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REDAKSJONELT
noen tilfeller ført fram. Det er alltid
hyggelig å få inn artikler, · det som
ikke er så hyggelig er at de altfor ofte
kommer noen uker etter at stoffristen
har gått ut. Dette har gjort at ØO har
kommet ut senere og senere for hvert
nummer.
I inneværende år vil vi gjøre alt for
å rette på dette, slik at hefte nr. 1,
1980, kan komme ut allerede ved årsskiftet. Dette er ikke bare avhengig av
redaksjonen, men også i høy grad av
dere!
Får vi bare inn nok stoff, skal ØO
komme ut mye raskere.
Til slutt vil jeg rette en liten henstilling til dere som sender inn artikler:
Prøv, hvis mulig, å bruke skrivemaskin.
Dobbel linjeavstand og god marg på
høyre side er en fordel når vi må foreta
rettelser.
Så får vi bare håpe at det finnes
noen skriveføre igjen i fylket vårt.

Først vil jeg få lov til å takke for .at
jeg ble betrodd vervet som redaktør.
Rent umiddelbart fortoner det seg som
en umulighet at tidligere redaktører
har gjort denne jobben alene, men når
ingen er interessert i å hjelpe til, har
det vel vært den eneste utveien. Jeg
har imidlertid ikke tenkt å være alene
med dette arbeidet da jeg har liten erfaring med hvordan det foregår. Derfor
vil tidligere redaktør Hermod Karlsen
fortsatt være med som redaksjonssekretær. Det er planer om å forsterke
redaksjonen med ytterligere to personer som skal fungere som journalister og på den måten prøve å få litt
mer aktuelt stoff som reportasjer og
intervjuer inn i bladet.
Hittil har ØO fungert som en opp·
samlingsplass for tilfeldige artikler, og
redaksjonen har hatt liten eller ingen
mulighet for å påvirke bladets innhold
i den ene eller annen retning. Det
eneste man har kunnet gjøre er å mase
på folk om å skrive, og dette har i

Ole Petter.

Har du tilknytning til Østfold?
·Da bør du skaffe deg ØSTFOLDBOKA
1

StJerrc 'J-ohnscn
Bok- & j)apirhandel
Fredrikstad
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FORMANNEN HAR ORDET
Jeg vil takke for tilliten som ble vist
meg som ny formarui i NOF avd. Østfold. Det å stå i bresjen for en forening
som vår krever en del arbeidsinnsats.
Det er såvisst ikke bare å sørge for
fylkesmøtene en gang i måneden. I og
med at vi også engasjerer oss en del på
naturvernsektoren, er det nødvendig å
holde seg orientert om hva som skjer
rundt om i Østfoldkommunene i så
måte. Et nærliggende eksempel og et
stridens eple er de 400 dekar Fredrikstad kommune vil ha ut av verneplanen
for Øra.
Jeg har i begynnelsen følt foreningsarbeidet om ikke vanskelig så i hvert
fall svært arbeidskrevende. Da jeg tidligere vel nærmest har passet best til
betegnelsen passivt medlem av foreningen, har det gått mye tid til å sette
seg inn i vedtekter, arbeidsmåter osv.
Spørsmålet som da etterhvert har
oppstått er: har man kapasitet, vil man
kunne utføre formannsjobben tilfredsstillende ved siden av utdanning og
verv også i andre foreninger? Jeg føler
at det kanskje kan bli noe vanskelig i
lengden, men på den annen side: det er
moro, og det er lærerikt.
Foreningens viktigste inntekt, medlemskontingenten har begynt å komme
inn for 1979, og med denne ved siden
av annonseinntekter, fylkestilskudd
osv., er vår økonomi forholdsvis god
for øyeblikket. Allikevel besluttet
styret før jul å sette i gang et lotteri
over hele fylket. I skrivende stund har
tillatelse fra departementet ennå ikke
kommet, men vi regner med at så skjer
en av de nærmeste dagene. Sist foreningen arrangerte lotteri var i 1976,
og da med et brukbart overskudd. Vi
satser ikke fullt så stort denne gangen
med SOOO lodd a kr. 2,-. En del bøker
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trykkes_opp med 10 lodd og blir sendt
hvert av foreningens medlemmer i Østfold. Negative reaksjoner vil nok ikke
utebli, kanskje med kommentarer som:
" Dette angår ikke meg." Skal jeg være
ærlig så tror jeg ikke det er mange av
dere som vil reagere på den måten. Jeg
ber så innstendig jeg bare kan om at
dere er overbærende med oss. Som
medlem av NOF avda Østfold, er det
vel mer eller mindre interesse til stede
for foreningens "ve og vel". En god
økonomi kommer jo også medlemmene til del. Vi kan da drive både mer
intensivt og gi rikere tilbud som et
godt utbygd bibliotek, kursvirksomhet
osv.
Så når det en gang ut på vårparten
ligger et brev i din postkasse, du åpner
det og finner en loddbok med 10
stakkars lodd, så vær så snill å gjøre en
liten innsats for DIN forening. Personlig har jeg den innstilling at man skal
kunne yte en tjeneste uten absolutt å
kreve vederlag.
Vårt tredje lokallag er nå godt i
gang med sin virksomhet. I Halden er
nemlig et interimstyre i arbeid og et
møte- og ekskursjonsprogram er lagt
opp.
For første gang har vi i år presentert et samlet program for fylkesforeningen og lokallagene . Intensjonen
med dette er å gjøre kjent for alle medlemmer det tilbud som egentlig er til
stede. Tidligere gikk lokallagenes program bare ut til de som sognet til lokal
lokallagene og var dermed stort sett
ukjent for fylkets øvrige eventuelt
interesserte. Altså: ser en haldenser av
programmet at lokallaget i Moss arrangerer en ekskursjon som han kunne
tenke seg å være med på, så har han
full anledning til å melde seg på.

Det er mye man kunne komme inn
på og reflektere over i denne spalten,
men for ikke å gjøre det for langdrygt
for dere lesere, så slutter jeg ganske
snart, bare · Det går jo mot vår og der·
med en ny feltsesong. Jeg håper at
dere de kommende månedene får

mange fine naturopplevelser. Spesielt
vil jeg henstille til dere som tar del i
Atlasprosjektet om å gjøre en innsats.
Og til dere som ikke har tatt på dere
noen Atlas-rute · det finnes ennå
ledige områder.
Am fred~

MEDDELELSE FRA LRSK - ØSTFOLD
Aret 1978 er nå gått over i histo·
rien. Nå er det viktig at alle de viktige
observasjonene DU gjorde i 1978 ikke
forsvinner i historiens glemsel. Derfor
vil vi minne om at det er noe som
heter LRSK · Østfold, og at vi svært
gjerne vil ha inn så mange interessante
fugleobservasjoner som mulig, både fra
1978 og fra tidligere år.
Hva vi definerer som interessant er
beskrevet i tidligere nummer i bladet,
men vi gjentar for sikkerhets skyld:
Vinterobservasjoner av vannfugl, tidlig·
eller senobservasjoner av trekkfugler,
hekkefunn eller observasjoner fra
hekketida av blant annet nattergal,
trelerke m.m., samt observasjoner av
store flokker fugl på trekk. For ob·

servasjoner fra hekketida henvises det
dessuten til meddelelsene ~fra Atlasprosjektet.
Mange har sikkert lurt på hvor det
blir av observasjonene som kommer
inn til LRSK. Vi kan berolige dere
med at det i løpet av sommeren vil bli
publisert i neste nummer av ØstfoldOrnitologen, og det er opp til DEG
om vi kan få med mest mulig opp·
lysninger fra 1978 i høstnummeret
av bladet i 1979. Al t materiale fra
1978 bør derfor være LRSK i hende
innen 1.9.1979. Som medlemmer i
LRSK sitter nå Leiv Bunes, Onsøy .
Ole Jørgen Hanssen, Fredrikstad, og
Roar Eilertsen, Fredrikstad, som er
formann i komiteen.

Utstyret for friluftsliv
fin ner du hos oss :

li
.

INTERSPORT

Hans Høydahl Sport
Postboks 342 • 1601 Fredrikstad
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SKIBSTADKILEN-/VIKERKILENOMRADET 1978
Rune Gunter Bosy
Skibstadkilen- / Vikerkilen-området
ligger sørvest på Asmaløy i Hvaler
kommune. Skibstadkilen og Vikerkilen er to grunne, marine viker med
en dybde rundt 50 - 60 cm på det
dypeste. Førstnevnte er omkranset av
sivaks og starrsump samt takrør. I
den største takrørskogen som ligger
lengst sør i kilen, munner en liten bekk
ut. På begge sider av denne står noen
oretrær hvor kråke, ringdue og stær
hekker. Mellom bekken og kilen finnes
en slette som hovedsakelig er bevokst
med små einerbusker. Foruten de
nevnte oretrærne og et lite orekratt på
nordsiden av kilen er området nesten
treløst. Bare i den nordvestlige delen
av området er det en liten blandingsskog av furu og bjørk.
Mellom kilene er det en slette med
en liten, grunn dam som er bevokst

,Skibstadkilen sett mot øst.
/ Foto: Hermod Karlsen.

I forgrunnen

med litt takrør og starr.
På tangene er det mye rullestein og
noen skjellbanker. En del hytter ligger
spredt i området omkring kilene.
Området er i 1978 besøkt rundt 60
ganger, hovedsakelig av Roar Olsen og
forfatteren som også har gjort de fleste
observasjonene. På våren ble det besøkt bare 7 ganger tilsammen i april og
mai, men litt mer i januar og mars.
Her folger en kort oversikt over det
mest interessante som er observert i
området i 1978:
Dvergdykker. Sett to ganger i Skibstadkilen, ett ind. den 8.8. og 11.8.
Gråhegre. 2 - 4 ind. observert i området regelmessig i perioden 11.3. til
11.11.
Knoppsvane. Et par hekket i Skibstadkilen og fikk 7 unger på vingene.
Ett annet par hadde også tilhold i

bekken som renner ut av kilen.

,.. / /
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Vikerkilen, men det ble ingen hekking
der.
Gravand. 3 par hekket i området.
Stokkand. Overvintret i området.
Et par hekket Skibstadkilen. I august
oppholdt flokker på 25 • 30 ind. seg i
kilen.
Krikkand. Observert regelmessig i
små antall (1 · 14 eks.) og et par hekket i Skibstadkilen.
Brunnakke. Den 8.7. og 9.7. ble l
hann sett i Skibstadkilen. 7 og 6 han·
ner ble observert i Vikerkilen henholdsvis den 31.8. og 13.9.
Stjertand. Bare sett en gang i området: l hunn i Skibstadkilen den 31.8.
Skjeand. Et par sett i Skibstadkilen
medio mai.

