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REDAKSJONELT
Ja, godtfolk, dere sitter nå og leser
det første ØO i 80-åra. Det første en
kan merke seg er at målsettingen som
ble satt opp for et år siden om å få ut
dette heftet i løpet av januar ikke er
fulgt opp. Dette har flere årsaker,
stofftilgang og skriving/trykking har
ikke alltid gått etter planen, og sist,
men ikke minst, har redaktørens
innsats vært en begrensende faktor.
De "gamle sliterne" i foreningen begynner etterhvert å gå trøtte, og både
foreningen og dette bladet virker noe
"tungt" i drift. Derfor skal dere få
noen tips om hva dere skal gjøre for å
få en ikke-topp-entusiastisk redaktør i
litt bedre arbeidshumør. Det første er
elementært: Skriv flere artikler til ØO!
Hvordan dette bør gjøres er ikke like
elementært. Dårlig ordstilling og
skrivefeil er vi i redaksjonen vant til og

tar ikke særlig på vei ·av den grunn.
Noe vi imidlertid savner i artiklene er
plass hvor vi kan skrive rettelser. For
å si det rett ut: Det er nænnest umulig
for oss å foreta rettelser hvis det er
brukt minste linjeavstand med skrivemaskinen. Tenk hvilken glede det
skulle bli i redaksjonen hvis alle artiklene var skrevet med dobbel linjeavstand! Det er selvsagt ikke noe krav at
artikkelforfatte.rne skal bruke skrivemaskin. En ped' håndskrift er like god,
men den bør være leselig for alle. Ikke
forsøk å lage rebuser for oss, vi har
problemer nok som vi har. Vel, jeg
håper ikke disse ønskene er så urimelige at det skremmer dere fra å skrive.
En ny feltsesong står for døra, og
redaksjonen venter spent på hva dere
får ut av den.
Ole Petter

FORMANNEN HAR ORDET
Kjære medlem - vi skriver 1980,
ikke bare har vi fått et nytt år, men
også et nytt tiår. Du har sikkert brukt
en del tid til grubling over hva disse
nye ti årene vil bringe av gleder og
sorger. Aldri i etterkrigstiden har vi
vel møtt et tiår med så mange dystre
og farlige utsikter, i utlandet med krig
og ufattelig menneskelig nød, her
hjemme med vanskelig økonomi, krise
i kraftpolitikken og manglende forståelse for miljøproblemer. Det bekymrer oss, men vi blir liksom stående maktesløse. Situasjonen er så ny
og uvant, og det er ingen vei tilbake
til de gode, gamle dager.

Slik er det også med vår loslitte
pip-pip-forening. Vi står ved et vendepunkt der alt må rettes fremover, alt
må tenkes nytt og gjøres annerledes det bekymrer meg (deg også?).
Hva mener jeg så med å sarrunenligne moder jord med vår forening?
Jo, de står begge, dessverre, nær selvutslettelsens rand. Redningen er massiv
innsats fra alle beboere/medlemmer,
og nye tanker og idealer bygget på
fornuft og menneskelighet. I 80-åra
kan vi ikke regne med at noenting går
av seg selv, vi må arbeide for det! I
80-åra må vi alle granske oss selv og
vårt samfunn (forening), finne ut
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hvilke forhold vi vil leve og arbeide
under, hvilke verdinormer vi skal
sette, og framfor alt finne ut hva vi
selv kan gjøre for å oppnå det vi
ønsk.er.
Derfor ber jeg deg, medlem av NOF
avd. Østfold, ta del i foreningens aktiviteter, si din mening, kom med råd og
tips. Bare det å delta på møter og

ekskursjoner er en stor hjelp for
foreningen, en stimulans både for deg
selv og andre.
Til slutt: Sitt ikke inne, kom deg ut
i naturen! Tenk å få mange fine opplevelser i tillegg til frisk luft og
mosjon!
Roar

