse postene
er det satt opp fugletårn med utmerkede forhold for fotografering og observasjon av spennende arter som avosett,
skjestork, dvergsvaner o.s. v.
Nedenfor har jeg satt opp en liste
med spesielt gode fugleområder som
er verdt å besøke. Listen er delt i to
for å være tilpasset henholdsvis vinterog sommerturer.

Vintertur
Først og fremst må man besøke
Slimbridge i Vest-England. Dette er et
område hvor man har andefugl i innhegninger for oppdrett, i tillegg til de
ca. 2500 tundragjessene som overvintrer i området ut mot elva Severn.
Slimbridge er kort og godt verdens
beste område for a studere andefugl i
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I Slimbridge kan man på nært hold betrakte alle europeiske andefuglarter. Foto :
Pål Bugge.

fanget og vill tilstand. Samlingen av
andefugl inkluderer alle de europeiske
artene utplassert i et perfekt anlegg.
Anleggets utseende er ikke bare en
fryd for øyet, men er i høyeste grad
grunnen til at så mange av artene trives
og hekker i fanget tilstand. (Se forøvrig artikkel av Tellef Kjellesvig i
Østfold-ornitologen nr. 1, 1977). Det
finnes mindre , liknende anlegg rundt i
England: Washington, Arundel, Martin
Mere og Caer!averock. Det sistnevnte
området er overvintringssted for Spitsbergens stamme av hvitkinngås. Disse
områdene er administrert av The Wildfowl Trust som er en organisasjon som
utelukkende satser på bevarelse av

andefugl og forskning av disse.
Utenom andefugl er vinteren også
en brukbar tid for å se overvintrende
vadefugl. Englands våtmarker er i løpet
av et helt år vert for mer enn 2/3 av
Europas totale vaderbestand. Dette inkluderer vadefugl pa trekk med England som mellomlandingssted så vel
som overvintringssted, og landets egen
hekkebestand av vadefugl. Vadefuglobservasjoner kan forøvrig drives
nesten hele året, men den beste tiden
er senvinteren , våren og høsten. Månedene desember, januar og februar er i
grunnen en stille periode for vadere.
Men når lyset kommer tilbake om
våren med høyere temperaturer, øker
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Dvergsvanen er tallr ik i Slimbridge. Foto : Pål Bugge.
trekkaktiviteten igjen. De to områdene
som virkelig skiller seg ut blant et utall
gode biotoper er Morecambe Bay, med
The Hest bank, og strekningen fra ut·
løpet av the Thames og flere mil nord·
over. Det er naturligvis snakk om
"teleskopavstand", og kunsten med
vaderobservering i England er å sette
seg på et jorde ned mot strandkanten
og vente på at tidevannet skal drive
vadefuglene inn på tørt land.

Sommertur
Den varme årstid er naturligvis også
i England den beste tiden for fugletitting. Grassholm og Skomer er to sjø·
fuglkolonier med respektive 52 000

havsuler og 90 000 havlire. Begge stedene vil gi en naturopplevelse som aldri
vil gå i glemmeboken.
Minsmere på østkysten er et våt·
marksområde som er verdenskjent.
Hekkende rørdrum, avosett, splitterne ,
dvergterne og trekkende skjestork gjør
plassen til et fantastisk naturområde.
Minsmere har navn på seg for å være
den beste plassen i England for kun en
dags observering. Det sier ikke så lite
om områdets kvalitet. Et område som
kan besøkes både om sommeren og
vinteren er Ouse Washes ikke langt
unna Minsmere. Dette er et kjempe·
messig våtmarksområde som hver
vinter er utsatt for årlige oversvømmelser fra elva Ouse . Observasjon på

49
l 000 dvergsvaner om vinteren lar seg
høre. og området har også en stor bestand av hekkefugl. Ouse Washes ligger
ved kysten, og jeg kan anbefale fugleinteresserte å kjøre langs hele kystlinjen, fordi det her ligger gode områder med korte mellomrom. Vil man
virkelig slå til, skal man satse på Shetlandsøyene, inklusive den berømte
ornitologiske stasjonen "Fair Isle".
Denne øygruppen er en eneste samling
av nasjonalparker. Den har sjøfuglkolonier som etter sigende skal overgå
enhver ornitologs villeste fantasier.
Foruten de enorme havsule- og alkekoloniene har de hekkende arktiske
arter som snøugle, sangsvane og en del
vadefugl. De kjempemessige storjo· og
tyvjokoloniene er også et populært besøkssted for fugleinteresserte. Trekket
via Fair Isle fører med seg for oss nord·
menn mange ukjente arter, spesielt fra
Amerika. Mange tror at observasjoner
av amerikanske arter bare inntreffer
når disse er blitt drevet ut av kurs på
grunn av hard storm. Men ved en tilfeldighet leste jeg at store deler av
Canadas østre bestand av sandløper har
regulær trekkrute enten direkte fra
Canada til Irland eller via Grønland
med Island som mellomlandingsstasjon
før de når de britiske øyer.
Til slutt, som en kuriositet, skriver
jeg ned en minireiseguide for ornitologer som blir tvunget med til London
på shoppingturer og liknende aktiviteter. Londonområdet er faktisk fullt
av små brukbare områder. Så la derfor
din medreisende ordne shoppingen
mens du bruker undergrunnsbanen til
følgende områder: Barn Elves Reservior: Et ferskvannsreservoar som på
vinterstid er propp fullt av lappfiskand. Denne plassen er faktisk kjent i
England for å være en av de sikreste
plassene for å observere lappfiskand.

Området er også ført opp blant de ti
beste overvintringsområdene i innlandet for andefugl. Hyde Park, like
foran dronningens slott, er også meget
bra om vinteren med mye andefugl.
Pass bare på at du ikke blir tråkket ned
av flokkene av grågjess, dverggjess og
tundragjess som er på jakt etter alt
som er spiselig. Etter å ha nesten blitt
tråkket ihjel av turistene og overdynget av brødsmuler fra frenetisk
matende pensjonister, trekker man seg
tilbake til et roligere sted i London,
for eksempel Kew Gardens og Richmond Park. Den førstnevnte er en
fantastisk fin botanisk hage med den
så vanlige andedammen, men med
den forskjellen at Kew Gardens' andedam inneholder to par hekkende
dvergdykkere og ett par hekkende
toppdykkere. I Richmond Park som
er den største parken i London, er det
ingen spesielle arter, men derimot et
godt utvalg av de vanlige fugler som
finnes i kulturlandsskapet i England:
Ringduer, nøtteskriker, svartkråker,
tårnfalk, spetter, spettmeis, trekryper,
stær, meiser, rødstrupe, fasaner o.s.v.
I tillegg finnes det en stor bestand av
dådyr og engelsk kronhjort. Når man
kjører langs eller på the Thames, skal
man også være på utkikk etter skarv
og hegrer. Disse artene var inntil for
få år siden umulig å se her, etter som
elva var en eneste stor kloakk. Men
tiltak mot forurensning ble satt i gang,
og nå er elva nesten ren igjen.
Avslutningsvis vil jeg anbefale alle
med planer om å besøke England å gå
til innkjøp av John Gooders' bok:
" Where to watch birds in Great
Britain". Denne boken inneholder
alle opplysninger som er nødvendig for
en god dags fugletitting på de britiske
øyer.
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VINTERFORING AV FUGLER
Ole Jørgen Hanssen
I disse tider, da en rekke av sommerens fuglearter har trukket til
varmere strøk, bør vi mennesker lette
vinteroppholdet for dem som er blitt
tilbake. For disse er nemlig vinteren
en meget kritisk tid, da vårens store
ungeproduksjon kommer godt med i
kampen for å føre arten videre. Av en
familie på I 0 meiser hender det ikke
sjelden i strenge vintre at bare I eller
2 er tilbake på våren.
Vanskelighetene består først og
fremst i å finne nok rna t på den korte
vinterdagen til å møte en lang natts
kulde og varmetap. For disse fuglene
er dagen derfor en eneste lang kamp
for å finne mat, og her er det vi mennesker kan tre støttende til. Flesteparten av de fett- og frøspisende
fuglene vi har her på vinteren tar nemlig takknemlig i mot alle tilskudd i
kostholdet, enten dette kommer i
form av spesielt fuglefor eller i form
av matrester. Man må bare huske på
å fore regelmessig og ikke bruke salt
mat.
Selv om en rekke fugler kan fores
uten nevneverdige hjelpemidler, vil vel
de fleste før eller siden finne ut at et
fuglebrett vil øke mengden av besøkende fugler på forplassen. Et slikt
brett kan man kjøpe i butikken, men
erfaringene viser at disse gjeme er til
mer pynt for mennesker enn til gagn
for fuglene . Det beste er derfor å lage
brettet selv, f.eks. slik som det er avbildet på fig. 1. Det viktigste er å få
skikkelig høyde under taket, slik at
fuglene ikke er redde for å besøke forplassen. Det bør dessuten være en