N

Kvinand. Overvintret i området i
flokker på opptil 22 ind.
Siland. Overvintrer. 3 · 4 par hek·
het i området.
Hønsehauk. Ett ind. ved Vikerkilen den 26.3.
Spurvehauk. Ett ind. ble sett ved
Skibstadkilen den 13.9.
Fjellvåk. Ett ind. ble sett over Skib·
stadkilen den 16.10.
Myrhauk. En hann ble observert
ved Vikerkilen den 4.6.
Tårnfalk. En hann sett over Viker·
kilen den 26.3. og en hunn ved Skib·
stadkilen den 11 .8.
Sivhøne. Ett par hekket i Skibstad·
kilen.
Sandlo. Observert regelmessig i om·
7

rådet under vår- og høsttrekk. Et par
har sannsynlig hekket da de er sett i
hekketiden flere ganger på samme
sted. Maks. antall i området var 7 ind.
i Skibstadkilen den 5.8.
Dverglo. Bare ett ind. er sett, nemlig den 14.4., hvilket er meget tidlig.
Heilo. Ett ind. i Vikerkilen den
13.8.
Tundralo. Ett ind. i Vikerkilen
22.7.
Tundrasnipe. 2 ungfugler observert
den 5.8. og 6.8.
Myrsnipe. Sett under vår- og høsttrekk i små antall, men flest under
høsttrekk.
Temmincksnipe. Ett ind. observert
i Skibstadkilen 5.8. og 11.8.
Rødstilk. Vanlig hekkefugl.
Sotsnipe. 1 ad. i Skibstadkilen
den 22.7. og 1 juv. i Vikerkilen den
31.8.
Gluttsnipe. En av de vanligste
vadefuglene under trekket med maks.
an tall den 11 .8. da 13 ind. ble registrert. De første ble sett den 7.7. og
observert hver dag fram til 31 .8.
Strandsnipe. Vanlig under høsttrekk. De første individene ble sett
den 22.7. Maks. antall 5 - 6 ind. den
1.8. og 5 ind. den 14.8.
Skogsnipe. Vanlig i området fra
l. uke i juli og ut til 14.8. Maks. antall den 27.7. da 7 ind. ble obs.
Brushane. Ble første gang observert
den 22.6. da 3 hanner ble sett i Skibstadkilen. På høsttrekk sett regelmessig
i perioden 22. 7. - 11 .8. Maks. antall
22.7. med 8 - 10 ind.
Storspove. Observert i perioden
23.4. · 28.5. Maks. antall den 23.4.
da 45 - 50 ind. ble sett.
Småspove. Sett på våren fra 13.5.
til 28.5. Maks. antall 13.5. med 100
ind. I perioden 22.6. - 22. 7. sett 3
ganger med 1 - 3 ind.
Enkeltbekkasin. Første gang obser8

vert 24.3. da 2 ind. ble sett ved Skibstadkilen. Sett regelmessig på våren
fram til 1.5. med 1 - 4 ind. hver gang.
Under høsttrekk sett regelmessig i
perioden 27. 7. - 14.8. Maks. antall
5.8. og 14.8. med 6 ind. i Skibstadkilen.
Tyvjo. l mørkt ind. sett ved Vikerkilen den 4.6.
Hettemåke. Ekstremumstid: 6 ind.
i Skibstadkilen 25.3.
Krykkje. 4 ad. forbi Tangene i
sterk SV-vind den 18.11.
Makrellterne. 3 par hekket i Skibstadkilen. Ellers vanlig furasjerende i
området.
Alke. 1 ind. i Kilebukta 18.11. og
25.11. Sistnevnte var oljeskadet og ble
fanget og avlivet.
Lomvi. 1 ind. i Kilebukta 18.11.
Ringdue. Vanlig i området fra
24.3 . til 30.7. Maks. antall 24.3. med
minst 30 ind.
Gjøk. 3 ind. ved Skibstadkilen
15.5 og 2 - 3 ind. samme sted 28.5
Vendehals. 1 ind. ved Skibstadkilen 28.5. og 1 - 2 ind. samme sted
4.6.
Sandsvale.
ind. observert på
direkte trekk over Skibstadkilen 13.5.
Låvesvale. Taksvale. Tårnseiler. Sees
vanlig i området under furasjering.
Taksvale hekker dessuten med 3 - 4
par på en hytte i området. ·
Gulerle. 3 ind. i · Skibstadkilen
13.8.
Kaie. 1 ind. ved Skibstadkilen
15.4" men arten er vanlig på høsten.
Snøspurv. 10 ind. Vikerkilen 24.3.
Hekkefugl :
Heipiplerke. Skjærpiplerke. Linerle.
Rørsanger. Tornsanger. Steinskvett.
Stær. Gulspurv. Sivspurv. Tornskate.
Sistnevnte med 3 - 4 hekkende par i
området.

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 1tf.z %. ekstra bonus
på toppen av rentene.
Brosjyre med utfyllende opplysninger fås i banken.

((

ICREDITl<ASSEN
- først ute igjen
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VIRKSOMHETEN VED
AKERØYA ORNITOLOGISKE
STASJON HØSTEN 1978
(Meddelelse nr. 13 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon).
Ole Jørgen Hanssen
Stasjonen var høsten 1978 bemannet i 56 dager, fordelt på 4 dager i juli,
19 i august, 15 i september, 17 i oktober og 1 dag i desember. Soi;n ringmerkere fungerte Arne Thelin , Ove
Olsen, Preben Ottesen og forfatteren.

Observasjonene
Høstsesongen ble startet opp i juli
----...._- - måned uten ringmerking, da det som
vanlig oppholdt seg mange ferierende
på øya. Stasjonen ble derfor kun
sporadisk besøkt for telling av ærfugl,
samt pullmerking av måker. Bortsett
fra de vanlige hekkefuglene ble det
kun observert et fåtall vadefugler
mot slutten av måneden. Her dominerte strandsnipa med 16 ex den
29.7., men også heilo, tundralo, brushane, gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk
og småspove ble sett. I tangbeltet i
Vestre Vaderbukt holdt det dessuten
til en flokk på opptil 100 ungstær.
Ringrnerkingsvirksomheten
ble
startet i august, blant annet med fangst
av vadere i de oppskyllede tangmassene. Tjelden hadde da i stor grad forlatt øya, men tilbake var småflokker
av blant annet heilo, myrsnipe og
strandsnipe, med sistnevnte som den
dominerende (30 ex den 2.8.). Flere
spurvefuglarter var allerede å se på
trekk, men fortsatt dominerte ungstæren, hvorav et titall ble fanget og
ringmerket. Av spesiell interesse var
1 nattravn (Caprimulgus europaeus)
10

som ble fanget den 8.8. på kvelden,
og kontrollert på morgenen den 13.8.
Av andre arter som hadde startet
trekket tidlig kan nevnes gjerdesmett
(3 ex den 6.8.), gulsanger (1 ex den
6.8.), munk (lex den 5.8.), hagefluesnapper (lex den 6.8.), bøksanger
(lex den 10.8.), rørsanger (I ex den
8.8.), trekryper (lex den 9.8.) og
bjørkefink (lex 8.8. og 1 ex 11.8.).
Interessant var også 1 ung hann av
rosenfink som ble fanget og ringmerket den 11.8. Dette er den andre
som er ringmerket på stasjonen på
1970 - tallet.
Vadefuglene var fortsatt godt representert i siste halvdel av august,
og det ble blant annet observert 40
polarsnipe den 26.8" og samme dag
også 7 steinvendere. Ingen av de andre
artene var spesielt tallrike, men nevnes
må 13 småspover den 20.8. og 1 kvartbekkasin den 27.8. Spurvefugltrekket
var nå mer markert, og heipiplerke
(200 ex den 19.8.), tornirisk (125 ex
26.8.), linerle (100 ex den 19.8.) og
gulerle (70 - 80 ex den 19 .8.) dominerte trekkbildet. 1 ung hauksanger
ble fanget og ringmerket den 19.8"
hvilket er det fjerde funnet på 1970 tallet.
De fleste sjøfugler og ender var
svært sparsomt representert i august,
men i september ble høstens første
toppskarver observert. 1 - 2 ex ble
notert den 9.9. og 5 ex ble sett 10.9.
1979: Østfold-ornitologen, 6:
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1 svartand-hann ble også sett den 9.9.
Ærfugl.ene hadde nå begynt å trekke
vekk fra øya, og den 3.9. ble kun
45 ex sett. September ble først og
fremst dvergsnipenes måned, i det hele
35 . 40 ex ble sett 9.9. og minst 35 ex
ble notert 10.9. 1 lappspove ble sett
den 10.9., og nok en kvartbekkasin
den 9 .9. Strandsnipetrekket hadde
ebbet ut, og det ble kun observert et
fåtall individer. Nevnes bør forøvrig
2 sotsniper den 2.9.
Spurvefugl.trekket ble fortsatt dominert av heipiplerke med 150 ex og
100 ex henholdsvis 2.9. og 3.9. 1 lapp·
spurv ble notert den 9.9., men denne
var langt sjeldnere å se enn foregående
høst.
I midten av september passerte et
sterkt stormsenter norskekysten, og i
Oslofjorden blåste det den 17.9.
sterk kulig med stormbyger. Dette
medførte at vi for første gang i sta·
sjonens historie ble liggende værfaste
ett døgn, i det ingen kunne gå ut og
hente oss med båt. Men det førte
også til et sterkt innsig av sjøfugl til
fjorden, i det hundrevis av sjøfugler
passerte fra Vestfold-kysten mellom
Akerøya og Thorbjørnskjær, og øst·
over mot svenskekysten. I løpet av
5 timer den 17.9. ble det observert
111 havhest, 54 havsuler og 426 alke·
fugl.er, hvorav 4 ble sikkert bestemt til
lomvi og 2 til alke. Samme dag ble det
imidlertid kun observert 7 krykkjer.
Allerede dagen etter (18.) hadde det
løyet av noe, og kun 2 havhest, 5 havsuler og 60 alkefugl.er ble observert.
Det ble imidlertid sett 5 alkekonger,
hvilket må betegnes som svært tidlig,
i det Haftorn (1971) angir første høstobservasjon i Sør-Norge til slutten av
september. Av andre interessante ob·
servasjoner kan nevnes 1 smålom den
16.9., 16 svartand den 23.9. og 2 teist
samme dag. Av vadefuglene dominerte

nå myrsnipe, med 16 ex den 24.9.,
mens sandløper var mer tallrik enn
normalt. På det meste ble det sett 10
ex den 10.9" hvorav 4 ble ringmerket.
1 tundrasnipe ble sett den 9.9. Høstens
første perleugle ble fanget og ring·
merket den 23.9. Spurvefugl.trekket
ble fortsatt dominert av heipiplerke
med 200 ex den 16.9. og 150 ex den
23.9. Foruten denne ble kun sivspurv
(80 · 100 ex den 16.9.) og rødstrupe
(50 · 60 ex den 23 .9.) observert i noe
antall.
I overgangen til oktober ble rovfugl.trekket mer markert, med 1 spurvehauk, 5 • 7 fjellvåk og 1 myrhauk den
30.9., samt 2 · 3 spurvehauk, 3 fjellvåk
og 6 ubestemte våk den 1.10. Myrsnipe var den eneste av vadeartene som
opptrådte i noe antall, i det 25 ex ble
sett 29.9. og 20 - 22 ex den 7.10.
Krykkje opptrådte mer tallrik enn
normalt rundt øya, og 8.10. ble 25 ex
sett beite rundt skjæra i søndre Vaderbukt. Heipiplerka passerte fortsatt i
store mengder og 200 ex ble sett 1.10.
Fuglekongen hadde så smått begynt å
røre på seg, og 30.9. ble det sett 80 ·
IOO ex, mens det 1.10. ble notert
minst 100 rastende individer. Også de
første ansamlinger av trost ble notert,
og blant annet rastet 50 · 60 måltrost
på øya den 1.10. 3 varslere ble sett den
30.9., mens 2 kaier ble sett på sørtrekk
den 7.10. Med oktober kom også de
første finkeflokkene, og I 5 • 20
bjørkefink ble sett den I. I 0.
Etter flere dager med tykk tåke
hadde det samlet seg opp store mengder trekkfugler den 13.IO., og da
nettene ble satt opp, ble det observert
150 - 200 rødvingetrost og 40 - 50
måltrost. Neste dag, den 14.10. ankom
det nye mengder fugl, og det ble sett
1 myrhauk, 1 hornugle, 1 jordugle og
80 - 100 sanglerke. Av rastende spurve·
fugler denne tåkefylte oktoberdagen
11