NØDROP FRA EN "FUGLEFORMANN"
- svar til "fuglestølle" i nr. 2 -79
Kjære fuglestølle. Jeg vet at du fikk
en "hva sa jeg"-reaksjon da du åpnet
Ø 0 nr. 3 - 4 -79. Der fant du (som
ventet) ingen reaksjon på .din skarpe
artikkel i nr. 2. Derfor vet jeg at du
flirer godt nå, når du ser at det tok så
lang tid som til nr. 1 - 80, før foreningens overhode pliktskyldig har fått
samlet seg til et svar.
Jeg skal i dette svaret verken gå til
angrep på dine påstander, eller utdype
noen videre debatt. Dette svar er en
varm takk til deg for et tappert forsøk
på å blåse liv i en skrøpelig kropp
(NOF. avd. Østfold). Din artikkel er
blitt lest av mange, og jeg vet at den
vil gi positive virkninger - også uten en
debatt i ØO.
Vår forening er ranunet (som resten
av samfunnet) av en ny sykdom: Passi-

viteten og likegyldigheten. "Har'nte
ti', må gjøræ mine egne tingen først,"
eller "har'nte jæ no' me' " - er typiske
1979 - fraser. Hva betyr så dette for
vår forening? Du har selv sagt det - vi
kan komme til å grave vår egen grav.
Jeg kan i hvert fall love at vi som
drar i trådene i 1980 skal prøve "å bli
friske", men selv om vi kurerer oss
selv, er det klart at vi trenger en solid
plattform å stå på for å bli slagkraftige.
Det trengs altså en stor og aktiv medlemsmasse. Vi har mange medlemmer,
men ildsjelene er så få og nedslitte, at
de brenner inne med ideer de ikke har
kapasitet til å realisere.
Fuglestølle Pål Bugge, du skal igjen
ha takk for ditt friske innlegg og nye
ideer. Slike tankevekkere kan bringe
skuta på rett kurs igjen!
Roar

Bare en aldri så liten opplysning: Vi savner fortsatt et par hundre

SPØRRESKJEMAER
De få svarene vi har fått, har gitt oss en viss anelse om hva medlemmene venter
av foreningen , men bildet kan bli mye klarere! I neste nummer vil vi presentere
resultatet, så dere må skynde dere!
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Orrfuglspillet, en fascinerende opplevelse, men ...

VIS VARSOMHET I VARSKOGEN
Asgeir Rosnes og Øivind Lågbu
I disse dager begynner orrfuglspillet på myrene i Østfold. I de kommende uker og måneder vil fuglenes buldring og sjoing dominere vårkonserten i skogene. Men orrfuglen har også sine problemer å stri med.
Moderne skogbruk og stor ferdsel på leikene kan være blant årsakene til
den generelle nedgang i skogsfuglbestanden.
Først ut blant hekkefuglene i
skogen er korsnebbene. Denne fuglen
kan ha egg alt i slutten av januar,
og nå kan den ha store unger som
mates med oljeholdige granfrø. Er
man ute i de sene kveldstimer kan
man være heldig å høre perleuglas
hukring. I gamle dager trodde man
at det var haren som kom med denne
låten, og fuglen blir derfor ofte kalt
harehukre.
De fleste forbinder orrfuglen med
storskogen. Orrfuglen har imidlertid
en langt større utbredelse. Den kan
påtreffes helt ute i den ytterste skjærgården, som f.eks. på Akerøya. I eldre
tider var den relativt vanlig i hele
Østfold, også i den åpne skjærgårdsnaturen. Orrfuglen holder hovedsakelig
til i løv- og blandingsskog, og i spill. perioden er den knyttet til åpne flater.
I de mest hektiske vårukene kan
orrfuglen ankomme spillplassen i
kveldsskumringen. Mest aktiv er fuglen
i timene før soloppgang. Mennesket
har til alle tider vært fascinert av orrfuglens konsert. Det vi ofte har undret
oss over er at låten virker fjern på nært
hold. Orrfuglen kan spille ut i formiddagstimene hvis den ikke blir forstyrret. Hunnene opptrer på leiken i
ca. en uke i året, i den såkalte høneuka. I Mosseregionen finner denne
oftest sted i månedsskiftet april/mai.
Enkelte fugler kan spille nesten hele
året. Om dagen holder orrfuglene seg
mest i ro og finner sin næring i løv1980 : Østfold-Ornitologen, 7: 5