skikkelig "sølekant" rundt brettet, slik
at ikke alt for mye kom faller utenfor.
Setter man brettet opp i skogen,
hvor man ikke har anledning til å
passe daglig, kan man rigge til en
foringsautomat, slik som på fig. 2.
Denne kan lettest lages av et 10 cm
bredt plastrør, hvor man skjærer ut et
passelig stykke ned mot bunnen av
brettet, slik at kornet kan renne ut
etter som fuglene forsyner seg. Av
andre viktige detaljer er en nettingklave rundt stammen, som forøvrig
bør være 1,5 - 2 m høy. En slik klave
vil nemlig hindre at katter og ekorn
får tilgang til brettet.
Hva kan man så fore med? Som en
generell regel kan man si alt som er
næringsrikt og saltfritt. Likevel er korn
som havre eller mais, eller oljeholdige
frø slik som solsikkefrø svært populære. Videre duger både brødsmuler,
lettkokte havregryn, rosiner, nøttekjerner ol. Dette er først og fremst
attraktivt for frøspisende fugler som
gulspurv, gråspurv, pilfink, dompap og
grønnfink, men også for nøtteskrike
og meiser, for å nevne noen.
Av det fettholdige fugleforet finnes
det et utall typer. Kort skal nevnes
kokosnøtter, som kan deles i to med
øks og henges opp i trærne rundt forplassen, usaltet talg som også kan
henges i trærne og gamle osteskorper
som er utmerket meisemat. Talgbiter
og osteskorper bør også bindes fast til
stammen fuglebrettet hviler på, slik at
trekryperen og flaggspetten kan få sin
del av herligheten. Usaltet smør kan
man smelte sammen med havre, mais,
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Figur 1

solsikkefrø og rosiner i en kjele. Dette
kan man la størkne i en form sammen
med en spiker med tråd viklet rundt ,
som smørklumpen senere kan henge i.
Hvor bør man så plassere et forbrett? I en hage byr det kanskje ikke
på store valgmulighetene, men man
kan likevel tilstrebe å få det mest
mulig i le, slik at snøen ikke laver inn
og dekker maten. Dette er spesielt
viktig for brett som står uten tilsyn i
flere dager av gangen, slik som i
skogen. Likevel bør det stå såpass
åpent at sky fuglearter som dompap,
nøtteskrike og flaggspett tør komme
til forplassen.

Figur 2

I en hage kan man også tiltrekke
flere fuglearter ved å plante bærbusker ved forplassen. Slike bær trekker til seg f.eks. grønnfink, sidensvans
og troster. Svarttrost lar seg også lokke
av restene fra høstens fruktavling, hvis
disse legges ut under brettet.
Lokallaget i Fredrikstad har i høst
kjøpt opp maiskorn i større kvanta, for
videresalg til medlemmer til en rimelig
penge. De som er interessert i å kjøpe
mais, kan henvende seg til foreningsadressen og hente foret på fo reningskontoret torsdager mellom kl. 18 og
20. Prisen er kr. 2,50 pr. kilo og selges
i kvanta på minimum 5 kilo .
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MARTHON KOLBEINSEN
EN PÅLITELIG SKYSSKAR FOR AKERØYAGJENGEN
Erik Sandersen

Marthon Kolbeinsen. Foto: Ole Petter Skallebakke.

Klokka er halv fem fredag kveld. Vi
samles ute på Brattestø. Den ene etter
den andre drasser pikk-pakket sitt ut
av bilen og ned på brygga. Akerøya er
neste stoppested. Trekksesongen for
fugl har satt fart i sjela til både den
ene og den andre som har til felles
interesse: nemlig å merke fugl på
Ake røya.
Det småsnakkes blant de frem-

møtte , om fugl og om Kolbeinsen.
Kolbeinsen? Ja, så klart. Marthon
Kolbeinsen, som i 25 år har kjørt oss
ut til Akerøya i alle værforhold. Alltid klar, presis og humøret på topp.
Vinker oss ombord og hilser oss velkommen med sin velkjente sørlandsdialekt : "Morn, morn gutter". Hilser
igjen og ser på at "guttane" gjør klar
båten for turen ut til Akerøya. "Gut-
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tane". det er en fellesbetegnelse på
sønnen Knut og svigersønnen Helge
det. En må jo ha et skikkelig mannskap ombord når fuglegjengen skal ut
for å merke.
- Ja, det er ikke få ganger jeg har
kjørt ut folk til Akerøya gjennom
tidene. Sikker er jeg vel ikke, men tror
det begynte for 25 år siden. Den gang
var det Gunnar Lid og hans gjeng som
ble fraktet fra Tangen på Kråkerøy og
ut til øya. Du vet det var jo ikke bruer
og vanskelig nok med fergetidene, slik
at jeg tok likegodt og kjørte helt inn
til Tangen for å hente dem. Det er
mange episoder fra den tida, sier
Kolbeinsen og smiler lurt.
Jeg husker en gang, fortsetter han
videre. Folkene fra Oslo kom for seint,
og det hendte jo svært ofte, og da det
var i hummertida turde jeg ikke kjøre
dem ut til Akerøya. Det var blitt
mørkt. Hva skal vi gjøre da, spurte de?
Jeg visste ikke annet råd enn at de fikk
overnatte hjemme hos meg. Selv om de
var hele 13 personer, var det ikke en av
dem som måtte ligge på gulvet den
natten. Alle fikk seng å ligge i. Og
krabbefest ble det visst også, legger
Kolbeinsen til.
- Det er ikke bare fuglefolk som har
blitt fraktet ut til Akerøya gjennom
tidene?
- Nei, det har vært litt av hvert.
Enkelte har vært in teressert i planter,
noen i fisk og andre igjen har bare
vært med for å se på øya.
· Du har jo vært særdeles trofast
gjennom tidene?
· Jeg har jo prøvet å holde det som vi
er blittt enige om. Et par ganger har
jeg imidlertid blitt stoppet av været,
men det er det jo som kjent ingen gitt
å være herre over.
- Vi hadde jo ei plastj olle som tilhørte stasjonen en gang, den fikk du jo
ganske mye bråk med?

· Ah. den gamle jolla, ja. Jolla var fin
når den var ny og hadde motor på.
Men du skjønner. den ble aldri tatt
vare på. Jeg husker at den slet seg et
par ganger, og det var ikke mer enn at
vi fikk berget den. Den siste tida lå den
inne i Brattestø-moloen, og etter hva
jeg tror, sank den i fjor under det store
uværet, fortelle r Kolbeinsen. Det er
nok riktig det Kolbeinsen framholder.
Vi har vel ikke alltid vært sa flinke til å
passe på sakene våre.
- Kolbeinsen har alltid vært interessert i dyr og fugler . Det er ikke bare
noe han sier, det er noe vi har fått erfare flere ganger. Ofte rådfører vi oss
med han, når det gjelder ankomst både
av skarv og terne ute i fjorden. For
fjorden. det er noe "sjefen" kjenner
godt til. Etter 4 7 år som yrkesfisker er
han vanskelig å lure.
- Til å begynne med kjørte du alene,
Kolbeinsen?
- Ja, du vet jeg er ikke så god til beins
lenger. Jeg trenger hjelp ved ilandstigning nå.
Kolbeinsen betror oss at han nå for
det meste er "ballast" ombord, og at
det er "guttane" som ordner det hele.
Vi er ikke så helt sikre på det vi da ..
- Du er jo alltid med?
- Ja, "guttane" vil helst det. De
klarer seg jo like godt uten meg, men
de føler seg liksom mer trygge når jeg
er med. Tenkte vi de t ikke, det er ikke
så greit å klare seg uten "en gammel
rev" i lumske farvann og i allslags vær.
Kolbeinsen går i si tt 73. år nå. Er
pigg på de fleste felte r, men som han
selv gir uttrykk for, beina er ikke gode
lenger. Det er jo fo rstålig nok, og det
er bare å ønske god bedring og håpe at
han fortsatt blir å se i Spjærøykrysseren som ligger klar for Akerøya- tur
hver fredag kveld. Det er jo liksom noe
spesielt med de turene, for oss fuglefolk .....
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AKERØYA HØSTEN 1977.
Ole Jørgen Hanssen.
(Meddelelse nr. 11 fra Akerøya
Ornitologiske Stasjon).
Høstsesongen 1977 på Akerøya ble
innledet den 23.7. På grunn av alt
folket som oppholdt seg i telt på øya,
ble det i den første tiden ikke drevet
nettfangst. Begrenset nettfangst ble
først startet den 20.8. og drevet de
fleste helgene fram til 23 .l 0. Observasjonsvirksomheten strakk seg imidlertid fram til den 27 .11. Dekningen på
høsten strakk seg således over 30 feltdøgn, hvilket tilsvarer 11 helger. I
det følgende er kun de viktigste observasjonene kommentert, de som er
interessert i mer inngående opplysninger henvises til rapport for året
1977.