Den 15. oktober var det et meget godt trekk. I løpet av 2 - 3 timer passerte ikke
mindre enn 44 rovfugler, deriblant 15 spurvehauker. Foto: Ole Jørgen Hanssen.

dominerte rødvingetrost (4 · 500 ex),
heipiplerke (300 ex), måltrost (minst
100 ex), bjørkfink og bergirisk (150
- 200 ex) og sivspurv (80 · 100 ex).
Ut på formiddagen neste dag lettet
tåken, solen tittet fram og vi ble
vitne til et massivt trekk mot sør. I
løpet av 2 - 3 timer passerte ikke
mindre enn 15 spurvehauker, 23 fjellvåk, 2 musvåk, 3 myrhauker og 1
dvergfalk. Nettene bugnet av fuglekonger, og minst 500 passerte i løpet
av noen formiddagstimer. Det ble
videre sett en flokk på ca. 100 viper
på direkte trekk, 80 - 100 svarttrost,
12

4 · 500 rødvingetrost og minst 100
måltrost. Finkene var også tallrike,
med 60 - 80 bjørkefink, 60 - 70
grønnsisik og 70 - 80 bergirisk. Av
bergirisk ble det forøvrig merket
flere individer disse 3 dagene, enn på
hele 1970 - tallet til sammen. Fascinerende var også det markerte kråkefugl trekket, i det minst 600 kråker og
minst 150 kaier ble notert på direktetrekk mot sørøst. Dette kaietrekket
var forøvrig merkbart over store deler
av sørøst-Norge denne dagen, blant
annet ved Jeløya og Nordre Øyeren
(Gunnar Lid pers. medd.). I ringmerk-

I overgangen til oktober var myrsnipa den eneste av vadefuglartene som
opptrådte i noe antall, i det 25 ex. ble sett 29.9 og 20-22 ex. den 7 .10.
Foto: Helge Eek.
ingsprotokollen ble det i disse tre
dagene ført inn ca. 580 fugl, blant
annet 1 jordugle, 1 hornugle, 1 perleugle og 1 hauksanger.
I forhold til disse dagene ble resten
av oktober et antiklimas, i det trekket
dabbet merkbart av. 1 storlom ble sett
den 22.10., 3 havhest den 25.10. og 1
sangsvane allerede 22.10. 1 kvartbekkasin ble sett 21.10., mens det
ble sett 4 alker den 26.10. 1 jord·
ugle ble sett den 22.10. og 23.10.,
og en ny perleugle ble ringmerket
den 22.10. Kråkefugltrekket var fort·
satt merkbart den 21.10., da minst
70 kaier og minst 200 kråker trakk
mot sørøst. 1 ringtrost ble sett den
21.l 0" 1 pilfink den 26 .10. og 3 lapp·
spurv den 21. l 0. Den 22. l 0. ble det
forøvrig observert en flokk på 85 90 snøspurv.
Siste besøk ved stasjonen ble fore·
tatt en kald, snøfylt desemberdag, for
å registrere eventuelle overvintrende

fugler. Den 2.12. ble det sett 1 storlom, 2 knoppsvane og 4 kvinand.
Eneste overvintrende vadefugl var 4
rødstilk, som ble sett i fjzra på serodden. Av spurvefugler ble det sett
15 skjærpiplerke, 13 stær, 4 · 5 gjer4e·
smett, 8 · 10 gråtrost, 3 • 4 svarttr01t,
3 - 4 kjøttmeis og 1 · 2 grønnft.t.

Generelt stasjonsstoff.
I løpet av høsten 1978 har stasjonen høynet sin standard betydelia.
På ringmerkingssektoren er det blitt
bygget et titall vaderruser av Ottenby·
typen. Disse har vist seg langt mer
effektive enn de tre gamle rusene ved
stasjonen. I tillegg er det reist tre såkalte heisenett ved stasjonen. Disse
nettene virker lovende for fangst av
troster og fmker, og stasjonens første
ringmerkede jordugle på 1970 - tallet,
ble fanget i et slikt nett.
Den viktigste nyheten er imidlertid
at stasjonen har sett seg i stand til å
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skaffe egen båt med motor. Ved hjelp
av en del egeninnsats kan vi se våren i
møte med ny 17' plastjolle med 25 hk.
utenbordsmotor på. Derved kan vi ta
på oss en rekke nye arbeidsoppgaver,
samtidig som vi blir mindre avhengig
av å bry familien Kolbeinson med
transport. Båten vil nemlig ligge fortøyd i Brattestøhavna. Vi benytter
sjansen til å takke Østfold Fylke for
ekstrabidrag på kr. 3.000.- til motor.

Spesielle undersøkelser.
Ærfuglundersøkelsen går sin gang
som skissert i forrige rapport, og de
første resultater er klar til publisering
(Hanssen 1979, Hanssen og Botnermyr
1979). Andre undersøkelser er ikke
gjennomført i høstsesongen, bortsett
fra at det er tatt spesielle biometriske
mål på vadefugler, etter mønster av
den såkalte Busse's vingeformel
(Mehlum 1976). Etter oljeutslippet på
svenskekysten har forfatteren vært
engasjert av Miljøverndepartementet til
å kartlegge virkningene av oljesølet på
norsk side. I den forbindelse er det
foretatt registreringsturer til Ytre Oslo·
fjord og Akerøya. Rapporten vil bli
publisert som Østfold-Natur nr. 5.

Akerøya - et nytt fugler~seryat.
Akerøya har i lang tid vært kjent
som et viktig hekkeområde for sjøfugl.
Den 15.12.1978 ble det endelig vedtatt å opprette hekkereservat på øya.
Dette innebærer at det i tidsrommet
15.4. til 15.7. blir forbudt å bevege
seg innenfor et nøye avgrenset område
på øya. Dette legger store forpliktelser
på oss ornitologer, og medfører blant
annet at driften av stasjonen må planlegges og administreres strengere enn
tidligere. Vi oppfordrer derfor alle
fugleinteresserte som besøker Akerøya
til å sette seg inn i fredningsbestemmelsene, og overholde disse.
VIRKSOMHETEN VED AKERØYA
ORNITOLOGISKE STASJON 1976
og 1977 kan bestilles ved henvendelse
til postboks 1145, 1601 Fredrikstad.
VIRKSOMHETEN VED AKER ØYA
ORNITOLOGISKE STASJON 1978 er
klar til trykking i løpet av mars, og kan
forhåndsbestilles fra samme adresse.
Alle rapporter koster kr. 10,pluss porto.

Litteratur.
Restaurering av huset på Akerøya.

~

Som beskrevet av Eilertsen (1977)
ble det foretatt omfattende restaureringer av stasjonsbygningen våren og
sommeren 1976 av mannskapet ved
stasjonen. Nå er det imidlertid bevilget
en større pengesum til det videre arbeidet, taket skal legges om, soverommene i annen etasje skal isoleres og
kles inn, og det skal settes inn nye
ovner i første og annen etasje. For at
pengene skal vare så langt som mulig,
påtok stasjonen seg på møte i Akerøya-komiteen den 25 .10.1978 å stille
opp til dugnad.
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Eilertsen, R. 1977: Ake røya Ornitologiske Stasjon. Østfold Ornitologen 4 (2): 18 - 19.
Hanssen, O.J. 1979: Hekkebestanden av ærfugl (Somateria mollissima)
i Østfold. Fauna 32: 14 - 18.
Hanssen, OJ. og Botnermyr, R.
1979; Populasjonsstudier av ærfugl på
Akerøya, en foreløpig rapport.
!:Hanssen, O.J.: Virksomheten ved
Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978.
In press.
Mehlum, F. 1976: Bruk av vingeformelen i trekkfuglforskningen. Sterna 15: 51 - 57.

NYGAARDSMOA 1.7. - 31.12. 1978
Ole Jørgen Hanssen
Området er tilfeldig besøkt på
høsten, hyppigst i juli og august. De
fleste observasjonene er gjort på Nygaardsmoa og Goenvad, ved observasjon
fra de punkter som er angitt i figur 6 i
"Nygaardsmoa-området" (ØO 5: 4-24).
Flesteparten er gjort av Tone Røed og
forfatteren.
I løpet av høsten er det også drevet
en del fangst av småfugl med mistnett,
og det vesentlige av denne virksomheten
er drevet i buskvegetasjonen på nordre
Randholmen og ved forbrett på Nygaard. Til sammen er det fanget l 00
fugler fordelt på 19 arter, hvorav det
vesentlige på forbrettet. På våren ble det
satset på fangst av heipiplerke for innsamling av biometriske data. Dette har
resultert i et gjenfunn fra Portugal (se
nedenfor). Det er ellers gjort en rekke
kontroller av egne fugler (Tabell 2).
Kun en ny art for området ble observert i 1978, nemlig splitterne (funnet
er til behandling i LRSK). Til sammen
er det nå registrert 162 arter innen området, i det taffeland, vandrefalk, lomvi
og splitterne er kommet til i 1978 (lomvien eldre observasjon, Svein Martinsen
pers. medd.).

Storskarv.
3. observasjon i området, i det 10 ex
ble sett trekke sydover den 31.8.

Andefugler.
I forhold til tidligere år ble det observert forholdsvis lite andefugl høsten
1978. Største krikkandflokk, 44 ex ble
sett 24.8., mens den største stokkandflokken (60 - 70 ex)' ble sett 5.8. Brunnakken opptrådte i større antall enn
1979: Østfold-ornitologen, 6:
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normalt, og 25 ex ble sett 23.8. Etter at
andejakten begynte den 1.9. ble det sett
svært lite andefugl i området. En silandhunn med 23 unger den 20.8. , ble 3.9.
sett sammen med 1 unge.