trærne. I kyllingtida lever de også av
animalsk føde.
I vårt århundre har man registrert
en betydelig nedgang i skogsfuglbestanden. Steder hvor skogsfugl tidligere var vanlig et den nå sjelden eller
helt forsvunnet. Årsakene til dette vet
man ikke med sikkerhet, men det er
på det rene at skogsbruket med dre nering og beplantning av myrer har
vært en negativ faktor for orrfuglen.
Den veldige oppgangen i kråkebestanden er også en fare for fuglenes
egg og unger. Dårlige værforhold i
klekkeperioden kan medføre store
tap i ungeproduksjonen.
Likeledes er den menneskelige
ferdsel i spilltiden av stor betydning.
Skal vi opprettholde en livskraftig
skogsfuglbestand, bør vi vise stor
forsiktighet i fuglenes mest sårbare
periode, dvs. i spilletiden og klekketiden. Stor utfart på leiken med f.eks.
skoleklasser og speidergrupper er utvilsomt forstyrrende for orrfuglspillet.
Særlig gjelder dette i høneuka.
Vi vil henstille til naturinteresserte
som har bestemt seg for å avlegge
spillplassene et besøk om å dra helst
alene eller ikke flere enn to. Det er
viktig at man kommer til absolutt ro
tidlig om kvelden. Bygg for all del
ikke hytter samme kveld som man vil
overvære spillet. La også fuglene spille
ut morgentimene. Husk at man er gjest
i naturen, og vis derfor stor varscmhet.
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GUIDE FOR FUGLEKIKKING
I ØSTFOLD FYLKE
Ole Jørgen Hanssen
Forfatteren har ved flere anledninger hørt medlemmer klage over
hvor vanskelig det er for ukjente å
finne fram til de mest kjente fugleområdene i fylket. Ikke minst gjelder
dette problemet med å finne de beste
utkikkspunktene, det vil si de stedene
hvorfra man kan få best utsyn over
områdene og følgelig ha størst sjanse
for å se fugler. Kun for to områder i
Østfold er vi kjent med at dette er
presentert, nemlig for Øra-Området
og Nygaardsmoa. I tillegg er det under
trykking en tilsvarende qversikt for
Skinnerflo.
For å lette arbeidet for medlemmene med å finne fram til gode utkikkspunkter, vil jeg derfor prøve å
dele med andre noen av de erfaringer
jeg og andre har gjort, gjennom over
ti års fugleobservasjoner i de mest
aktuelle fugleområdene i Østfold. Jeg
håper denne presentasjonen vil bli
til glede for alle fugleinteresserte , og
at den ytterligere vil bidra til å øke
kjennskapet til fuglelivet i Østfold.
Derfor oppfordrer jeg samtidig folk
som besøker disse og andre fugleområder i fylket, til å sende inn opplysninger om uvanlige fugleobservasjoner til foreningen (husk å merke
konvolutten LRSK - Østfold). Samtidig oppfordrer jeg de som benytter
seg av guiden ved besøk i områder , om
å fare varsomt fram i naturen. Husk å
ta hensyn både til de som eier områdene og andre dere eventuelt kommer i kontakt med, og følg friluftslovens bestemmelser nøye. Vi vil
6

nødig ha ord på oss om at Østfolds
fuglekikkere er en bande uvørne natursvin! Med disse ord på veien håper jeg
dere får mange fine stunder i fylkets
fuglemarker i tiden framover.

Tegnforklaring.

*

Observasjonsplass.

Kurefjorden, Råde og Rygge.
(Kartblad 1913 IV, 1 :50.000).
De to beste utsiktspunktene i Kurefjorden er fra Kureskjær i Rossnesbukta og fra veien forbi nordre Ovenbukt. Rosnesbukta nås ved å ta av

Kurefjorden-området, Råde/Rygge.
1980: Østfold-Ornitologen, 7: 6 · 10

fra riksvei 118 mot Rygge stasjon, ta
av mot venstre like etter jernbaneovergangen og følge veien til Rossnes.
Etter 2 km. deler veien seg, og her er
de beste parkeringsmulighetene. Til
fots kan man følge en smal grusvei rett
sørover mot stranden, langs et steingjerde, og til Kureskjær. Det beste utsiktspunkt er sør på fjellknatten, men
husk at det er ferdselsforbud på
strendene nedenfor i trekktiden vår
·
og høst.
Ovenbukta nås ved å ta av fra riksvei 118 og følge riksvei 116 mot
Tomb. Etter ca. 3 km., i en slakk
sving, tar man av mot Oven og følger
denne veien 3,5 km. Fra veien har man
da god utsikt over strandengene, hvor
det beiter mye vadere og ender vår og
høst.

I km

AUGE:SERG·
'· H~LEN
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Augeberghølen og
,
Råde.
(Kartblad 1913 IV).