Andefugler.
For hele høsten var det generelt
lite andefugler rundt Akerøya. Ærfugl
ble sett i normale antall fram til høstjaktens start, det vil si omlag 200 ex.
Allerede den 7 .9. var imidlertid antallet nede i ca. 80 ex, da det i disse
dager fant sted en intensiv jakt med
hurtiggående båter rundt øya. Heldigvis bedret oppsynet med sjøfugljakten seg betydelig utover høsten, så
totalt sett var jaktintensiteten mindre
enn hva som var tilfelle i 1976.
(Hanssen 1977). Spesielt kan nevnes
observasjonen av 17 ex. av hvitkinngås
ved Ferskvannsdammen den 9.10.

Rovfugler.
Bestanden av vånd var fortsatt lav
på øya, så antallet observerte rovfugler var derfor lite høsten gjennom.
Det mest interessante var to observa-

sjener av lerkefalk, henholdsvis 3.9. og
24.9 . Antall observasjoner og observasjonsperiode av de øvrige artene kan
leses i tabell 1.

Vadefugler.
I likhet med 1976 var det lite oppskyllet tang rundt øya, så de store
skarer med vadere uteble også denne
høsten. Allerede i juli var imidlertid
innslaget av arktiske vadere merkbart,
med bl.a. 16 myrsniper, 1 lappspove
og 1 - 2 småspove den 24.7. Selv om
antallet vadere var mindre enn høsten
1976, kan det nevnes flere interessante
observasjoner. 1 fjellmyrløper ble sett
den 28.8" 1 tundrasnipe og 1 sandløper den 3.9., samt 2 sandløpere den
4.9. Dessuten ble 2 kvartbekkasiner
observert den 22 .10. For de resterende
vadefugler kan max. antall og observasjonsperiode leses i tabell 2.

Måkefugler.
Akerøya rommer temmelig store
antall hekkende måkefugler, med omliggende holmer og skjær kan det dreie
seg om 150 · 200 par hvitfugl. På
høsten forekommer imidlertid de
fleste måkefugler i langt større antall.
I likhet med 1976 sto det i 1977
flere sildesteng rundt øya (Hanssen
1977). I helga 23.9. · 25.9. ble antallet stormåker anslått til ca. 1500
ex. Av interessante observasjoner kan
ellers nevnes 1 dvergteme den 27.8.
og 10.9" samt 3 ex. den 24.9. og
25.9.

Spurvefugler.
Av de mer interessante observa-
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Tabell 1. Antall observerte ex. av
noen rovfuglarter høsten 1977.
Art:
Ant.:
Periode:
Spurvehauk
7
27/8-17/ 9
Lerkefalk
2
3/9-24/ 9
Dvergfalk
2
4/9-22/ l 0
Tårnfalk
5
2 8/8-22/ 10
Tabell 2. Maks antall
sjonsperiode for en del
Maks.
Art :
ant.:
3040
Tjeld
7
Sandlo
18-20
Heilo
Tundralo
1
Vipe
3
4
Dvergsnipe
35+
Myrsnipe
10-15
Polarsnipe
10-12
Rødstilk
Gluttsnipe
10-15
Enkeltbekk.
10-12
8-10
Strandsnipe

og observavadefugler.
Periode:
23 /7-11 / 9
23 /7- 9/ 10
24/7- 8/ 10
29/7 -24/ 9
23/7-23/1 0
27/8- 4/ 9
23/7-18/ 9
21/8-10/ 9
24/7-27/11
27/7-11 / 9
20/8-22/ 10
24/7-10/ 9

sjener kan nevnes 10 ravn den 11.9.,
2 varslere den 24.9 ., hvorav 1 ex.
ble ringmerket.
Heipiplerke, som i følge Haftorn
( 1971) finnes sporadisk overvintren de
på Østlandet, ble notert så sent som
27 .11. med 1 ex .. 1 gulsanger og 1 ung
hauksanger ble ringmerket den 3.9.,
mens ett ex. av rørsanger ble ringmerket så sent som 8.10.
Lappspurv ble sett forholdsvis ofte
denne høsten, i det 25 - 28 ex. ble
observert i perioden 27.8. - 24.9.
Meiseinvasjonen ellers på Østlandet
var lite merkbar på Akerøya, med
unntak av den 8.10. da 6 blåmeis
ble ringmerket, og den 22. 10. da 10
kjøttmeis ble fanget og merket. 22 .
10. og 23.10. ble det også observert
30 - 40 dompap, og hele 8 ex. ble
ringmerket disse to dagene.

Til sammen ble det merket kun
1620 fugl på Akerøya i 1977. Den
mest interessante merkearten på
høsten var uten tvil en voksen hann
av dvergfalk, fanget den 22.10. Av
rapporterte gjenfunn skal særlig nevnes
en fuglekonge som ble kontrollert i
England 2 år og 9 mnd. etter at den
forlot Akerøya. Litt av en bragd av
en fugl på knappe fem gram!

Stasjonens framtidige
arbeidsoppgaver.
I likhet med tidligere år er det fortsatt fangst og ringmerking med såkalte
mist-nett, samt vanlig observasjonsvirksomhet, som ansees som de vesentlige arbeidsoppgaver ved stasjonen.
Til daglig benyttes det to runder
rundt på øya med til sammen 30 nett
til fangst av trekkende spurvefugler.
På 1970 - tallet er det forøvrig merket
13.500 fugl ved Akerøya, hvilket har
resultert i omlag 50 utenlandsfunn.
I tiden framover vil det bli lagt
vekt på å drive med mere systematiske
undersøkelser av fugletrekket på Akerøya. Blant annet er det igangsatt en
undersøkelse av trekkforhold og
hekkesuksess hos ærfugl. Særlig er
det trekk og oppholdssted for ungfuglene som vil bli viet nøye studier i
tiden framover.
Stasjonen ble høsten 1977 bevilget
mat fra A/S Stabburet, og dette har i
vesentlig grad senket utgiftene for
deltagelse ved stasjonen. Ved siden
av dette har Østfold Fylke bidratt
med kr. 2.000,- og stasjonen er begge
disse institusjoner takk skyldig.

Litteratur
Hanssen, Ole J.,1977 : " En sammenfatning av året 1976 fra måned til
måned.", s. 5 - 9 i Årsrapport 1976
Ake røya
Ornitologiske
Stasjon.
Østfold - Natur nr. 2.
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VIRKSOMHETEN VED AKERØYA
ORNITOLOGISKE STASJON VAREN 1978
Ole Jørgen Hanssen
(Meddelelse nr. 8 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon).
Med totalt 58 feltdager i tidsrommet 7.1. til 28.6., ble vårsesongen
1978 den beste i Akerøyas historie
siden 1967. Stasjonen var bemannet
kontinuerlig fra 28.4. til 21.5" og
dette resulterte da også i at hele 2542
fugl ble merket på vårsesongen, hvorav
de fleste i mai måned. Den månedsvise
fordeling av observasjonsdager kan
leses i figur 1.
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Fig. I. Antall feltdager pr. måned
vårsesongen 1978.
Vårsesongen ble innledet 7.1., da
oppgavene vesentlig besto i registrering
av overvintrende fugler. Med sørvestlige vinder og pluss 4°C hadde vinteren
ennå ikke gjort sitt inntog, og 1 orrfuglhann (Lyrurus tetrix), 1 rødstilk
(Tringa totanus) og 1 krykkje (Rissa
tridactyla) ble observert sammen med
15 - 20 heipiplerker (An thus pratensis),
7 - 8 skjærpiplerker (A. spinoletta) og
3 gjerdesmett (Troglodytes troglodytes). Neste tur ble foretatt 12.3" og
selv om snøen nå lå på bakken var det
vind fra sørvest og pluss 2oc. De førs te
trekkfugler hadde ankommet, og det
ble observert bl.a. 5 sangsvaner
(Cygnus cygnus), 2 - 3 gravand