Rovfugl.
Det ble kun gjort et fåtall observasjoner av rovfugl denne høsten. 1 musvåk ble observert den 26.8., mens
spurvehauk ble sett 6 ganger mellom
26.8. og 28.12.

Vadefugl.
Vadefugltrekket var av større omfang
enn normalt, og særlig var antall rastende vadefugler tidlig i juli imponerende.
Blant annet ble 24 storspover sett på
direktetrekk sørover allerede 1. 7.
Tjelden ble også sett i uvanlig store
mengder i disse tidlige julidager, og 44
ex ble sett den 7. 7. Dette viser at
tjelden, som en av de tidligste og mest
hardføre fugler om våren , er en av de
første som forsvinner på høsten. Interessant var også to observasjoner av sotsnipe, i det to enkeltindivider ble sett
10.7. og 15.8. 19 gluttsniper notert
den 18.8. representerer største antall
av arten i området. Brushanen er sjelden
å se på Nygaardsmoa, men 4.7. ble 6
individer sett, mens 5 ex ble sett den
9.7. En senobservasjon av enkeltbekkasin ble gjort den 25 .11 .

Spurvefugler.
Det mest karakteristiske var det store
antall rastende gråtrost i slutten av
oktober. Bl.a. så Tor Sørlie ca. 1000
gråtrost den 22.10. Uvanlig store
15

T11bell 1.

Ringmerkingsoversikt Nygaardsmoa 1976-1978.

ART
TJELD
ENKELJ.BEKKASIN
FISKEMÅJ<E
GRÅMÅKE
SILDEMÅJ<E
SVARTBAK
VENDEHALS
GRØNNSPETT
SANGLERKE
HEIPIPLERKE
TREPIPLERKE
LINERLE
TORNSKATE
STÆR
KRÅKE
JERNSPURV
MUNK
MØLLER
LØVSANGER
GRANSANGER
FUGLEKONGE
BUSKSKVETT
STEINSKVETT
RØDSTJERT
RØDSTRUPE
GRÅTROST
SVARTTROST
RØDVINGETROST
MALTR9ST
GRANMEIS
TOPPMEIS
BLÅMEIS
KJØTTMEIS
SPETTMEIS
PILFINK
BOKFINK
BJØRKEFINK
GRØNNFINK
GULSPURV
SIVSPURV
TOTALT 40 ARTER
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1976-78

Vår 1978

Høst 1978

1976-78
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0
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0
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0
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l

0

7
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0

0

1
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0
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1
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0

4
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5

3

3

2
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0

2
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l

l
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4
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0

4

4

2

0

6

4

3

0

l

l

0

2

3

4

0

0

4

l

0

1

2

0

5

4

l

1

0

0

l

0

0

1

l

3

0

0

3
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4

2
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0

0

1

l

l

1

3

5

5

0

2

7

1

0

2

3

l

0

0

l

2

0

0

2

6

0

11

17

32

5

42
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0

0

l

l

0

0

12

12

4

0

0

4

0

0

4

4

0

0

2

2

5

2

8

15

5

0

0

5

69

100

370

201

Gj.funn

3
1

1

2

mengder var forøvrig å se langt ut på
høsten, og ennå 2.12. ble 80 - 100 ex
sett ved Nygaard. I første del av juli
holdt det til store mengder ungstær på
Moa, og 10.7. ble det sett 200 ex i området. Buskskvett opptrådte i større antall enn vanlig, og 21.8. ble det i en
liten stripe med potetplanter talt opp
40 - 50 ex, som er det største antall observert på en dag i området. Kaie er ikke
vanlig å treffe sør på Kråkerøy, knyttet
som den er til parker og gamle bygninger. 30.8. og 31.8. ble det imidlertid
sett 24 og 20 kaier overnatte sammen
med kråker, sør på Randholmen.
Småfuglene ser ut til å ha forberedt
seg på en kald vinter, i det forholdsvis
lite meis har vært å se ut på vinteren.
Tabell 2.

Ved forbrettet har antall kjøttmeis og
blåmeis stadig sunket, og skogsmeis som
granmeis, toppmeis og svartmeis, som
tidligere var svært vanlige, er overhodet
ikke sett. Det eneste som gleder er en
fast stamme av 40 - 50 pilfink og 10 12 gulspurv. Dessuten er det sett noen
småflokker med bjørkefink, grønnfink og grønnsisik utover i november
og desember. 2 nøtteskriker, 2 spettmeis og 10 - 12 ringduer ble sett jevnlig
helt fram til desembermåned.
Sidensvansen viste seg første gang
18.11. (Svein Martinsen pers.med), men
siden er kun 3 - 4 flokker sett. Den
største på ca. 30 individer ble sett på
Randholmen 28.12.

Fuqler ringmerket på Nygaardsmoa og kontrollert Sall'.me sted.

ART
KJØTTMEIS
BLÅMEIS
GULSPURV

0-1 mnd
4

1-2 mnd.
10

2-6 mnd.

6-12 mnd.
2

3

l

Gjenfunn rapportert i 1978.
Eneste gjenfunn rapportert i 1978 er en heipiplerke funnet i Portugal. Dette
gjenfunnet støtter opp under antagelsen av Haftorn (1971) om at vinterkvarteret
ligger i de vestlige Middelhavsland.
Heipiplerke
Zool. Mus CB 14 111

$ 03.10 lk+ 03.10 1977
x ultimo januar 1978 Proenca-a-Nova (39.44N07.56E) Portugal
2520km. sw

Tegnforklaring:

$ : merket på trekk, hjemsted ukjent
lk+ : alder ukjent
X : funnet død

Litteratur:
Haftorn, S. 1971: Norges Fugler. Universitetsforlaget, Oslo.
Hanssen, O.J. 1978 : Nygaardsmoa-området. Østfold-Ornitologen 5 (1-2): 4-24.
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ORNITOLOGISKE
OBSERVASJONER I
KUREFJORDEN 1978
Øivind Lågbu
Registreringsvirksomheten i Kurefjorden var relativt stor i 1978. I alt er
det innkommet opplysninger fra 120
dager. Få observasjoner foreligger
naturlig nok fra juni og fra tiden det
var mye is i fjorden. Dekningen i
trekktidene vår og høst var god. Det
meste av registreringsarbeidet er utført av Asgeir Rosnes, Petter Osbak,
Arne Thelin, Rune Botnermyr, Lars
Guren og Øivind Lågbu. Observasjoner
er også utført av Bent Heimdahl og
Tor A. Guren. I og med fredningen av
Kurefjorden var 1978 det siste året
med jakt i området. Som i tidligere
år hadde jakta tydelige negative inn,~- ~tflffifnger for fuglelivet. Jegere i et
antall på opptil 7 - 8 på en gang
innerst i Rosnesbukta ødela mulighetene for rast og furasjering for
vadere og ender. Det skal bli interessant å se resultatene av jaktforbudet
kommende høst. Asgeir Rosnes og
undertegnede arbeider for tiden med
en rapport fra årene 1973 - 78 for
Kurefjorden. Denne vil utkomme i
serien Østfold-Natur om ikke alt for
lang tid.

Vinter.
Antallet vannfugl øker alltid i
Kurefjorden når man passerer nyttår
etter å ha ligget på et lavt nivå i
november og desember. I 1978 var isforholdene relativt gode i januar. Den
22. januar ble det observert ca. 300
stokkender og tallene for denne arten
18

for resten av måneden er også forholdsvis høye. Omlag 130 kvinand ble
sett den 22. januar og dette antall er
normalt i denne tiden. 23 laksand ble
sett den 6. januar. Knoppsvana er en
av karakterfuglene i Kurefjorden.
Arten forekommer aldri i svært store
antall. 36 var det meste som ble sett
denne vinteren. Sangsvaner sees bare
få ganger hver vinter og som regel i lite
antall. 5 individer den 8. januar var
det meste som ble registrert i vintermånedene 1978. Observatørene bor
slik til at det er lettest å observere i
Rosnesbukta. I februar la isen seg til
utenfor Knappholmene, og registreringen måtte foregå fra Oven. Det er
derfor få observasjonsdager i denne
tiden.

Vår .
På grunn av at vinteren holdt seg
ut mars, kom ikke stokkanda for alvor
til Kurefjorden før i begynnelsen av
april. Flest individer ble sett den 2.
april, minst 300 ex. Stjertanda ble observert i uvanlig store antall denne
våren, den 19. april ble 16 individer
observert og den 20. april 14 ind.
3 skjeender ble registrert den 10. april
og 4 ind. den 7. mai. Kvinanda opptrådte som vanlig i større antall, flest
ble sett den 10.4. da minst 350 individer ble observert. På det meste ble
53 laksand og 52 siland registrert
denne våren. Den 26. mars ble 1 hunn
av lappfiskand observert ved Knapp1979: Østfold-ornitologen, 6:
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holmene. Også året før ble arten sett
i denne tiden, dengang 2 hunner.
Fuglen er lett å overse i kvinandflokkene på langt hold, og lappfiskanda kan kanskje være årviss her om
våren. Gravanda ble sett første gang
den 11. mars og opptrådte i størst
antall den 2. april med 120 individer.
Tjeld ble første gang sett den 18. mars
og vipe 11 . mars. Største antall for
disse vaderne var tjeld, minst 40 den
20. april, vipe ca. 150 den 2. april og
sandlo 17 den 10. april.
Toppdykkeren dukket opp i forden
primo april og ble sett i mindre antall
vår og høst. Størst antall var 8 ind. den
10. april. Krikkanda ankommer først
i månedskiftet mars/april, men antallet
er relativt høyt hele april. Flest ble sett
den 11. april, 110 individer. 45 individer av brunnakke ble observert den
19. april og 6. mai.
I Kurefjorden har det i en årrekke
blitt registrert større antall lappspove
om våren. I 1978 ble arten observert
fra den 2. april og den første mai ble
hele 72 individer observert. Av svarthalespove er observasjonene: den
19.4. - 20.4. - 25 .4. - 26.4. - 1.5.: ett
individ og den 4.5.: 2 ind. 45 individer
av storspove ble sett den 18. april.
Rødstilken ankommer ikke Kurefjorden før medio april, altså ca. en
måned etter vipe og tjeld. Dette forhold har gjentatt seg i en årrekke.
Minst 40 heilo ble sett den 4. mai. En
tundralo ble sett flere ganger i mai.
Småspove ble i mai observert i større
antall enn vanlig, den 16. mai ble
minst 40 individer sett. Den 13. mai
ble hele 17 individer av sotsnipe sett
i Rosnesbukta. Denne observasjon gir
det største antall observert i Kurefjorden. Av andre Tringa-arter kan
nevnes gluttsnipe med 24 individer den

18. mai. Myrsnipa kom for alvor
medio mai, og over 60 individer ble
registrert. Brushanen opptrer i større
antall om høsten enn om våren, I hann
ble sett den 16. mai. Arten mellomlander ofte bare for en kort stund i
området midt på dagen. Brushøns
kan kanskje oversees om våren.
Av andre formodentlig interessante
arter kan nevnes at en tretåspett ble
sett den 26. mars, 1 grågås den 10.
april, I trane den 5. mai, 2 storlom
den 25. april og 1 storlom den 19.
mai. Ringdue opptrådte i mindre antall enn årene før, flest den 12. april,
minst 90 ind. Skogdua blir sett flere
ganger om våren i mindre antall.
Når det gjelder rovfuglobservasjoner
kan nevnes I ind. av kongeørn den
3. april og 2 fjell våk den 6. mai.