Skinnerflo,

Etter å ha tatt av fra riksvei 118 ved
Karlshus mot Fredrikstad (riksvei
110), kommer man etter ca. 1,5 km.
til Augeberghølen. Fra veien er det god
utsikt over vannspeilet. Følger man
veien videre sørover kommer man til
Skinnerflo. Stopp i nordenden og ta
en kikk etter vadefugler på mudderbanker som stikker ut i vannet. Veien
er her et godt utkikkspunkt. Den beste
plassen
andefugler er sørenden.
Best utsikt har man fra en kolle øst
for utløpet til Seutelva. Ta av mot
øst ved Ørmen Handel og over en
bro, og parker på den andre siden av
broen. Ti minutters spasering nordover fører fram til et fint utsiktspunkt (Kråkeslottet).

for·

Kjennetjernet, Onsøy.
(Kartblad 1913 Ill).
Fuglestasjonen er ikke lenger i drift,
men særlig på forsommeren er området vel verdt et besøk. Både sivsanger
og rørsanger er vanlige. Beste adkomst
er ved å ta av riksvei 116 mot Saltnes
fra riksvei 110. Rett før Onsøy kirke
tar man av sørover mot Slevik og
følger en grusvei ca. 2 km. til Onsøy
Mek. Verksted. Her er parkeringsmuligheter og gode utsiktsforhold.

Fuglevikbukta, Kråkerøy.
(Kartblad 1913 Ill) .

Skinnerflo og Seutelva. Råde/Onsøy.

Området er spesielt rikt på andefugler og er lett å få oversikt over både
fra Kråkerøy-siden og fra Øra-kaien på
østsiden av elven. Det siste kan kombineres med et besøk på Øra (se dette).
Til Kråkerøy -siden kommer man
ved å ta av fra Hvalerveien (riksvei
108) mot Alshus, og følge denne ca.
500 meter. Utsikten fra veien er god.
7

Nygaardsmoa og Fuglevikbukta, Kråkerøy. Øra-området, Fredrikstad.

Nygaardsmoa, Kråkerøy.
(Kartblad 1913 Ill).
Området er vanskelig tilgjengelig,
men er lett å få oversikt over. Ta av fra
riksvei 108 ved Lunde Handel mot
høyre, og følg denne smale grusveien
ca. 500 meter. Ta til høyre i krysset,
til venstre rett etter første gård, og
følg veien 3 · 400 meter. Det er
parkeringsmuligheter langs veien. Herfra går det sti, som nok kan være noe
kronglete, over fjellet til Nygaarsmoa.
De beste utsiktspunktene er fjellknausene rett sør for Moa, og i sørøst.

Øra-området, Fredrikstad.
(Kartblad 1913 Ill).
Øra er vel kanskje det mest kjente
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fugleområdet i fylket, men også blant
de mest kronglete å nå. Vinterstid er
Pemestangen det beste utsiktspunktet.
Med utgangspunkt ved Kongstenhallen
i Fredrikstad, kjører man riksvei 107
mot Torsnes. Man tar så tredje vei til
høyre og følger denne ca. 1 km. Etter
å ha kjørt ned en liten bakke og kommet ut på en slette, tar man til høyre
utover mot den militære skytebanen.
Så lenge det ikke er skyting på banen
kan man gå grusveien videre utover
mot tangen, og man vil de fleste
steder ha god utsikt over Gansrødbukta og Hestholmen-området.
Særlig tidlig på høsten i vadertrekket (august) kan Øra-fyllinga være vel
verdt et besøk. I stedet for åta -:.v mot
Torsnes ved Kongstenhallen, fortsetter

man rett utover mot De-No-Fa, og
kjører så langt denne veien går. Inntil
gjerdet ved fyllingen er det gode
parkeringsmuligheter, og man kan til
fots ta veien langs elven utover til
kanalen. Både i smådammene vest på
fyllinga og i området utenfor kanalen
kan det være bra med ender og vadere.
Som nevnt kan et besøk på fyllinga ogsa kombineres med en kikk
over til Fuglevikbukta. Man tar da til
venstre på vei tilbake fra fyllinga, og
ut til Fredrikstad havn. Fra kaikanten
har man fin oversikt over det som
måtte finnes av ender i sivkanten i
Fuglevikbukta.