(Tadorna tadorna) og 13 stokkender
(Anas platyrhynchos). Av vadefugler
var det kun tjelden (Haematopus
ostralegus) som hadde gjort sitt inntog,
i det hele 55 ex satt rundt øya. Videre
ble de første sanglerker (Alauda arvensis) hørt og sett (20 - 30 ex), sammen
med heipiplerke (29 ex) og skjærpiplerke (4 - 5 ex).
Først i siste halvdel av mars kom
vinteren for alvor, i forbindelse med et
solid høytrykk over Sør-Norge, med
nord-vestlige vinder og temperaturer
ned i ~18°C. Fugletrekket stanset helt
opp, og kom ikke igang før mot
slutten av måneden igjen. 1 ubestemt
lom (Gavia sp) ble sett trekke nordover samme dag som årets første steinskvett (Oenanthe oenanthe) ble sett
den 18.3. Den 23.3. steg temperaturen
forbigående i forbindelse med sørøstlige vinder og lavtrykk i Nordsjøen.
Samme dag ble I spurvehauk-hunn
(Accipiter nisus) sett. Den 24.3.
ankom årets første sandlo (Charadrius
hiaticula), 1 vipe (Vanellus vanellus)
og en flokk på 23 fjæreplytt (Calidris
maritima), men da hadde det til gjengjeld begynt å snø igjen.
Mars gikk over i april med nye lavtrykk fra Atlanterhavet, sørlige vinder
og mildere vær. Allerede 1.4. var det
derfor ankommet en rekke nye trekkfugler, bl.a. 150 - 160 ærfugl (Sommateria mollissima), 1 - 2 hønsehauk
(Accipiter gentilis), 1 fjellvåk (Buteo
lagopus), 2 musvåk (B. buteo ), og det
ble også sett 1 jaktfalk (Falco rusticolus), 1 heilo (Pluvialis apricaria) og 3
rødstilk. l storspove (Numenius arquata), 2 - 3 rugder (Scolopax rusticola)
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og I · 2 enkeltbekkasin (Gallinago
gallinago) ble også sett, men tjelden
dominerte fortsatt av vadefuglene med
50 · 60 ex. Interessante var observasjonene av l teiste (Cepphus grylle) og
I trelerke (Lullula arborea) den 1.4.
Ingen av disse er sett ved Akerøya de
siste årene. Den 31.3. ble det sett 1
jordugle (Asio flarnmeus) og 1 perleSiste halvdel av april ble preget av
vekslende værforhold, med jamt over
høyt barometertrykk og lave natte·
temperaturer. Trekket av storskarv var
nå på topp, og hele 260 · 280 ex ble
notert den 23.4. Dette rimer godt med
tidspunktet angitt av Baust Hanssen
( 1978) for et nordgående trekk over
Sør-Norge. Lignende høye tall er også
kjent fra Akerøya i 1976 og 1977, selv
ugle (Aegolius funereus) ble fanget i et
vademett den 1.4. på kvelden! Av
andre tidligobservasjoner kan nevnes l
gransanger (Phylloscopus colybita),
40 · 50 rødvingetrost (Turdus iliacus),
40 · 50 måltrost (T. philomelos) og
10 · 12 tornirisk (Acanthis cannabina)
den 1.4. Spurvefugltrekket ble dominert av stær (Stumus vulgaris) med

400 pluss, fuglekonge (Regulus regulus), heipiplerke , rødstrupe (Erithacus
rubecula)
og bokfink (Fringilla
coelebs) med 200 pluss, alle tall fra
den 1.4. Glemmes skal imidlertid ikke
observasjonen av 3 · 4 svarte rødstjerter den 1.4., hvorav l ungfugl ble
fanget og ringmerket.
Trekket dabbet av utover i april,
med høytrykk i Norskehavet, nordlige
vinder og lave nattetemperaturer.
Store mengder storskarv (Phalacrocorax carbo) trakk nordover, med max
70 ex 16.4., og enkeltindivider av
toppskarv (P. aristotelis) ble sett 8.4.
og 16.4. Årets første krikkender (Anas
crecca) ble sett 7.4. (2 ex), mens 1
skjeand hann (Anas clypeata) holdt til
sør på øya den 8.4. Tjelden dominerte
fortsatt vadertrekket med I 00 pluss
den 14.4., men årets første steinvender
(Arenaria interpres) ble sett både 8.4.,
9 .4. og 15.4. Årets første skogdue
(Columba oenas) ble sett trekke forbi
8.4., mens rødstrupetrekket var mest
markert av spurvefuglene, med 100
pluss den 9.4. 2 lappspurv (Calcarius
lapponicus) ble sett både 9.4. og 15.4.

Denne perleugla ble fanget i et vadernett 1. april. Foto: Ole Jørgen Hanssen.
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om tidspunktet varierer noe (Hanssen
1977 og 1978). Av andefugler ble 5
grågjess (Anser anser) observert 29.4.,
2 brunnakker (Anas penelope) 22.4.
og 29.4. og 1 bergand hann (Aythya .
marila) 22.4., 29.4. og 30.4. Av
spurvefugler dominerte linerle (Motacilla alba) med 300 pluss den 22.4.,
men høye tall ble også notert for rødstrupe, med 125 pluss den 23.4. og
lappspurv med hele 15 - 16 ex den
22.4.
Så godt som hele mai var preget av
høytrykk over Sør-Skandinavia, med
stabile værforhold og sørøstlige til
nordøstlige vinder. Temperaturen lå
under 1o0 c fram til 17.5., mens resten
av måneden var begunstiget med
høyere nattetemperaturer. 2 gråstrupedykkere (Podiceps griseigena) ble sett
første gang den 5.5., mens 1 ex ble sett
helt fram til 20.5. 6 toppskarv ble
observert den 13.5., hele 8 taffelender
(Aythya ferina) ble sett 4.5., 4 - 6
toppand ble sett 4.5., mens 2 stjertender (Anas acuta) og 1 skjeand hann
lå på sør den 15.5. Den 9.5. fikk stasjonen ny ringmerkingsart, i det en
voksen hann av lerkefalk (Falco
subbuteo) ble fanget og ringmerket.
Kanskje var dette også den første som
ble merket på en norsk fuglestasjon.
Lappspover (Limosa lapponica) hadde
tilhold på øya i dagene 13.5. til 15.5.,
da 16, 15 henholdsvis 35 ex ble sett.
Årets første gjøk (Cuculus canorus)
ble sett den 14.5., mens tårnseileren
(Ap us apus) ankom 18.5. (7 - 8 ex).
Enkeltindivider av bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) ble sett eller ringmerket 17.5., 19.5. og 20.5., mens 1
stillits ble sett 5.5., mens kun ærfugl
ble notert i større antall i siste halvdel. Av vadefugler ble det som vanlig
notert store antall rastende småspover
(Numenius phaeopus) medio mai, med
største antall 200 pluss den 13.5., samt
160 pluss den 5.5. Heipiplerke domi-

nerte spurvefugltrekket i første halvdel
av mai, med bl.a. 1000 pluss den 20.5.
I juni måned ble stasjonen vesentlig
besøkt i forbindelse med ærfugltakseringer og sjøfugltakseringer, og kun de
mest interessante observasjonene vil bli
nevnt. 1 meget sen fuglekonge ble ringmerket 31.5., da også 1 myrsanger
(Accrocephalus palustris) ble notert.
1 ung hann av rosenfink (Carpodacus
erythrinus) ble hørt synge på gjennomtrekk på Speidersletta den 1.6. og 1 ny
myrsanger ble notert på Myra den 2.6.
6 kortnebbgjess (Anser brachyrhynchos) rastet på øya 2.6., 2 skjeender
ble sett 2.6., 2 knekkender (Anas
querquedula) ble sett 3.6., samme
dag som 23 svartender (Melanitta
nigra) trakk nordover. Nevnes skal
også en hann av laksand (Mergus
merganser) i Søndre Vaderbukt den
4.6. 1 sivsanger (Accrocephalus schoenobaenus) ble ringmerket den 2.6.,
mens 2 henholdsvis 1 rørsanger ble
merket 3.6. og 4.6.
Hekkefaunaen
Akerøyas bestand av hekkende sjøfugler ble undersøkt i mai, og resultatene der avviker lite fra tilsvarende
i 1977 (Hanssen 1978). Knoppsvane
ble registrert som ny rugefugl 1 i det ett
par bygde rede i Ferskvannsdammen,
mens et annet par påbegynte reirbygging på ett av skjærene i sør. Dette er
forøvrig helt i tråd med den bestands- .
økning en har vært vitne til ellers i Østfoldskjærgården i 1977 og 1978 (Hanssen 1979). Den øvrige hekkefaunaen
ble registrert i forbindelse med Atlasprosjektet i Østfold.
Spesielle prosjekter
Kjønns- og alderssammensetningen
av ærfuglflokkene er blitt kartlagt,
som et ledd i en undersøkelse av trekkforholdene hos Oslofjordpopulasjonen
hos ærfugl. Samtidig fikk en også et
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sikrere bilde av størrelsen av hekkebestanden av ærfugl ved Akerøya, samt
et bilde av hekkesuksessen for ulike
deler av øya. Stasjonen gjennomførte
også en kartlegging av ærfuglbestanden
på Østfold-kysten, samt en registrering
av mulige makrelltemereservater
fylket for Østfold Fylkeskommune.