Sommer.
I 1978 hekket et knoppsvanepar
igjen i Kurefjorden. Reiret lå på
Knappholrnene, og den relativt kjølige
sommeren var nok årsaken til at
ungene kom opp. I varme somre blir
svanene lett forstyrret av turister. 6
under kom på vannet i begynnelsen
av juni, og ingen av disse falt fra
denne sommeren og høsten. Så sent
som den 19. november ble paret observert, da med 6 store unger. På øya
Labu hekket få par hettemåke og
fiskemåke dette året. Antallet hekkende par hettemåke gikk tilbake fra
4 70 i 1977 til ca. 35 i 1978. Årsaken
til dette er uviss. Det kan skyldes
hettemåkas evne til å skifte hekkeplasser fra år til år. Mer sannsynlig
er det imidlertid at pågående mudringsarbeide like i nærheten i etableringsfasen kan ha ødelagt for hekkingen. På store Knappholmen hekket
19

en del gråmåke - og svartbakpar samt
noen par fiskemåke som i tidligere år.
På de andre Knappholmøyene var det
liten hekkeaktivitet. Av sommerobservasjoner kan nevnes at en storlom
ble sett den 22. juni. Gravanda hekket
som i tidligere år.

Høst.

../"_,,

Høsten 1978 ble det gjort observasjoner av vadere i Kurefjorden som ga
de beste resultater for flere arters vedkommende på mange år. Tundrasnipa
ble sett flere ganger, blant annet ble 6
individer registrert den 1. september.
1 fjellmyrløper ble observert den 15.
august. Tallene for sniper, enkeltbekkasin og brushane er gode. Skogsniper ble observert fra den 9. juli til
31. august. Størst antall den I. august
med minst 20 individer. Grønnstilkobservasjoner forekommer fra den 9.
juli til 18. august. Største antall den
1. august med minst 20 individer. 7
sotsniper ble sett den 23. juli. Største
antall gluttsnipe var 40 den 7. august.
Samme dag ble 12 strandsniper observert. Polarsnipa ble sett i mindre antall fra slutten av juli til ut i september. 6 temmincksniper ble observert
den 7. og 15. august. Myrsnipa er den
mest tallrike Calidris-arten i området.
Minst 200 ex ble registrert den 30.
september.
Dvergsnipe
opptrådte
denne høsten i uvanlig store antall,
den 1. september ble 60 ind. registrert, den 4. september 66 ind. og
den 31. august hele 140 ind. ! Brushane
ble sett fra den 6. juli til den 26.
september. Flest ble registrert den
17. august, minst 210 ind. På mudderet i Rosnesbukta ble flere enkeltbekkasin sett i midten av august,
den 11. august 43 ind. Tundralo ble
20

observert fra den 31. juli tµ 1. oktober
i mindre antall. Vipe ble sett i antall
av 150 - 200 flere ganger denne
høsten. Sandlo ble observert i større
antall den 15. august med minst 50
ind. Dvergloobservasjonene var: 4 ex
den 8.8. - 2 ex den 13.8. og 15.8. 1
kvartbekkasin ble sett den 8. oktober.
De største antall av ender høsten
1978 var: Minst 300 stokkand den
12. august, minst 200 krikkand den
14. og 18. august, minst 10 stjertand
den 15. august. En sjøorre hann ble
observert den 18. august og 23. september og en laksand hunn den 26.
september. Grågjess ble sett flere
ganger denne høsten, flest den 25.
juli: 6 individer. 2 individer av sædgås
ble observert den 30. september og 7.
oktober. Høst- og vinterobservasjonene
av sangsvane var: 2 ad. den 15. oktober, 5 ind. den 30. oktober og 7 ex
den 17. desember.
Av interessante arter fra andre
fuglegrupper enn ender og vadere kan
nevnes minst 50 skogdue i august og
en varsler den 26. september, 2. oktober og 17. november. En myrhauk
hunn ble sett 4 ganger, 1 hann den 4.
oktober. Det har innkommet 4 observasjoner av dvergfalk og 3 observasjoner av storlom. Den 23. oktober
ble 25 traner observert ved Søndre
Rosnes gård.
Den 5. november ble 1 rødstilk
observert. Individet virket stort og
kunne kanskje være av rasen Tringa
totanus robusta, islandsk rødstilk.
Av andre senobservasjoner kan nevnes
1 ex gravand 17. november, 2 ex
myrsnipe 14. november og 1 dvergfalk 17. november.
2 fjellerker ble sett den 19. november, 23. november og 3. desember.

OMRÅDER VI BØR SLÅSS FOR
Roar Eilertsen
En kan vel trygt si at vår forening
ble startet på grunn av Øra-debatten.
Ø.O.F. ble et samlingspunkt for de
mange naturvernere som innså om·
rådets store verdi. Gjennom sitt medlemsskap og kanskje også aktive arbeide for saken, må foreningens medlemmer bære en viktig del av æren for
at Øra naturreservat snart er et faktum.
Senere har vår forening drevet
aktivt for vern av andre områder, for
eksempel Kurefjorden, sjøfuglreservatene o.s.v.
Disse var store vernesaker hvor
økonomiske- og politiske interesser
var innblandet. Altså saker som ganske
fort vokste den vanlige fugletitter over
hodet. Finner vi her den avtagende
interesse for vårt arbeid? Kan det være
at våre medlemmer savner konkrete
arbeidsoppgaver, noe de kan kjempe
for på sitt eget plan? Jeg tror det!
Striden om fylkets største og
viktigste naturområder er for det
meste avgjort. Likevel er det fremdeles mange fine fugleområder som
bør sikres for fremtiden. Jeg tenker
da særlig på små næringsrike vann ,
dammer og bukter i nær tilknytning
til tettbygde strøk. Noen av disse er
allerede kjent og delvis undersøkt, for
eksempel Fuglevikbukta på Kråkerøy,
Augeberghølen i Råde, Kjennetjernet
i Onsøy og Søndre Grav i Fredrikstad.
Slike små "grønne lunger" finner
vi over hele fylket eller skal vi si
"fantes over hele fylket". En ser
stadig at slike "sumper" fylles igjen.

Disse områdene har selvfølgelig minimal verneverdi på landsbasis, men
tenk over hva de betyr for lokalsamfunnet!
En slik minivåtrnark er et naturens
klasserom. Et lite og oversiktlig økosystem der alle naturens prosesser kan
sees og forstås. Et sted å bli klok av!
Det er synd at ikke alle fylkets naturfaglærere er klar over hvilke undervisningsmuligheter som ligger straks
utenfor skolegården, men ingen har jo
heller fortalt dem om disse områdene.
Det bør vi gjøre. Vi bør forsøke å
spore opp flest mulig av disse stedene!
Jeg vil igjen trekke fram Søndre
Grav på nordsiden av Fredrikstadbrua
(omtalt i ØO nr. 2 - 1975). I dette
tjernet kan man på kloss hold studere
en rekke våtmarksfugler, en ser hva de
lever av og hvor de bygger redene sine.
En ser fisker, dyr og planter som er
typiske for slike våtmarker. Et utrolig
produktivt og artsrikt område, ikke
stort større enn en fotballbane. Hva
ville skje om sumpen i nordenden av
tjernet ble drenert, sivskogene ble tatt
bort og gressplen anlagt rundt tjernet?
Vi ville få et "pent", men dødt vann.
Sothøns, sivsangere og spissnutefrosk
trives ikke med et "trå ikke på plenen" skilt som nabo.
ØSTFOLD ORNITOLOG! - slike
steder kan finnes hjemme hos deg
også.
Finn dem, undersøk dem og sørg for
at de ikke blir ødelagt!
Du har noe å slåss for!
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FUGLELIVET I SKIBOTNDALEN
Tore Hunn
Våren og forsommeren 1978 fungerte jeg som grensevakt i Skibotndalen. Fra slutten av mars til første del
av juni var fjorden, skogen og fjellene
her inne mitt rike. Jeg velger å fortelle om fuglelivet slik det ble opplevd i denne tida.
Vi kom til dalen i slutten av mars,
en tid da kulda begynner å slippe
taket, og dagene tar til å forlenges
merkbart på disse breddegrader. Ski·
botndalen ligger i øst - vest retning og
starter innerst i Lyngenfjorden hvor
Skibotnelva har sitt utløp. Det er ei
stor elv som starter helt oppe ved
Finskegrensa, og som gjennom årtusener har formet dalen slik den er
i dag. Til min store forbauselse var det
nesten ikke snø i dalen. Høsten og
vinteren ble nemlig tilbrakt nede i
Målselvdalen hvor det var over en
· - meter snødekke. I Skibotndalen, som
forresten er landsdelens nedbørfattigste meterologiske målested, var det
bare ca. 30 cm med skaresnø. Under
noen skiturer i den store furuskogen
nederst i dalen ble det påvist spor av
ekorn, hare og reinsdyr. Fugler var
det lite av i mars. Noen kråker og ravn
ble observert rundt forlegningen på
Brennfjell.
De første dagene av april møtte jeg
haukugla for første gang. I toppen av
ei bjørk i den halvmorkne bjørkeskogen opp mot snaufjellet satt den
urørlig med strittende haukuglebryst
og speidet etter småkryp som våget
seg ut av snøhula for å slikke litt vårsol. I sporsnøen kunne en se nokså
mange spor av smågnagere. Også måren
hadde gitt tydelige avtrykk etter seg.
I aprilnettene hørtes det regelmessig
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uglehoing i Skibotndalen. Det var
overveiende haukuglehanner som markerte sine revir, men jeg mener bestemt at også perleuglen var å høre et
par netter. Ved påsketider startet
snøsmeltingen for alvor. De bare
flekkene i skogen vokste seg større for
hver dag, og det varte ikke lenge før
snøspurvflokkene innfant seg på
stedet.
Flokker på 20 - 50 individer søkte
næring på de første bare flekkene inne
i furuskogen. Nede i Skibotn sentrum
satt det store flokker på hustakene
akkurat som gråspurv i Sør-Norge.
Gråsisikene ble også mer tallrike ved
påsketider. Flokker på mer enn 100
fugl var et daglig syn i bjørkegreinene
eller på bakken. Kongeørnen ble sett
flere ganger der den seilte på brede,
stive vinger. Den fulgte sannsynligvis
tamreinflokk.ene inne på vidda. Fjell·
våken var ennå ikke kommet til dalen,
så noen artsfeiltagelse var utelukket.
Nede ved Skibotnelvas utløp finnes
noen store grunne mudderområder
hvor vannfugl hadde tilhold. I hele
april hadde ca. 15 0 ærfugl, 100
fjæreplytt, 15 havelle, 2 - 3 par sjøorre, 35 tjeld og de vanligste måkeartene tilhold der nede. Skogen ble
også mer livfull i slutten av måneden.
Stjertmeis, granmeis, kjøttmeis og
dvergspett begynte å bli mer vanlige.
Mai måned skulle bli den fineste
tiden i dalen. Sola skulle nemlig komme for å bli resten av sommeren.
Derfor ble også våren ei fin tid for
fugleelskere som det fantes mange av
i mitt kompani. Stadig kom det inn
rapporter om rovfugler som var blitt
sett seilende i dalen. Fjellvåken var
1979: Østfold-ornitologen, 6:
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Haukugle. Foto: Tore Hunn.