Skipstadkilen, Asmaløy, Hvaler.
(Kartblad 1913 Ill).
Området ligger sør på Asmaløy, og
inkluderer både engene vest for Skipstadkilen, selve kilen, og området bort
til Vikerkilen. Mange overvint rende
andearter, og vadefugler p å trekk vår
og høst. Man tar av fra Hvalerveien til

Brattestø (skilt), og kjører ca. 500 m.
Rett før en krapp høyresving er det
parkeringsmuligheter, og en gangvei til
venstre fører ned til ·kilene. Alternativt
kan man kjøre helt til Brattestø og gå
langs vannet herfra. Fin plass for å se
på sjøfugl under sørvestlige høststormer, særlig helt sør på Vikertangen
(med teleskop utover sjøen).

Skjebergkilen. Skjeberg.
(Kartblad 1913 Il).
Kjent for varmekjære sangere, og
myrsangere· . og gresshoppesangere er
ofte å høre . Man tar av E-6 rett sør for
Skjeberg stasjon mot Høysand (skilt).
Veien følger delvis en bekk som går
ned til kilen, dels selve kilen, og hele
denne veistrekningen er aktuell for
vannfugl. Best oversikt har man fra
veien, eller fra brua som går over
kilen.

"

I

1\<."'

Skibstadkilen/Vikerkilen, Hvaler.

SKJEBERGl<ILE.N

Skjebergkilen, Skjeberg

9

Gjølsjøen, Marker.
(Kartblad 2013 IV) .
Meget fuglerik sjø i indre Østfold.
Riksvei 21 følges til ca. 4 km sør for
Ørje. Her tar man av østover mot
Kasbu (skilt). Etter I km. går veien i
bru over sjøen, og best utsikt har man
herfra, eventuelt fra østsiden av sjøen.

Lysakermoa, Eidsberg kommune.
(Kartblad 1914 Il).
Riksvei 105 følges fra Rakkestad
til Mysen. Ta av vestover ca. 1,4 km.
sør for Eidsberg kirke (står Tangen på
skiltet). Følg veien til den stanser ved
Tangen gård. Her kan bilen parkeres
(kontakt folle på gården!) Herfra er
det god utsikt sørøstover hvor Lysakennoa ligger.

set · gård (står Hærset på skiltet).
Kjør ca. 1,3 km til skogen slutter, og
et stort jorde kommer til syne på
høyre hånd. Bilen kan parkeres ved
veikanten. Følg stien i jordekanten
inntil skogen sørover ned til sjøen.

Kallaksjøen.
Ta av østover fra riksvei 115 ca.
2 km nord for Hærset (står Bingen
på skiltet). Følg den nye veien ca.
700 meter. Her kan bilen parkeres
i veikanten. Fra dette stedet er det
god utsikt over sjøen.

Hæravassdraget, Trøgstad

Lysakermoa, Eidsberg

Hera-vassdraget, Trøgstad kom.
(Kartblad 1914 Il).
Riksvei 115 følges fra Skjønhaug
i Trøgstad og nordøstover. De to mest
fuglerike sjøene er Hersætersjøen og
I'<allaksj øen.

Hærsetersjøen.
Ta østover fra riksvei 115 ved Hær10

Med denne lille oversikten håper jeg
utbyttet av private turer vil øke for
fugleinteresserte personer i fyllcet.
Virkelig godt kjent i områdene kan en
imidlertid ikke vente å bli uten å slå
følge med lokalkjente personer. Derfor
oppfordres alle interesserte til å følge
NOF's lokallag på turer rundt i områdene.
Jeg vil takke Atle Haga for opplysningene om Lysakerrnoa og Heravassdraget og Geir Hardeng for opplysninger om Gjølsjøen og Skjebergkilen.

MULE/STANGESKJÆR
EN VERDIFULL HEKKELOK:ALITET
PÅ KRÅKERØY-KYSTEN
Ole Jørgen Hanssen
Mule/Stangeskjær er en middelstor
hohne beliggende ytterst i Kråkerøyskjærgården. Arealet er kun 79 dekar,
og bortsett fra fyret som ligger sørvest
på øya, rager holmen ikke mye over