Litt naturvern
Akerøya er et av de mest besØkte
friluftsområdene i Ytre Oslofjord, og
en kan derfor ikke unngå en del forstyrrelser i sjøfuglkoloniene. Særlig ille
går det utover ærfuglen, men også
knoppsvanenes reir ble ødelagt pga.
forstyrrelser. De største problemene
oppstår i forbindelse med skoleklassers
besøk i slutten av skoleåret, da det for
selv den dyktigste lærer er vanskelig
å holde disiplin på slike turer. I mange
tilfeller har imidlertid stasjonen bidratt
med informasjon til interesserte, ved
siden av orienteringer om det vanlige
arbeidet ved stasjonen. Stasjonen har
også satt opp skilter for Østfold
Fylkeskommune angående henstilling
om å ta hensyn til sjøfuglkolonien.
Til sist gjenstår bare å sende en takk
til alle som har lagt ned arbeidsinnsats
i stasjonsarbeidet våren 1978. En takk

KVI<<

går også til Meteorologisk Institutt for
mottatt værrapporter, til fam. Kolbeinson for frakt til og fra Akerøya,
til A/S STABBURET for gratis hermetikk og til Østfold Fylke for økonomiske bidrag til driften.

AKERØYA - RAPPORT 1976.
Resultatene fra virksomheten ved
Akerøya Ornitologiske Stasjon for
1976 foreligger nå publisert i rapportserien "Østfold-Natur" nr. 2. Rapporten inneholder trekkbetraktninger for
hver enkelt måned i vår- og høstsesongen, kommentarer til hver arts
opptreden ved øya i 1976, oversikt
over ringmerking, gjenfunn etc.
Dessuten en fullstendig bibliografi
over alt som er publisert om Akerøyas
flora, fauna, naturforhold ol. ( 55
sider i A - 4).
Rapporten koster kr. 10,- og kan
bestilles ved innbetaling av kr. 12,(kjøpesum pluss porto) til postgirokonto nr. 3 96 33 94.
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1601 Fredrikstad Ø

STEDET FOR
STEREOUTSTYR
OG OPPTAGERE
Nygårdsgt. 28
Telefon (032) 12996
1600 FREDRIKSTAD
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RAPPORT FRA
NYGAARDSMOA/GOENVAD
1.4. - 30.6. 1978
Ole Jørgen Hanssen
1.4.: Største antall sandlo på Moa i
år, 15 ex. (AB).
5.4.: l orrfugl spilte på Rand.holmen, årets første trelerke ble
hørt synge og 1 ringtrost observert.
6.4.: Årets 2 første heilo og 3 første
linerler observert.
7.4.: 2 heiloer hadde fortsatt tilhold
på Moa.
10.4.: Årets 3 første rødstilker hadde
ankonunet. 2 jernspurv sett ved
Nygaard.
11.4.: 1 musvåk trakk mot nord.
12.4.: Årets første krikkender (1 par)
observert. Også i dag 1 musvåk.
15 .4.: l spurvehauk observert. Markert linerletrekk, 45 - 50 ex observert. Første nye art for Moa
i år, 3 hanner og 1 hunn av
taffeland (SM).
17.4.: 2 lappspurver beitet i Sundet.
18.4. : Ny trekktopp for heipiplerke ,
125 ex observert og 24 ringmerket. 2 lappspurv observert
også i dag.
19.4.: 30 krikkender beitet på Moa, 1
hunn spurvehauk jaget over
Sundet, hvor det befant seg
150 - 160 heipiplerker (7 ex
ringmerket).
20.4.: 2 brunnakker på Moa, 1 myrhauk hunn seil te over på kvelden. Årets første gluttsnipe
(SM) og 9 sandlo på Moa.
24.4.: 60 storspover beitet på Moa.

25.4.: Meget bra trekkdag. l musvåk
over Rand.holmen, 2700 gråtrost, 100 måltrost og 150 rødvingetrost på direktetrekk over
Moa.
27.4.: 1 lappspurv hann på Moa, og l
spurvehauk hann observert.
2.5.: Vårens 2 siste kvinender og 2
første grønnstilk observert på
Moa.
3.5.: l kvartbekkasin observert.
4.5. : 2 gluttsniper og l grønnstilk på
Moa. Årets første makrelltemer
(3 ex) og 1 vendehals observert.
10.5.: Årets første småspove hørt.
11.5.: 2såerlersettpåMoa.
27.5.: 15 rødstilk og 4 gulerler på
Moa.
30.5.: 4 sandlo beitet på Moa.
5.6.: 1 tundralo observert.
13.6.: 1 trelerkepar med 4 nyutfløyne
unger observert! Vel det første
konkrete hekkefunnet av denne sjeldne arten på mange år i
fylket.

Dette skulle i korthet være de mest
interessante observasjonene fra besøk
på Moa i tidsrommet april - juni.
Resultatene av ringmerkingen, som i
det vesentlige er konsentrert om heipiplerketrekket , har gitt følgende
resultater, tabell 1.
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Tabell 1:
Ringmerkede fugler våren 1978
på Nygaardsmoa/ Goenvad.
Tjeld
Enkeltbekkasin
Svartbak
Sanglerke
Kjøttmeis
Rødstrupe
Steinskvett
Svarttrost
Fuglekonge
Jernspurv
Heipiplerke
Linerle
Stær
Gulspurv
Sum

2
1
I
1

Et interessant gjenfunn er meldt,
nemlig av 1 heipiplerke merket på Moa
den 3.10.1977. Fuglen ble funnet igjen
i Proenca-a-Nova, Portugal, 2520 km.
SW, i slutten av januar 1978!

5

Observatører:
AB:
Arne Bjørgan
SM: Svein Martinsen

4
I
2

De andre observasjonene er gjort av
Tone Røed og forfatteren.

1
2

45
6
2
3
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Den 25. april passerte 2700 gråtrost
på direktetrekk over moa. Tegning:
Hermod Karlsen.
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ØVRE DIVIDAL NASJONALPARK
Tore Hunn
Øvre Dividal ble fredet som nasjonalpark ved Kongelig resolusjon først i
1970. Selv om denne østre del av
Troms er spesielt rik på plante og dyreliv, er først og fremst dalens karakter
av villskap og urørthet hovedopphav
til fredningen. Her vokser kjempetrær som har fått stå urørt i hundrede
år inntil høst- og vinterstormer en dag
vel tet dem i bakken. Men inne mellom
de mange rotveltene spirer og gror nye
generasjoner planter og trær. Her får
man se en helt upavirket furu- og løvskog, hvor naturen selv har fått lov til
å bestemme utviklingen. M.a.o. en god
praktisk lærebok i nord-norsk økologi.
Det e r ikke mange spor av mennesket
her inne i villmarken. All ferdsel med
motorisert kjøretøy er nemlig strengt
forbudt. Når man allikevel må innenfor parkens grenser, kontaktes kløvkompaniet nede i Målselvdalen. Med
hest fraktes ved og proviant til turisthyttene tilhørende Den Norske Turistforening. Hyttene , som har vært jaktgammer, ligger med en stor spredning
i parken. Naturen i Øvre Dividal skal
visstnok væ re en slags overgang
mellom den man finner i Nordland og
det typiske Finnmarklandskapet. Her
finnes nemlig både høgfjellsvidde og
storvokst urskog av furu inne mellom
blinkende vann og stiltflytende elver.
Landskapet er veldig variert og interessant med hensyn på save! geologi og
flora som fauna.
Selv var jeg i nasjonalparken ved
flere anledninger sommeren 1978. henholdsvis 14.. 18. og 25. juni. Første
gang gikk turen inn fra Altevatn i
Bardu. dvs. i søndre del av parken. De
andre gangene kjørte vi med privatbil