den første av trekkrovfuglene som ble
sett. Dernest tårnfalken og dvergfalk og så kom omsider jordugla.
Nede i Lyngenfjorden begynte endene
å samle seg. Sjøorre, laksand, siland,
bergand, havelle, stokkand og brunnakke fantes i flokker på 50 - 100
fugl. Også alkefugl som teist og lomvi
forekom i mindre antall. En søndag
formiddag i mai mens jeg holdt på
med fotografering av gråsisik nede
ved Skibotnelva, landet plutselig en
stor og pjusket rovfugl på grunt vann.
Isen hadde skrumpet inn og laget en
råk på den ene elvesiden. I kikkert ble
den pjuskete, grovbygde havørnen beskuet på ca. 30 meters hold.
Fuglen tok en en riktig kalddusj i
elve vannet. Etter å ha ristet av seg
vannet, mens den satt på iskanten, tok
den til vingene og fortsatte videre ned
elveløpet ut til fjorden. Senere ble havørna regelmessig sett sirklende over
dalen. To reinsdyrkadavre var nemlig

blitt liggende igjen etter en bilpåkjørsel lenger oppe ved grensen. På
reinsdyrkadavrene ble ørnen sett flere
ganger i mai.
Under oppholdet i Nord-Norge ble
det flere ganger tatt bilturer til Finland. Den 20. mai var jeg på vei fra
Tornio i Finland til Skibotn. Været
var strålende, og nede ved Bottenviken
ble det stiftet bekjentskap med årets
første mygg. Nesten framme ved
Muonio i Finland ble vi overrasket av
brushaneleik midt på den asfalterte
hovedveien, som er den Skandinaviske
hovedåren nordpå. Riktignok møtte
vi bare 5 biler på de 50 milene opp til
Norge, men at det skulle oppleves
brushaneleik på selveste mellomriksveien var for meg utenkelig. Rundt
20 hanner i alle fargenyanser laget et
uforglemmelig skuespill rett utenfor
bilvinduet. Mye tydet på at sentrum
av leiken var på selve storvegen. Etter
å ha skremt bort fuglene , kom de nem23

lig snart tilbake til vegen, hvor feidene
fortsatte som før. Brushanene var
dessuten lite sky sammenlignet med de
jeg kjenner fra Sør-Norge. Det varte
ikke lenge før man kunne stå helt
åpent og filme dem. Etterhvert som
turen fortsatte nordover, skulle det
dukke opp andre interessante arter.
Jordugle, fjellvåk, fjellrype og hare
skulle bli noen av karakterfuglene på
disse endeløse viddene opp til treriksrøysa. Hvert femte minutt hoppet
nemlig en hare fram i veibanen.
Dyrene var i overgangsdrakt med 30 70 prosent hvitfarget pels. I det
kuperte fjellandskapet måtte vi holde
farten nede for å unngå å kjøre over
disse dyra. Flere steder ble det sett
ihjelkjørte harer liggende i veibanen.
Det er vanlig å holde store hastigheter
på denne lite beferdede veistrekningen.
Fra bilvinduet ble jordugle sittende
på enten telefonstolper, skigarder eller
flyvende i uryddig flukt over myrene
et vanlig syn. På strekningen Muoni Skibotn ble det på denne turen telt
ca. 25 jordugler og ca. 20 fjellvåk.
Det høye rovfuglantallet var et tegn
på at det måtte være mye gnagere her
oppe i svensk - finsk lappland. Det
skulle ikke gå lenge før årets første
lemen satte ut i veibanen rett i forhjulene på bilen. Snart skulle det bli
flere kjappfotede og sinte smågnagere
som våget seg ut på asfalten. Ved
siden av våryre fjellryper, reinsdyr som
beitet like i veikanten, og rovfugl på
annenhver myr, var dette noe av en
opplevelse for en ornitolog. På turen
ble det ellers sett mindre antall kvinand, krikkand og bergand. Av vadere
kan nevnes heilo, vipe, grønnstilk,
strandsnipe, storspove og enkeltbekkasin som vanlig forekommende på
myrene i Nord-Finland. Såerle, heipiplerke, linerle , stær, løvsanger, blåstrupe, gråtrost, svarttrost, rødvinge24

trost og bjørkefink var alle vanlige.
I slutten av mai, da skogsbilveiene
tok til å bli bare i indre Troms, myldret det av lemen. En biltur til Målselvdalen den 22. juni, måtte man nærmest kjøre slalom for å slippe å få for
mange av dyrene under bilhjulene.
Ifølge pressen skulle dette være det
største lemenåret nordpå i moderne
tid. I slutten av måneden kom det
første sangsvaneparet til Skibotndalen.
Sammen med fire par horndykkere
som også svømte i isråkene, ble det
riktig liv i det store tjernet rett ovenfor
Skibotn sentrum. Horndykker viste
seg å være karaktervannfuglen i store
deler av Troms. Oppe ved Finskegrensen ble årets første fjellvåkhekking
konstatert allerede i siste uken av mai.
Snart sto juni for tur. Været var
fortsatt like strålende nordpå. To
røyer jumpet en dag fram på en skogsbilbei. De virket nokså fortumlet i
vårsola, og stoppet opp et øyeblikk før
de la på flukt inn i furuskogen. Tiuren
ble hørt bare en gang i dalen. På ei
berghylle i dalen hekket et fjellvåkpar.
4. juni var det hele 7 egg i reiret. Det
skulle vise seg at rovfuglene la ekstra
store kull denne sesongen. I kontrollerte reir ble det aldri påvist mindre
enn 5 egg. Det store eggantallet har
nok en klar sammenheng med den
høye gnagerbestanden. Foruten lemen
fantes det rikelig med fjellrotte , spissmus og gråsidemus i terrenget. Ved
flere anledninger ble det funnet gråsidemus på reirkanten til fjellvåken.
På dagsturer i fjellet var gråsidemus
like vanlig å se som lemen. I juni ble
gjøken hørt for første gang og hekkingen var i gang for en rekke arter.
Et kvinandreir i en hul trestamme
en meter over bakken inneholdt 8
egg den 14. juni. Kvinand, brunnakke , toppand, krikkand og stokkand var nokså vanlig i småvanna i

legging hadde imidlertid ikke startet
i forste uka av juni.

Skibotndalen. Oppe ved treriksrøysa
ble det funnet to revir av fjelljo. Egg-
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nummer av Østfold-ornitologen er det
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1976
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Fåglar i SOdra Vatterbygden 1978
Getterons Fågelstation 1977
Kvismare Fågelstation 1978
Særtrykk fra Ottenby Fågelstation:
Sibiriskjarnsparv antraffad i Sverige
Smutsgam (Neophron percnopterus)
antraffad i Sverige
Talgoxens strack over Ostersjon
hostema 1975 och 1976
Verksamheten vid Ottenby Fågel-
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HAVSULENE PA GRASSHOLM
Pål Bugge
Noe av det mest ekstreme en amatørornitolog kan oppleve i England er
øya Grassholm med en koloni på hele
52 000 havsuler. I sommer hadde jeg
fornøyelsen av å besøke denne værslitte øya langt ute i Atlanterhavet.
Etter å ha ordnet med tillatelse til å
besøke kolonien fra den engelske ornitologiske forening satte jeg meg på /
toget til Wales. Jeg hadde på forhånd
avtalt med noen hummerfiskere om å
være med ut til øya.
Vi startet tidlig om morgenen da
høyvannet var på topp. Forskjellen
mellom høyvann og lavvann er så
stor at det er helt nødvendig å forlate
og ankomme havnene på helt spesielle tider. En tidevannsforskjell på
to - tre meter gjør at båtene blir
liggende på bunnen av havnen ved lavvann. Denne tidevannsforkjellen gjør
også sitt til at værforholdene langs
Wales-kysten er mildest talt håpløse.
Like før tidevannsskifte kan det være
utmerket vær med havblikk, ti minutter senere har tidevannet begynt å gå i
motsatt retning og en stiv kuling har
forandret Atlanterhavet fra en blank
dam til et frådende inferno. Det var
også tydelig at fiskerne hadde stor respekt for værforholdene her, de fortalte at en ilandstigning var dessverre
umulig uten fullstendig havblikk. Den
typiske engelske disen lå over landskapet idet vi dro ut av havnen og
lenger ute møtte vi havdisen som la seg
som et slør rundt oss. Jeg så med forventning frem til møtet med Grassholm, og fiskerne skrøt av plassen som
om det var et eneste stort paradis;

"Honestly, You won't belive your own
eyes, it's just like a fairy-tale". "Ærlig
talt, du vil ikke tro dine egne øyne, det
er akkurat som et eneste stort eventyr."
Dette skrudde jo opp forventningene ytterligere, og de ble fullstendig innfridd cia vi fikk se Grassholm i horisonten innhyllet i havdisen. Det hele var som en velregisert
film, øya steg sakte ut av disen idet vi
nærmet oss. På den lange avstanden
virket det som øyas nordside var oversmurt med en hvit glasur, og den
"hvite glasuren" var et jevnt teppe av
hvite havsuler. 52 000 havsuler på
denne lille øya, ofte med mindre enn
halvmeteren til neste nabo.
Etter en halvtimes kjøring var vi
kommet så nær at vi kunne høre bråket fra kolonien, og vi fikk en fantastisk mottagelse da havsule-kolonien
formelig eksploderte idet to-tre tusen
suler lettet og fløy ut mot oss. Å se
disse vakre hvite fuglene med et vingespenn på nesten to meter fly, eller
rettere sagt seile rundt båten var en
ubeskrivelig naturopplevelse. Gjennom
søkeren i fotoapparatet kunne jeg se
at hver eneste berghylle var utnyttet
maksimalt, med den følge at fuglene
nesten ikke kunne få landet imellom
alle reirene. Det var et kjas og et mas
i ett sett, noen matet ungene sine,
andre var opptatt med å pusse fjærdrakten sin. Noen var opptatt med å
stjele naboens redemateriale, og ble de
oppdaget ble det et forferdelig leven
med nebbhugging og baksing av vinger.
Plassen for å lande er som sagt liten