1km
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vannflaten. Berggrunnen består av
blankskurt granitt med store svabergdannelser, et fenomen som selvfølgelig
er populært blant feriefolk i distriktet.
Sentralt på holmen finner vi et fuktig parti med løsavsetninger. En større
del av dette består av en pollsivakssump, der vannstanden om våren kan
være opptil 0,5 m. Sivaks finner vi
også i et parti langs stranda. Mellom
disse to sivaksbeltene er det tørrere
grus/sandpartier med mer varmekjær
vegetasjon. Forøvrig er plantelivet begrenset til sprekker og fordypninger,
hvor leire, sand, grus, tang og drivved
er akkumulert opp gjennom årene.
Ved forråtnelsesprosesser er det tilført
rikelig med næringsstoffer, og plantelivet er som på andre slike holmer
overraskende rikt.
I de tidligste stadier, som på skjellsandbanker og på de tynneste jordlagene, dominerer først og fremst
bitter bergknapp. I områdene nærmere strandsonen, der floraen påvirkes
av saltsprut, finner vi bl.a. strandsmelle, gåsemure, strandkryp og
balderbrå. Lenger inne på øya og på
noe rikere jordsmonn, er det først og
fremst ulike arter gress og halvgress
som dominerer vegetasjonsbildet.

Hekkefuglene.

Kart over Kråkerøy. Mule/Stangeskjær
er farget svart.
1980 : Østfold-Ornitologen, 7: 1 I 13

Selv om man kan gjøre interessante
fugleobservasjoner på Mule det meste
av året, er det i første grad hekkefuglene som gjør holmen interessant.
På grunn av den store utfarten av båt·
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Tabell I.

Antall hekkende par skjærgårdsfugler på Mule 1974 - 1979

Art
Gravand (T. tadorna)
Stokkand (A. platyrhynchos)
Ærfugl (S. mollissima)
Tjeld (H. ostralegus)
Sandlo (C. hiaticula)
Vipe (V. vanellus)
Rødstilk (T. totanus)
Hettemåke (L. ridibundus)
Fiskemåke (L. canus)
Gråmake (L. argentatus)
Sildemåke (L. fuscus)
Svartbak (L. marinus)
Makrellterne (S. hirundo)
Rødnebbterne (S. paradis.)

1974

1976
2

4
4
1
1
54
3

2
5
1
2
3
150
25
5

I

I

8

3
6
1

Antall par

76

206

Antall arter

8
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turister, er store deler av Kråkerøyskjærgården i dag nesten tom for hekkende sjøfugler. Mule er derfor nesten
som en oase å regne i dette bildet, idet
70 - 100 par hekker her årlig. Holmen
er godt undersøkt i de siste årene av
forfatteren, og data er kjent tilbake til
1974, da feltarbeidet til sjøfuglreservatplanen ble innsamlet (Hardeng og
Andersen 1975). Ut fra Tabell 1 kan
man se at fiskemåka er den dominerende hekkefuglen (bortsett fra 1976).
En større hettemåkekoloni slo seg ned
i sivakssumpen i 1976, men allerede
neste år var hele kolonien flyttet
(Hanssen 1977, 1978). Ellers er både
gravand, ærfugl, sandlo, vipe, sildemåke og makrellterne årlige hekkefugler, dog med unntak i 1979 for de
fire førstnevnte. Bestanden av makrellterne har i likhet med tilfellet på
øyene i distriktet omkring avtatt
siden 1974 (Hanssen 1979). I 1976
12

1977 1978
2
1
2
3
1
1
3
1
35

2
1
1
78

3

1

1979

2
2
3

3

I

1
1
39

Snitt
1,2
0,2
2,0
3,6
0,6
1,2
1,8
30,6
46,2
1,6
1,4
0,8
3,4
0 ,2

1

1
1
2

52

92

48

95,4

10

10

7

9,6

hekket det også ett par rødnebbterner
på holmen, men denne arten er ikke
sett de siste tre årene. Også steinvender
skal forøvrig ha hekket på holmen
tidligere (Pål Mauroy pers. medd.).

Trekkfugler og
overvintringsgjester.
En liten holme som Mule, med sitt
begrensede antall biotoper, kan selvfølgelig ikke gi livsgrunnlag for de
store skarer rastende trekkfugler. De
grunne områdene omkring holmen er
imidlertid gode beiteområder for
ender, i første rekke dykkender. Men
også småflokker av vadefugl.er kan ses
i strandkanten rundt holmen vår og
høst. I fuktige somre er dessuten smådammene rundt på holmen besøkt av
små flokker vadefugler. Så lenge elva
er åpen ses det ofte store flokker med
blant annet kvinand, laksand, siland

og knoppsvaner øst for Mule, og en og
annen stokkand og toppand kan også
ses overvintre. Forøvrig gjelder at
holmen er lite besøkt utenom takseringene i hekketiden, slik at forekomsten av de ulike fugleartene er
lite kjent.
I det følgende skal derfor kun de
mest interessante observasjonene kort
refereres:
Havsule.
1 ind. ble funnet død midt inne på

øya den 8.5.1976 (PB, OJH).