på en 3 mil lang, fin grusveg fra Holt i
Målselvdalen til gården Frihetsli, hvorfra det gikk en 7 km lang kjørbar
skogsvei. I enden av skogsbilveien, ca.
2 km fra parkens grense, var det en
større parkeringsplass hvor det sto 4 8 fransk- og tyskregistrerte biler. Tydelig at området også er godt kjent utenfor landets grenser. Men det hendte
aldri at man møtte folk i parken. Til
dette er nok landskapet for kupert og
vidda fo r stor. I litteraturen om denne
fine dalen står nevnt at her finnes en
siste skanse for de 4 store rovdyrene,
bjørn, ulv, jerv og gaupe. Bare høsten
1977 hørte man om en bjørn som
hadde tatt av tamreinstammen inne
ved Cievcasjavri. Det te er et av de
stedene hvor flyttsamene driver med
reinsdyrmerking og slakting. Ellers
hørte man om hyppige sporiakttagelser
av bjørn i Dividalen høsten 1972. Vi
observerte ikke annet enn reinsdyrkadavre langs Dividalselva, men det
var umulig å si hva slags rovdyr som
hadde tatt for seg av viltet. Når det
gjelder bevingede rovvilt så var resultatet mer lovende. Tross det store smågnageråret i Nord-Norge, det største i
moderne tid nord for polarsirkelen
ifølge "Nordlys", så var det nokså
store lokale variasjoner i gnagerantallet. Oppe i Dividalen merket man
f.eks. en mye mindre bestand av spesielt lemen enn i dalfører andre steder i
indre Troms. Dette ga seg utslag i
færre hekkende rovfugler og ugler enn
man hadde forestilt seg på forhånd.
Rovfugltettheten
i
Tamokdalen,
Bardudalen, Skibotndalen samt Målselvdalen var mer i takt med det store
gnageråret.
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Av fjellvåk påviste vi 6 hekkende
par, og et av reirene inneholdt 4 store,
fjærbekledde unger 18. juni. Kullstørrelsen hos fjellvåk i f.eks. Skibotndalen var 6 og 7 egg, hvilket klart viser
at tilgangen på føde der må ha vært
maksimal. På våre turer i Dividalen påviste vi 4 gnagere , selv om enkel te
dyrestier inneholdt kolossale mengder
av lemen og gnager ekskrementer.
Gnagerbestanden har nok vært god
tidligere på våren, men etter hvert har
dyrene vandret ned dalen og ut mot
kysten. I begynnelsen av juli var det
flest lemen å se innerst i de store fjordarmene i Troms.
Haukugle , derimot, så ut til å være
nokså revirtrofast i Dividalen. Hadde
nemlig tidligere fått oppgitt en hekkeplass til haukugle. I det vi skred fremover i furuskogen på jakt etter nye
fuglearter, hørtes snart noen låter som
kunne ligne toppmeisens varsellåt.
Men vi forsto snart at det ikke var
meiselåt. Snart stanset vi, og jeg hadde
følelsen av at noen øyne stirret intenst
på meg i den oversiktlige, middelaldrende furuskogen. Jo, ganske riktig.
Ugla, som jeg ikke hadde sett siden
mars-måned oppe i Skibotndalen,
hadde påny åpenbart seg, men var nå i
et helt annet humør enn i vintermåneden, da den satt musestille og
bare speidet etter noe som skulle komme opp av den meterdype snøen, slik
at sulten kunne stilles. Ikke rart at den
var i dårlig humør, for rundt ugla, satt
2 flyvedyktige unger, som utseendemessig adskilte seg fra de voksne på en
mer diffus, grålig fjæ rdrakt. Tverrstripene var heller ikke så godt markert
som hos de voksne fuglene. Hannfuglen satt i en furutopp og laget et
forferdelig bråk med sitt intense
varselskrik. Nå viste det seg imidlertid
at denne familien ikke var alene i
furuskogen. Bare et par steinkast unna

holdt nemlig haukuglepar nummer to
på med matingen av 2 mindre ugleunger. Begge satt urørlige på en grein
2 · 3 m fra bakken. Og man måtte
selvfølgelig hilse på disse villmarkens
venner, selv om ikke de voksne fuglene
likte vårt nærvær. Litteraturen for·
teller om haukugler som har angrepet
mennesker, men disse fuglene kom
aldri nærmere enn 5 m og oppviste
aldri noen spesiell styrt-skremmeflukt.
I en hul stamme med åpning til værs
og til en side, ble et av reirene funnet.
Under stammen var det nemlig massevis av gulpe boller, knokler og musehår
etter uglefamilien. Ellers kan nevnes at
biotopen var tørr mark med middels
stor furu med innslag av tørrfuru, nær
stiltflytende elv, samt kort vei til småmyrer og åpen vidde.
Jordugla ble kun sett en gang i flukt
i retning oppover dalen like ved gården
Frihetsli. Biotopen i nedre del av
parken passer nok dårlig for denne
uglearten. Jordugla hekker nok mer
villig lenger opp i parken, ved Havga'{UObmi, hvor man finner sumpig landskap med endeløse myrer.
I Øvre Dividal finnes flere større
elver som har gravd seg veldig dypt
ned i fjellet og dannet opptil 100
meter dype elvejuv. Disse juvene er
nesten loddrette , enkelte med litt
overheng, og er yndet sted for store
falker. Hekking av jaktfalk ble påvist på to slike steder, og avstanden
ned til elva var henholdsvis ca. 20 og
50 meter. Den 18. juni var det 4 dununger i det ene reiret, mens reir nummer to inneholdt et ukjent antall
unger. Ungene var alle i god kondisjon uten særlig størrelsesforskjell.
Rundt reiret var det mye rypefjær
som et bevis på at dette er byttedyr
nummer en også for jaktfalken i
Nord-Norge. Under vårt nærvær fløy
begge falkene skrikende over reiret.
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Fjelljoen er en av karakterfuglene i Dividalen. Foto: Tore Hunn.
Jaktfalken er forøvrig mye mer
aggressiv ved reiret enn sin mindre
"fetter" tårnfalken. Tårnfalken hekket
sannsynligvis også i parken, da den ble
sett i samme biotop som jaktfalken
ved flere anledninger.
Ellers ble det sett en myrhauk hann
oppe ved Altevatn den 14. juni, men
ingen ting som tydet på hekking ved
dette tidspunkt.
Fjelljoen hørte nok med til karakterfuglene i Øvre Dividal, idet hele 5
reir ble påvist av oss. Reirene inneholdt 1 og 2 egg, og i et av dem var
ungen i ferd med å hakke seg ut av
eggeskallet den 18. juni. I reirskålen
lå allerede en nyslaktet lemenunge og
ventet på junior som snart skulle se

verden for første gang.
Av hekkende småfugl ble det i
midten av juni funnet 2 bjørkefinkreir
med henholdsvis 5 og 6 egg, jernspurvreir med 4 dununger i en tettvokst
furu, samt et rødstjertreir med 4 blå
egg i en hul trestamme.
Vadefugltettheten var minimal i de
deler av Dividalen som vi vandret.
Særlig skuffet heiloen og grønnstilken.
Bare 2 heilo ble observert på en hel
dagsmarsj. Noe stort andeantall kunne
man heller ikke påvise. Fullstendig
artsliste nedenfor viser antall påviste
fugler nevnte ekskursjon sdager. Ekskursjonsdeltagere: Ketil Strømme,
Knut Almås og Asbjørn Karl berg.
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Antall fugl påvist

ARTER

14/6-78
Krikkand
Toppand
Havelle
Kvinand
Myrhauk
Fjellvåk
Jaktfalk
Tårnfalk
Sandlo
Heilo
Sotsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Enkeltbekkasin
Rødstilk
Rugde
Fjelljo
Jordugle
Haukugle
Taksvale
Heipiplerke
Linerle
Tretåspett
Ravn
Jernspurv
Løvsanger
Hagefluesnapper
Steinskvett
Rødstjert
Gråtrost
Ring trost
Rødvingetrost
Måltrost
Løvmeis
Bjørkefink
Gråsisik
Dompap
Sivspurv
Tegnforklaring:
Vanlig
x:
( + ): Død

18/6-78

25/6-78

5
5 - 10
10
2
1

2 + 1( +)
2 revir
1- 1
2
2
I
1

5

6 revir
I
2
2

4

2
2
2 revir

3 revir
2 revir

2
X

X

X

X

X

X

1
3 revir

2
1 revir

X

X

1 revir
I
2

2
2

X

X

I

X

5

2

I
2

X

X

X

5 - 10

1

1
1
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LITT MER OM STILLITS,
Robert Corneliussen
I en artikkel i Øo. nr. 2, 1975, nevner Ingar Andersen mitt reirfunn av
stillits i 1959. Etter en kort melding til
Sterna lovet jeg den gang å komme
med nøyere notater om funnet, men
dessverre, disse kom bort for meg
under flytting, men etter hukommelsen skal jeg gi nærmere opplysninger.
Jeg tror det var i juni måned , 1959.
Jeg oppdaget begge fuglene på ganske
kort hold og så at de var i ferd med å
samle reirmateriale. Jeg kunne ikke
følge med hvor de fløy pa grunn av
for lang avstand. Jeg møtte opp på
stedet tre dager etter hverandre uten
å oppdage dem, men den fjerde dagen
hørte jeg lokketoner og oppdaget
begge fuglene som fulgte hverandre
mens de samlet reirmateriale. Dette
var rakleull av piletre som de brukte
til utforing av reiret, og da forsto
jeg at det var siste etappe av reirbyggingen. Fra min standplass, en
liten fjellknatt, hadde jeg god utsikt
og kunne følge dem i kikkert da de

fløy til et eiketre, ca. 7 · 8 meter
høyt. Reiret lå nesten i toppen av
treet.
Jeg ventet i 12 dager før jeg undersøkte reiret, og da inneholdt det 5 egg.
Fjorten dager senere undersøkte jeg
reiret på ny, og da var dessverre alle
eggene borte. Antagelig var det kråke
eller skjære som var årsaken.
Aret etter, i 1960, fant jeg på ny
et reir av stillits, ca. 100 meter fra forannevnte (muligens samme par). Dette
lå i et almetre, ca. 4 meter over bakken, ute på en gren. Dette reiret undersøkte jeg ikke før ungene var utfløyne.
J eg tok da vare på dette og likeledes
forannevnte reir og har begge i behold.
Samme sommer, i 1960, så jeg et
stillitspar i Kirkeparken i Fredrikstad.
Disse hadde antakeligvis utfløyne
unger som de matet. Jeg kunne ikke
oppdage noe reir. Samme høst,
november 1960, iakttok jeg en enslig
stillits som spiste frø av furukongler.