Neste side: Portrett av havsule. Tegning: Pål Bugge.
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oc lanclingsprosedyren er rent ut sagt
en claglig krisesituasjon for den tunge
fuglen. Til stor engstelse for sine artsfrender i kolonien kommer den inn for
landing med alt for stor fart. Den
bakser og sliter for å bremse farten
med den følge at de andre sulene får
seg ørefiker av vingene og de brede
svømmeføttene. Tilslutt avsluttes det
miserable landingsforsøket midt oppe
i en haug med andre havsuler. Etter å
ha blitt tildelt de vanlige "hjertelige"
velkomsthuggene, setter den avgårde
bort til reiret sitt. Men de fire-fem
metrene bort til reiret blir også tornefull, da noboene hevder sitt eget lille
revir, det vil si så langt de når med
nebbet med reiret som utgangspunkt.
Hver eneste individ som går ut av sitt
revir må regne med å gå spissrotgang
mellom de dolkelignende sulenebbene.
Hummerfiskerne har nå tømt rusene
sine og vi kjører rundt øya. I motsetning til nordspissen av øya er den
søndre delen helt tom for liv bortsett
fra noen seler som ligger og soler seg.
Tiltross for at det er god plass til reir
pl denne delen av øya er det ingen
som hekker her. Jeg blir fortalt at det
kommer av det at den sydvestlige
vinden her er så sterk at den umulig-

gjør hekking.
Unger og egg vil regelrett bli bllst
på havet under en sydvest kulig.
Havsula er i Norge en relativt ny
art, men på de britiske øyer har den
eksistert flere hundre år. Bestanden
har likevel ikke vært så stor som nå.
På begynnelsen av 1800-tallet var
det bare to - tre store kolonier langs
kysten, men i løpet av de siste 150
årene har økningen i bestanden vært
eksplosjonsartet. Grunnen til dette er
sannsynligvis at fisk som lever nær
havoverflaten også har hatt en stor
bestandsøking. Det er denne typen
fisk som havsula lever av, og makrellen
er en av de artene som hører til denne
kategorien. Havsula er som skapt for å
fange fisk rett under havoverflaten.
Med det kileformete nebbet og hodet
skjærer den gjennom vannet som en
syl. Den stuper gjeme fra en 20 - 30
meters høyde og kan dykke ned til
40 - 50 meters dyp.
Etter en siste runde rundt øya drar
vi inn til fastlandet. Som en siste hilsen
fra Grassholm seiler en rad med havsuler forbi båten, på vei fra fiskegrunnene tilbake til kolonien. Deretter
forsvinner øya litt etter litt i havdisen.

Båndopptagere for
opptak av fuglesang?

I.I~~
'~~•kfon(031)12996
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ER STEDET MED DET
BESTE UTVALG

GRANMEIS HEKKET I
GRA TROSTREIR
Steinar Koht, Bengt Rydin, Leiv Bunes
Den 9. juni 1972 fant vi på Kil i
Råde utenfor Fredrikstad et gråtrostreir fra foregående år som inneholdt
seks unger av ubestemmelig art. Vi
fikk dessverre ikke se de voksne
fuglene. Reiret lå i et plantefelt, ca.
2,5 m over marka i en ung gran.
Plantefeltet lå i en åsside ut mot et
jorde, og reiret var plassert delvis

apent i utkanten av dette.
Den 10. juni var vi igjen ved reiret,
og denne gangen kom granmeisene og
matet ungene mens vi så på.
Det fantes ingen råtne trær eller
stubber i nærheten, og dette var kanskje en av grunnene til at paret benyttet gråtrostreiret.

ABONNER PA ØSTFOLD-NATUR!
Som tidligere bekjentgjort distribuerer NOF avdeling Østfold rapportserien ØSTFOLD-NATUR. Alle større
rapporter om fuglelivet i Østfold vil fra
nå av komme ut i denne serien, i tillegg
til rapporter om planter, geologi etc.
Vi oppfordrer alle som tenker på å utgi
rapporter om Østfoldnaturen, til å utgi
disse i ØSTFOLD - NATUR. Alle
interesserte kan stå som abonnenter på
serien, og få tilsendt rapportene etterhvert som de kommer ut. Betalingen
ordnes etter hver utsendelse, og ikke
som en fast sum pr. år.
Spesielle rapporter kan også kjøpes
enkeltvis.
Alle henvendelser til :
ØSTFOLD-NATUR, postboks 1145,
1601 Fredrikstad Ø.
Foreløpig er utkommet:
1. Øra-området ved Fredrikstad, en
litteratur og kildeoversikt. Geir
Hardeng.
Pris kr. 5.-.
2. Årsrapport 1976 Akerøya Ornitologiske Stasjon. Ole Jørgen Hanssen

(red).
Pris kr. 10.-.
3. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1977 Ole Jørgen
Hanssen (red).
Pris kr. 10.-.
4. Rovfuglforekomster i Søndre Smaalenene før og nå. s. 1 - 44.
Virveldyrliste for Østfold. s. 45-56.
Forekomsten av bever i Østfold.
s.57-59.
Truete, sårbare og sjeldne karplanter i Østfold. s. 60 - 65.
Øra-området: Supplert litteraturliste og litt om vernesaken. s.66 68.
Orientering om Østfold-Natur. s.
69 - 72.
Geir Hardeng (red).
Pris kr. 10.-.
5. Virkningene for fuglelivet på Østfoldkysten etter et oljeutslipp i
Skagerak høsten 1978. Ole Jørgen
Hanssen.
Pris kr. 5.-.
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ATLAS - PROSJEKTET
Meddelelse nr. S
Tellef Kjellesvig
Kvinand.
Konkrete hekkefunn er gjort i 10
kvadrater. Dette tallet vil sikkert stige
sterkt, men allerede nå har vi interessante resultater. Det er god spredning
på funnene. Hekkende kvinand er
funnet helt ut til kysten, nænnere bestemt på Jeløya. 3 · 4 par hekket i
1978. To hunner ble observert i en
liten dam, begge med dununger. En
hunn med dununger ble observert i
Mossesundet, en hunn med flyvedyktige unger samme sted (pers.
medd. Rune Botnemyr).
I Norges Fugler skriver Haftorn:

I lavlandstraktene rundt Oslofjorden
forekommer kvinanda stort sett bare
i trekktidene og om vinteren, men
nyere iaktagelser viser spredt hekking
i Østfold. Han nevner endel funn og
sier videre at arten skal være vanlig
rugefugl i skogstraktene øst for
Halden.
Det er ganske klart at kvinanda i
dag har et større utbredelsesområde
enn nevnt av Haftorn. Etter min
mening hekker den også relativt tallrikt i skogstraktene mellom Haldensvassdraget og Glomma. Vannsjø er
også en kjent lokalitet. Funnene på
Jeløya må imidlertid sies å være overraskende.

Rødnebbterne.
Denne arten ble funnet hekkende

Tegnforklaring:
•

e
e
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Konstatert hekking.
Sannsynlig hekk ing.
Mulig hekking.
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første gang i Østfold i 1972 (Fredriksen/Johansen 1974). I 1978 hekket ca.
20 par i fylket. Den hekker på lave
skjær, gjerne rullesteinsområder fra
Øra til ytterst i skjærgården. Den
største kolonien vi i dag kjenner var på
12 par i 1978.
Om det dreier seg om en nyetablert
art eller en gammel, uoppdaget forekomst er vanskelig å si. Makrellterna
og rødnebbterne er meget like, så det
siste kan tenkes.
I Norges Fugler (Haftorn) er det
ikke nevnt hekkefunn mellom Jæren/
Sørlandskysten og Skåne. I 1978 ble
det gjort et nytt funn i Aust Agder
(Spikkeland 1978).

Det er vanskelig å anslå innlandsbestandens størrelse, men vi vet iallfall at makrellterna hekker i større
vann som Store Le, Aspern, Femsjøen
og Vannsjø. Den finnes sannsynligvis
på holmer og skjær i mindre vann også.
Det skal utarbeides en oversikt over
verneverdige hekkeområder for sjøfugl
ved ferskvann i Østfold. I forbindelse
med Atlas-prosjektet og annen ornitologisk virksomhet i fylket vil sikkert
mange komme over slike forekomster
(makrellterne, fiskemåke, hettemåke,
gråmåke, svartbak, tjeld o.a.). Det er
fint om funn innrapporteres undertegnede eller foreningsadressa.

Hettemåke.
Makrellterne.
Ca. 350 par hekker i skjærgården .
Største koloni har omtrent 50 - 60
par, men tallet kan variere mye fra år
til år. Som vi ser av utbredelseskartet
opptrer også makrellterna i !nnlandet
i hekkesesongen. Jeg har imidlertid
ikke mottatt konkrete hekkefunn
enda.

Også dette er en relativt ny rugefugl i Østfold. Første funn ble gjort
på Taralden i 1929, og siden har den
spredd seg over store deler av fylket.
Langs kysten finnes en rekke større
kolonier, men hettemåka opptrer også
i innlandet. Som for makrellterna er vi
interessert i opplysninger om hekkelokaliteter, antall etc.
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Bestanden virker stabil. Hekker fåtallig på vegetasjonsfattige 0yer og
skjær i ytre del av skjærgården. Ca. 13
par i Østfold. Reiret legges ofe nær
måkekolonier og disse virker som en
beskyttelse for steinvenderen. Dette er
et fenomen som gjelder også for andre
arter, for eksempel ærfugl.
Jeg takker Ole Jørgen Hanssen for
hjelp med manuskriptet.

Steinvender.

Litteratur:
Fredriksen Å.S./Johansen P.A.: Hekkefunn av rødnebbterne i Ytre Oslofjord
1972 · 73. Østfoldornitologen nr. 2 ·
3/1974 s. 23.
Haftom S. 1971. Norges Fugler.
Universitetsforlaget s. 119 · 120,
2. 375.
Spikkeland O.K. Larus nr. 2/1978.

ATLAS - PROSJEKTET I NORGE
Sakset fra Vår Fuglefauna nr. 3/4 1978.
Siden første meddelelse fra Atlasprosjektet ble trykket i "Vår Fuglefauna", har det vært stor framgang å
spore for prosjektet. Det ser ut til at
aktiviteten har vært stor i de fleste
fylkene sommeren som gikk, og en god
del resultater har etter hvert kommet
inn, men ennå er det nok flere som
ikke har fått sendt resultatene fra seg.
Alt i alt har det til nå kommet inn

opplysninger fra 702 forskjellige ruter
til det sentrale kartoteket. Disse rutene
er avmerket på kartet i figur 1.
Det har også kommet til lokale
organisatorer i de tre nordligste
fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, og dessuten har vi fått en for
Svalbard og Jan Mayen. Dermed har
vi lokale organisatorer i alle våre
fylker.