Grågås.
4 ind. observert beitende den 24.5.
1978 (OJH).
Skjeand.
Arten ses nesten årlig på vårtrekk tidlig
i mai og beiter da gjerne i det grunne
sundet nord for Mule. Av hittil kjente
observasjoner kan nevnes : 7 ind. 10.5.
1975 (TK, OJH), 1 par 8.5.1976 (PB,
OJH) og 5 ind. 2.5.1978 (OJH).
Taffeland.
1 hann ble sett den 8.5.1976 (PB,
OJH).
Svartand.
1 oversomrende hunn/ung hann ble
sett i juli 1977 ( OJH).
Lappspurv.
1 ind. ble sett i mai 1977 (ES, OJH).

Vernebestemmelser.
Allerede ved starten av NOF avd.
Østfold var man klar over at Mule/
Stangeskjær representerte en typisk
kystnatur, som man burde prøve å få
vernet. Holmen var bl.a. med på en
liste som ble utarbeidet i 1972 over
verneverdige områder i Østfold.

Da sjøfuglreservatplanen for Østfold ble vedtatt i 1978 var dessverre
ikke Mule med. Det-te skyldtes at kravet om minimum 200 individer hekkende hvitfugl ikke var oppfylt under
feltsesongen 1974. Ved en eventuell
senere utvidelse av sjøfuglreservatplanen i fylket, bør det imidlertid
vurderes på nytt om ikke Mule bør få
status som hekkereservat. Det er nemlig viktig at hekkereservatene får en så
god geografisk spredning som mulig,
slik at alle deler av kysten blir representert, samtidig som en også må få
med alle de viktige fuglesamfunnene
i skjærgården.
I mellomtiden har forøvrig Kråkerøy kommune gledelig nok innført
ferdseisrestriksjoner på Mule i hekketida, i henhold til kommuneloven. I
perioden 1.4. til 1.7. er det derfor forbudt å gå i land på hohnen, slik at
fuglene er sikret ro på hekkeplassen .

Observatører:
Pål Bugge (PB), Ole Jørgen Hanssen
(OJH), Tellef Kjellesvig (TK) og Erik
Sandersen (ES).

Litteratur:
Hanssen, O.J. 1976: Sjøfuglundersøkelser i Kråkerøy-skjærgården.Østfold-Ornitologen 3: 59 - 62.
Hanssen, O.J. 1978: Hettemåkebestanden langs Østfold - kysten.
Fauna 37: 93 - 104.
Hanssen, O.J. 1979: Forekomsten av
makrellterne Stema hirundo på Østfold-kysten. Fauna 32: 19 - 22.
Hardeng, G. og Andersen, B.A. 1975 :
Kvantitative og kvalitative registreringer av fuglefaunaen på øyer i
Østfold-skjærgården juni 1974. Arbeidsrapport til naturverninspektøren for S. Norge, Miljøverndept.
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SABINEMAKE, LARUS SABINI,
OBSERVERT FOR FØRSTE GANG
I ØSTFOLD
Meddelelse nr. 19 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon
Rune Glinter Bosy
Under en observasjonsrunde på
vestsiden av Akerøya den 22.9. 1979
oppdaget Roar Olsen og undertegnede
plutselig en sabinemåke, Larus sabini,
idet den fløy opp ca. to meter fra oss.
Den fløy tre - fire meter med lette,
elegante vingeslag og satte seg så ned
igjen. Fuglen kunne straks artsbestemmes da vi så det karakteristiske vingemønsteret og den kløftede stjerten.
Den kunne studeres lenge på fem - ti
meters avstand med kikkert og teleskop, og den virket da lite sky.
Etter ca. ti minutter kom resten av
stasjonspersonalet til: Ole Jørgen
Hanssen, Geir Hardeng, Geir Stenmark
og Tor Sørlie, og alle kunne bekrefte
artsbestemmelsen. Fuglen ble fotografert av G. Hardeng og T. Sørlie.