I-I. ANDERSEN
BOK· OG PAPIRHANDEL

ro~
Hus

STOROT. 16 • 17~0 HALDEN

Tlf. 031/112424 - 85051

Bøker

Papir

Kontor.

Hobby
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KNOPPSVANER
I SKJÆRGARDEN
Roar Eilertsen
Vår forening valgte i sin tid knopp·
svanen som vignet og som karakterfugl
for Østfold. Valget var enkelt, det var i
vårt fylke at denne nykomlingen
hadde fått sin hovedutbredelse. I
næringsrike elver og vann over hele
Østfold var knoppsvanen å se. Arten
gav altså inntrykk av å være en innlandsfugl · en ferskvannsart. Dette inn·
trykket støttet også Haftorn i "Norges
Fugler" (1971). Ingen Østfold-ornitolog ville vel den gang tro det var sant
hvis noen påstod at to par knoppsvaner hekket på Akerøya uten Hvaler,
men det skjedde virkelig i 1978!
Saken er nemlig den at utover på
70-tallet har knoppsvanen spredd seg
i Østfold-skjærgården, der den nå
hekker flere steder. En årsak til denne
adferdsendringen er muligens at alle
gode hekkeplasser i innlandet nå er
"opptatt".
Dette er ikke noe typisk Østfoldfenomen. En lignende utvikling er
foregått over lengre tid i Sør-Sverige.
Der er nå knoppsvanen blitt et vanlig
innslag i skjærgårdsbildet.
Knoppsvanen har altså intet imot
saltvann. Ei heller er den avhengig av
store sivskoger som hekkeplass. Den
hekker gjerne på et knøttlite skjær,
synlig for alle og enhver. Det eneste
krav den stiller til sin hekkebiotop er
at det må være store områder med
meget grunt vann og rik undervanns·
vegetasjon. Dessuten bør området
være lunt med kun små bølgehøyder.
En som er lokalkjent langs Østfold-

kysten vil av disse opplysningene lett
plukke ut de kystområdene hvor en
kan vente å finne knoppsvaner hekk·
ende: innerst i kiler og bukter i Kråkerøyskjærgården, i områdene nord
for Hvaler, i Øra-området og langs
Torsnes-/Skjeberg-kysten. På disse
stedene er knoppsvanen blitt stadig
vanligere i hekketiden de siste 4 · 5
årene. I 1978 gjorde minst 10 par
hekkeforsøk langs Østfoldkysten, og
mange unger kom på vingene.
I Kurefjorden har et par hekket fast
i en årrekke. I Øra-området hekket på
60-tallet knoppsvanene_ i takrørskogene innerst i området hvor det er
ferskvann. Nå hekker de 1 · 4 parene
på holmer og skjær sør i området.
I grunnområdene øst for fastlandsveien til Hvaler (særlig ved Skomakerskjæra nord for Spjærøy), hekker årlig
opptil 4 par. Dette området har også
vist seg tiltrekkende for ikke-hekkende
svaner i vårmånedene. Flokker på 20 ·
40 individer er ikke sjeldne.
I Skipstadkilen på Asmaløy har et
par hekket i en årrekke. Hekking er
dessuten utført flere andre steder på
Hvaler, samt i Torsnes-/Skjeberglandet
i de siste årene. I 1978 gjorde som
kjent to par hekkeforsøk helt ute på
Ake røya.
Det er planer om en større under·
søkelse av Østfolds svanebestand i
1979. Herved oppfordres alle Østfoldornitologer til å holde et ekstra godt
øye med våre stolte svaner, særlig
langs kysten. La 1979 bli et "svaneår".
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ATLAS - PROSJEKTET
MEDDELELSE NR. 4
Tellef Kjellesvig
Først av alt vil jeg takke alle som i
år har deltatt i prosjektet for en meget
god innsats, og jeg håper alle har lyst
til å fortsette også i 1979.
Ved sesongens begynnelse hadde
det tegnet seg medarbeidere for hele
38 kvadrater. Jeg har til nå fått inn
rna teriale fra disse medarbeiderne for
tilsammen 30 kvadrater. Det har også

•

•

Opplysninger
men ytterligere
nødvendig.

innkommet,
registreringer

Kvadratet er godt dekket,
men ytterligere opplysninger
ønskelig.

kommet inn mange registreringskort
fra andre enn disse medarbeiderne. og
det er jeg veldig glad for. Totalt har
det kommet inn opplysninger om 37
kvadrater pr. idag. Det vil si at vi står
uten opplysninger fra 22 kvadrater.
Disse ligger vesentlig nordøst i fylket,
i Marker og Rømskog. Se forøvrig
kartet.
Av kartet går det fram at 14 kvadrater er godt dekket, men at det er
ønskelig med ytterligere opplysninger.
I tre kvadrater er det gjort så mye at
videre arbeide vil gi få nye opplysninger. Dette gjelder Fredrikstad (C4 ),
Hanko (84) og Moss (A6) kvadratene,
alle med vel 90 registrerte arter. I de
resterende godt dekkede kvadratene
håper jeg å få inn opplysninger også
neste år slik at huller kan fylles.
For enda 23 kvadrater er det kommet inn opplysninger, men det er
nødvendig med videre registreringer.
Innen denne gruppen er det svært
ujevn dekking, fra noen få opplysninger til 50 - 60 registrerte arter.
Totalt er jeg meget fornøyd med
det som er gjort i 1978 , men jeg vil
understreke at det star svært mye
igjen. Jeg oppfordrer derfor til ny
innsats i 1979.
Det har i løpet av Atlas-prosjektets
første år i Østfold dukket opp endel
spørsmål og problemer. For det
første vil jeg minne om at det dreier
seg om et nasjonalt prosjekt. Det
drives registreringer i alle landets
fylker. 1985 er satt som prosjektets
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siste registreringsår, men blir vi ferdige
før det her i Østfold, så er det vel og
bra. Det er viktig å huske på at det
endelige resultatet for registreringene
for et kvadrat vil være summen av alle
års arbeider. Bare den høyeste koden
nyttes. Dette har stor betydning for
hvordan man bør legge opp arbeidet.
Hele tiden må man ha tidligere registreringer i minne og prøve å finne noe
nytt. Ble for eksempel kattugle med
unger sett i 1978, er det liten vits å
ofre krefter på den arten i 1979.
Skulle man likevel få hekkende kattugle i kvadratet igjen, kan selvfølgelig
observl).sjonen føres på registreringskortet.
Jeg vil også minne om at det ved
henvendelse til undertegnede er mulig
å få utlevert status for ethvert kvadrat.
Status inneholder de til en hver tid
høyeste kodene som er innkommet.
En slik status vil bli sendt ut til alle
som tar på seg registreringer i et bestemt kvadrat, men etter henvendelse
også til personer som bare skal på et
kortere besøk til et område.
Det har vist seg at ikke alle mestrer
bruken av de forskjellige kodene. Ofte
blandes "Al · art observert i hekkesesongen" og "B2 - art observert i
hekkesesongen i område som kan betegnes som mulig hekkebiotop".
Eksempel på riktig bruk: En polarsnipe sett i Ytre Oslofjord 15. juni.
Observasjonen er gjort i hekkesesongen, men hekking er utelukket
(hekker i Arktis). Koden blir Al. Ved
eri tilsvarende observasjon av f.eks.
rødstilk ville koden bli 8 2. Området er
mulig hekkebiotop.
Hekkesesongen 1979 nænner seg
nå raskt, og i den forbindelse vil jeg
nevne følgende. Prøv å spre registreringene i tid. De fleste artene er