Fig. 1. Kart som viser ruteinndelingen i hele Norge. De rutene som det finnes opplysninger fra i det sentrale kartotek, er merket av.
32
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ÅRSRAPPORT FOR 1978
FREDRIKSTAD LOKALLAG AV NOF
Arne Bjørgan
Fredrikstad lokallag av NOF ble
dannet 1. februar 1978. Tanken bak
lokallaget var at den store medlemsmassen i Fredrikstad-distriktet skulle
få et mer direkte tilbud. Med flere
aktiviteter kan flere medlemmer nås
med et eller annet tilbud. Fylkesforeningen kunne videre ta seg av
større oppgaver, og eventuelt gi arbeidsoppgaver til lokallagene i fylket.
Ledelsen kunne da også lettere få
kontakt med det enkelte medlem.
Det første halvåret ble en prøvetid. Formannen hadde liten erfaring
med slikt arbeid, og det var ikke lett
å vite hvor en best kunne treffe gamle
og nye medlemmer. En satset da
først på lokallagsmøter. Her var mulig
med en viss fonn for opplæring. Dette
kunne de tidligere aktive i distriktet
stå for.
l vårhalvåret ble det til slutt 4
møter og 3 ekskursjoner. Gjennom-

snittsbesøk var 15 personer. Det første
møtet hadde ca. 50 frammøtte.
Høsthalvåret ble en dårligere tid.
Dette kan ha sammenheng med årstidsvariasjonen po fugl. Samtidig burde
inne-aktivitetene øke. Flest besøkende
hadde en på Ole H. Stensruds besøk.
Her fortalte han om "Prosjekt Hubro"
så langt. Etterpå reiste ca. 15 personer
på ekskursjon til en av hubrofarmene
ved Halden.
Møtene ble holdt forskjellige steder
på vårhalvåret. På høsthalvåret forsøkte en å skaffe seg et fast møtested.
Cicignon ungdomsskole synes her å
være et sentralt sted.
På slutten av høsten begynte en
med nytenkning angående våren. Medlemmene synes å savne ekskursjonstilbud. Her kan en jo også· lettest drive
opplæring. Videre bør helt nye medlemmer også ha et tilbud.

LOKALLAGET I MOSS
Jo Ranke
Som tidligere omtalt i Østfoldornitologen, ble Moss lokallag stiftet
1. februar 1978. Styret i 1978 var:
Asgeir, Rosnes, formann
Øivind Lågbu, sekretær
Tor Arne Guren, kasserer
Rune Botnermyr, styremedlem
Petter Osbak, styremedlem
Lokallaget hadde i sitt første år tilsammen 11 møter. Disse dreide seg i
34

hovedsak om foredrag med lysbilder
fra inn- og utland. Oppslutningen har
ikke vært alt for god, men med en
gjennomsnitt på 14 deltagere pr. møte
ser vi oss likevel fornøyd med det
første året.
Av ekskursjoner har vi hatt 6 stykker til kjente fuglelokaliteter i fylket
med en oppslutning i gjennomsnitt på
7 deltagere.

Styret for 1979 er :
Asgeir Rosnes, formann
Petter Osbak, kasserer
Jo Ranke, sekretær
Rune Botnermyr, styremedlem
Arne Thelin, styremedlem
Tor Anton Guren, varamann
Programmet for 1979 legger opp til
7 møter og 3 ekskursjoner pluss hyppige impulser til nærliggende lokaliteter og muligens en tur til Hornborgasjøen.
Av annet arbeid har vi kontaktet
havnevesenet i Moss med spørsmål om
å bli kontaktet i forbindelse med oljevernberedskapen i fjorden. Her ble vi
meget p ositivt mottatt og oppgav telefonnummer for hurtig tilkallelse i fall
noe skulle skje. Videre har vi kontaktet speiderforeningen som var posi-

tive til å innstille turer til leikplasser.
Av andre planer har vi tenkt oss en
artikkelserie i lokalpressen med ukentlige stykker om hvordan man bør oppføre seg i naturen med hensyn til ferdsel , skogsdrift og annet natur- og miljøvernarbeid.
Vi vil også til våre møter til våren
invitere representanter for Orienteringsklubben i Moss, Moss jæger- og fiskerforening og Viltnemda i Moss til
møtene for å diskutere vårt og deres
arbeid i Moss og omegn.
Med dette har vi forsøkt å gi et
lite bilde av Moss lokallags arbeid og
aktiviteter i vårt første og andre år.
Til slutt ønsker vi alle medlemmer i
Moss og omegn vel møtt til våre turer
og møter.

OPPROP: TREKKOBSERVASJONER
AV JAKTFALK OG VANDREFALK
En kartlegging av trekkvanene hos
våre to største falkearter vil bli avsluttet i løpet av året. Registreringsarbeidet ble påbegynt i 196 7, og var
opprinnelig ment som en ren jaktfalkundersøkelse. Imidlertid har det vist
seg hensiktsmessig å behandle begge
falkeartene under ett, da særlig ungfuglene er meget vanskelig å artsbestemme i felt. Mange observasjoner
foreligger derfor i form av "storfalk
sp."
Av forsiktighetshensyn vil stedsnavn bli behandlet på en diskret måte
i publikasjonen. (Ky st eller innland i
vedkommende fylke).
Alle observasjoner av gamle og unge
individer utenom h ekketiden vil være
av interesse, uansett årstall. Likeledes

sommerobservasjoner av ikke hekkende ungfugler, og voksne falker uten
tilknytning til hekkeplasser. Også negative observasjoner fra godt undersøkte
områder vil være meget verdifulle .
Viktige observasjonsdata er: sted, dato
(ev. klokkeslett), art ( ev. kjønn, ad. ,
juv.), storfalk sp. (ev. ad. eller juv.)
og hva fuglene foretok seg (adferd).
For å unngå dobbeltregistreringer,
bes innsenderne meddele kilden dersom observasjonen(e) allerede er publisert.
Bidragsytere vil få tilsendt særtrykk
av arbeidet.
Per J. Tømmeraas
Zoologisk institutt
Rosenborg
7000 Trondheim
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BOKANMELDELSE
Anders Pape Møller 1978:
Nord-Jyllands Fugle
- deres yngleudbredelse og trækforhold.
Scandinavian Science Press Ltd,
Klampenborg.
Dette praktverket om nord-danske
fugler kom plutselig dumpende ned i
foreningspostkassen rett før jul. Boken
er en presentasjon av det nord-jydske
fuglearkiv, som vel kan stå som forbilde for tilsvarende i andre områder,
for eksempel Østfold. Denne boken
sammenfatter opplysninger fra hele
250 000 enkeltobservasjoner, en
nesten ufattelig mengde sett fra et
lokalt LRSK-medlems synspunkt.
Innledningsvis gis en kort oversikt

over områdets natur og klima, om
trekkveier høst og vår og noen korte
data vedrørende fugleområdene, blant
annet Skagen Fuglestasjon som holder
til i regionen.
Hoveddelen behandler så samtlige
fuglearter registrert i Nord-Jylland,
med trekkdiagrammer, hekkebestander, populasjonsendringer i nyere tid,
sammenligninger med andre regioner,
deriblant Sverige og Norge og et vell
av verdifulle henvisninger.
Det er bare å håpe at vi en gang kan
få til noe tilsvarende fra Østfold, for
eksempel etter at vårt atlasprosjekt er
ferdig.
Boken står på foreningsbiblioteket,
og kan lånes av interesserte.
Ole Jørgen Hanssen

DETTE HAR VI Å SELGE:
NOF jakkemerker i tøy a kr. 15, NOF sølvmerke (925 s) a kr. 25,NOF fuglelister til feltbruk a kr. 1,Fuglelister til feltbruk (10 stk. A4 ark) - kr. 2,Fossekall brevmerker (ark) a kr. 2,Samleperm for Sterna (og/el. Ø.O.) - kr. 15,WWF jakkemerker i tøy a kr. 15,WWF klebemerker, diam. 7,5 cm a kr. 6,WWF klebemerker,·diarn. 13 cm a kr. 15,Hubro brevmerker (4 stk) a kr. 3,Vandrefalk brevmerker (4 stk) a kr. 3,Hubro brevkort (sett på 4 kor t) a kr. 8,Vandrefalk klebemerker (diarn. 10 cm) a kr. 10,Østfoldornitologen (før 1976) a kr. 5,Østfoldornitologen (etter 1976) a kr. 7,Fugleplansjer i farger (59 x 89 cm - 8 forskj.) a kr. 10,Samlet sett fugleplansjer kr. 70,I tillegg til nevnte priser kommer utgifter til porto.
Henvendelse rettes foreningsadressen_
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NOVOFLEX
Hurtigskarphetsa bjekt iver

600mm

400 mm

1:8

1:5,6

Skarpinnstilling med pistolgrep. Festes lett til kamera med
hurtig bajonettfatning til adapter. Fokuserer så nær at selv
en liten fugl fyller formatet. En bajonettfatning sørger for
at man skifter lett og raskt mellom tre brennvidder.

.Nygaardsgt. 17

1600 Fredrikstad

37

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR 1978
(5. årg.) AV ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Bugge , Pål :
En reiseguide for fugletittere på de britiske øyer
Corneliussen, Robert:
Litt mer om stillits
Eilertsen, Roar:
Knoppsvaner i skjærgården
Haga, Atle og Stensrud, Ole H.:
Prosjekt Hubro - årsrapport 1977 fra avlsarbeid og
inventeringer i Østfold
Hanssen, Ole Jørgen:
Nygaardsmoa-området
Kommentar til utkast for turveinettforbindelse til Randholmen
på Kråkerøy
En kort oversikt over medlemsstokken i NOF avd. Østfold
Vinterforing av fugler
Akerøya høsten 1977
Virksomheten ved Akerøya ornitologiske stasjon våren 1978
Rapport fra Nygaardsmoa/Goenvad 1.4. · 30.6. 1978
Hunn, Tore:
Øvre Dividal nasjonalpark
Kjellesvig, Tellef:
Atlas-prosjektet. Status april 1978
Atlas-prosjektet, meddelelse nr. 4
Sandersen, Erik:
Marthon Kolbeinsen - en pålitelig skysskar for Akerøyagjengen
Formannen har ordet
Innhold 1977
Nytt fra styret
Opprop (Haukugle. Jeløya)
Redaksjonelt
Regnskap for 1977
Utlån av litteratur
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Suveren nykonstruert pose Ill en
rekke bruksområder Blå nylon
utvendig, or.ange rayon innvendig.
lneengjennomsyddesømmerog
derfor spes ielt god isolasjonsevne.

Passer for personer opptil 195 cm
og veier ca 1.800 g med vanntett
transporttrekk. Kan vaskes.

Ta Dem ikke vann
over hodetbruk gummi- ~
støvler fra
æ;;;;:;;LwtJ
FREDRIKSTAD

Alt i:
Plater - cass. - stereo - TV
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