lettest å få med sent på våren eller forsommeren. Så sent som i overgangen
juni/juli har jeg selv vært ute med godt
resultat. Særlig spurvefugler med unger
eller mat for disse er lette å registrere
sent i sesongen.
Andre arter igjen observeres lettest
tidlig på året. Uglene begynner å tute
i februar og mars, og da kan allerede
korsnebbene være igang med foring av
unger. Begge disse gruppene fikk jeg
inn lite opplysninger om i 1978.
Trelerka er en annen art jeg gjeme
vil henlede oppmerksomheten på. Den
er sjelden i Østfold og lett å overse.
Lettest er den å oppdage på sangen,
gjeme i april måned. Trelerka holder
gjeme til i åpent terreng, i Fredrikstaddistriktet helst på dårlig furumark.
Den er til nå bare registrert i tre kvadrater (Fredrikstad, Borge , Onsøy og
Hvaler), men finnes sikkert også andre
steder i fylket.
Gransangeren er også en art man
gjeme overser hvis man ikke kjenner
sangen. Heldigvis er sangen veldig
karakteristisk. Engelskmennene kaller
gransangeren chiff, chaff, og det er
betegnende. Haftorn beskriver sangen
som "tjipp tjapp tjæpp ... i serier på
ca. 15 - 40 slag" og sier videre at arten
er fåtallig i Østfold. Foreløpig er den
registrert bare i noen få kvadrater, men
vær oppmerksom så får vi den inn flere
steder.
Til slutt vil jeg minne om at alle kan
delta i prosjektet, og jeg håper mange
nye interesserte melder seg til 1979sesongen. Vi har kommet godt i gang
nå, og det får være en oppmuntring
til skeptikerne som ikke meldte seg på
i fjor. Kikk på kartet og se om det ikke
er et kvadrat som kunne passe. Henvendelser skjer direkte til undertegnede eller til foreningsadressa.
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UTLÅN AV LITTERATUR
Foreningen disponerer nå en god del tidsskrifter i sitt bibliotek på foreningskontoret. Medlemmene kan låne disse ved:
Møte på kontoret torsdag kl. 18.00 - 20.00.
Ved henvendelse til foreningsadressen.
- Ved henvendelse til undertegnede på foreningsmøter.
En må oppgi nøyaktig navn, nr. og årgang på tidskriftet/ ene en er interessert i:
ORNITOLOGISKE TIDSSKRIFTER
Norge :

Utgitt av:

Buskskvetten
Falco
Hujon

NOF, avd. Buskerud
» »
Rogaland
» »
Oppland
» »
Hedmark
» »
Hordaland
» Tromsø Lokallag
» avd. Varanger
» »
Aust · Agder
» Asker og Bærum Lokallag
» avd. Telemark
» »
Vest - Agder (Til og med 1977: NOF
Lista Lokallag)
» »
Møre og Romsdal
» »
Oslo og Akershus
,> »
Sør-Trøndelag og avd. Nord-Trøndelag
Norsk Ornitologisk Forening
NOF.avd. Østfold

Kornkr~ka

Krom pen
Krykkja
Lappmeisen
Larus
Nøttekråka
Oriolus
Piplerka
Rall us
Toppdykker'n
Trøndersk Natur
Vår Fuglefauna
Østfold - Ornitologen
Sverige :
Anser
Bliicku
Ca.lidris
Dendrocopos
Fåglar i Blekinge
Fåglar i Sormland
Fåglar i Uppland
Gavia
Grus
Meddelanden
Stockholms F åglar

Skånes Om. Forening
Gotlands Om. F orening
Olands Om . Forening
Linkoping Fågelklubb
Torhamns Fågelstation
Sodermanlands Ornitologer
Uppsala Llins Om. Forening
Sodra Alvsborg Om. Forening
Skovde Fågelklubb
Dalarnas Om. Foren ing
Stockholms Om. Forening

Darunark:
Danske Fugle
F el tundersøgelser

Dansk Om. Central
Midtsjællands Naturhistoriske F.
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Fel tomitol ogen
Gejrfuglen
Naturnyt

Dansk Om. Forening
Østjysk Bio. Forening
Biologisk For. for Nordvestj.ylland

England:
British Birds
Bird Study
Ringing & Migration

Macmillan Journals Limited
British Trust for Omithology
British Trust for Omithology

RAPPORTER:
Østfold:
Rapp. fra sjøfuglundersøkelser på Østfoldkysten 1976
Rapp. fra fuglelivet på Nygaardsmoa, Kråkerøy 1970 · 75
Årsrapp. 1976 Akerøya Om. Stasjon
Knoppsvanens utbredelse i Østfold 1972 · 74
Norge:
Avifaunaoversikt for Mølen Om. Stasjon 1968 · 1974
Stråholmen 1972
Jomfruland Om. Stasjon, Vårsesongen 1972, Høstsesongen 1972, 1976
Jomfruland og Stråholmen 1971
Averøya feltstasjon 1976 og 1977
Årsrapport Mølen Om. Stasjon 1972
Årsrapport for Børsesjøområdet 1971, 1972, 1974
Avifaunistisk Status for Herdla
Hemskilen, Avifaunaoversikt 1971 · 75
Rapport fra vårtrekket i Akersvika 1976
Fuglefaunaen i Øvre Eiker
Fuglelivet i Lågendeltaet
Ornitologiske undersøkelser fra Borrevannet (utgitt juni 1973)
Nordre Øyem 1976
Sverige:
Kvismare Fågelstation
Hammar6 Fågelstation
Getterons Fågelstation
Tåkems Faltstation

1972, 1974, 1975, 1977
1972, 1973
1971 , 1972, 1973, 1975
1972. 1973, 1974, 1975, 1976

Danmark:
Skagen Fuglestation
Blåvand Fuglestation

1972. 73, 1974
høsten 1972, 1973, våren 1974, våren 1976, 1975,
juli· november 1971
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Fugle på Christiansø
Rørvig fuglestation
Christiansø

mars 1970 · januar 1971
1973, 1974, 1975
våren 1972, høsten 1973, 1975, aug. · nov. 1976

Finland:
Signildskiirs fågelstation
Lågskiirs fåge!station
Ronnskiirs fågelstation

1974, 1975
1975
1973, 1974,1975, 1977

ANDRE TIDSSKRIFTER

Utgitt av:

Ambio

Royal Swedish Academy of Sciences/Universitetsforlaget
Fiil tbiologerna
Teknisk Presse A/S
Pax Forlag A/S
Miljødepartementet
Miljø og framtid
Naturens Verden
Norsk institutt for vannforskning
Scientific American
Rune G. Bosy

Fiiltbiologen
Industri og Miljø
Miljømagasinet
Miljønytt
Miljø og framtid
Naturens Verden
NIVA
Scientific American
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Liesegang
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NYTT FRA STYRET
I 1978 fram til l. oktober har
styret hatt 5 styremøter. I alt har 38
saker vært oppe til behandling. I og
med opprettelse av lokallag i Moss og
Fredrikstad i februar, har styret
naturlig nok vært opptatt av saker
vedrørende disse. I begge byene har
starten av lagene vært vellykket, og i
alle fall i Moss har flere nye fjes vært
å se på lokallagsmøtene. I Fredrikstad
har man satt medlemmene til å holde
oppsyn med de forskjellige fugleområdene. Atlas-prosjektet har også aktivisert flere av lagenes medlemmer.
Lokallagene har også holdt flere
ekskursjoner. I Moss ble det i mars
satt opp et interimstyre. Det samme
skulle man gjøre i Fredrikstad denne
høsten. Styret bevilget i vår 1750 kr.
til hvert lokallag i inneværende år.
Østfold-ornitologen blir nå sendt til
en rekke svenske og danske ornitologiske foreninger. Dette er en bytteforbindelse som har resultert i at det nå
er samlet en rekke tidsskrifter på
foreningskontoret. Disse er til utlån
(se egen artikkel annet sted i dette
nr.).
Det har blitt laget en plakat som tar
opp farene ved friluftsliv i skjærgården, til opphenging i båthavner o.l.
Østfoldavdelingen har svart positivt på
Landskapsvernet i Østfold's forespør-

sel om å være med å lage en konsekvensanalyse for bruken av skjærgården. Ole Jørgen Hanssen er valgt
som representant til skjærgårdsutvalget
med Asgeir Rosnes som varamann.
3 av foreningens medlemmer, Ole
Petter Skallebakke, Hermod Karlsen
og Øivind Lågbu var til stede på NOF's
årsmøte i Sandefjord 22. - 23 . april.
Tellef Kjellesvig var til stede på møtet
om det norske Atlas-prosjektet. Østfold~avdelingen fikk godkjent Moss og
Fredrikstad lokallag. Forespørselen om
å flytte årsmøtet neste år til februar
ble ikke tatt til følge. Hovedforeningens tidsskrift skal nå sendes til
fylkesavdelinger og lokallag.
I september sendte Østfold-avdelingen en uttalelse til Miljøverndepartementet vedrørende den foreslåtte
fredninga av Øra-området. Foreningen
foreslo å utvide grensen for det området der det skal gjelde ferdselsforbud
til også å omfatte Marikova og Marikovasundet. Videre ble det foreslått at
Forsvaret ikke kunne nytte området
for bombekasterøvelser i tida fra 15.
desember til 15. mars. Avdelingen tok
også opp spørsmålet om å tilsette jaktoppsyn i området.
Ø. Lågbu
sekretær

Verv
f amili.emedlemmer !

75

N~spare·

tilbud gir deg

Kreditkassen har kombinert lånerett og høy rente
i en ordning.
Etter 5 års sparing kan du velge om du vil låne
(inntil 5 x sparebeløpet) eller få 11h % ekstra bonus
på toppen av rentene.
Brosjyre med utfyllende opplysninger fås i banken.
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