Beskrivelse.
Fuglen hadde ett grått parti fra isse
til nedenfor øynene, avgrenset av hvit

panne og en liten lys stripe i nakken.
Nebb og øyne var svarte og ryggen
skifergrå med et vatret "taksteinmønster". Overgumpen var hvit, halen
tydelig kløftet og ellers hvit med et
svart bånd ytterst. De ytre håndsvingfjær og hånddekkfjærene svarte. Indre
håndsvingfjær, armsvingfjærene og de
store armdekkfjærene var hvite og dannet den karakteristiske hvite trekanten
på vingene (se foto). De små armdekkfjærene hadde samme farge og mønster
som ryggen. Vingenes underside var
hvite og beina grå. Fuglen var mindre
enn hettemåke, L. ridibundus, men
14

større enn dvergmåke , L. minutus.

Utbredelse og vandringer.
Sabinemåke er en høyarktisk fugl
som hekker på Svalbard, Sibir-kysten
og nordkysten av Nord-Amerika og
Grønland (Haftorn 1971). Ifølge Noer
og Sørensen ( 1974) tilhører de sabinemåker som blir observert i Danmark
bestanden som hekker på Grønland,
øyene øst for Grønland, samt arktisk
Kanada. Det er naturlig ut fra dette å
regne med at de eksemplarene som blir
observert i Sør-Norge og på Sveriges
vestkyst, stammer fra de samme områdene. Arten overvintrer i SørAtlanteren vest for Sør-Afrika. Den
trekker ned gjennom den østlige del
av Nord-Atlanteren og når ultimo
september Biscayabukta, og mye tyder
på at de sabinemåker som når Englands vestkyst og Skandinavia kommer
derfra gjennom Den Engelske Kanal.

Værforhold.
Den 20. september kom et lavtrykk
innover sørlige deler av Norge. Dette
førte til sterke sør-sørvestlige vinder i
Skagerak og Ytre Oslofjord. På Akerøya varierte vindstyrken, med unntak
av en liten stund på morgenen den 20.
og ettermiddagen den 22., mellom 5
og 7 (Beaufort's skala). Funnet av
sabinemåke på Akerøya må sees i
sammenheng med de rådene værforhold, da fuglen har blitt drevet inn
mot Hvaler av den sterke vinden fra
1980: Østfold-Ornitologen, 7: 14 - 16

Sabinemåke på Akerøya. Foto: Tor Sørlie.
sør og sørvest (værdata fra Meteorologisk Institutt).

Øvrige funn i Norge.
Arten observeres meget sjelden i
Norge og pr. 1.1.-80 er kun 13 funn
publisert (se kart). 1) 1 ungfugl skutt
Stjøma, Trondheimsfjorden 1.10.
1886. 2) 1 ung hann skutt ved Kristiansund 26.9.1900. 3)1 ex utenfor
Smøla, Nord-Møre 4.9. 1926 (Haftorn
1971 ). 4) "En betraktelig mengde"
utenfor Gjesslingene mellom Lillesand
og Grimstad 16.10.1948 (Wollebæk
1949). 5) 1 ex Austertana 28.12.
1962. 6) 1 ung hann skutt Tautra i
Trondheimsfjorden 5.10.1969 (Haftom 1971). 7) 1 ad. Varangerfjorden,
Finnmark 14.8.1971 (Ree 1976). 8)
1 ad. Utsira, Rogaland 8.9.1974 (Ree
1977). 9) 1 ungfugl Mølen i Brunlanes,
Vestfold 26.9.1975 (Numme 1977).

10) 1 ungfugl Merdøy, Tromøy, AustAgder 20.11.1976 (Engbråten 1977).
11) 1 ind. Revtangen , Klepp, Rogaland 1.10.1977. 12) 1 ind. Kvassheim,
Hå, Rogaland 13.11.1977 (Fuglestad
1978). 13) 1 ind. Killingøy, Rogaland
21.9.1978 (Fuglestad 1979).
Funnet på Akerøya blir da det 14. i
rekken. Dagen etter (23.9.) ble fuglen
funnet død på sør-vestsiden av Akerøya av Roar Olsen og forfatteren. Den
døde fuglen ble tatt med til stasjonshuset hvor den ble fotografert og hvor
biometriske mål ble tatt. Eksemplaret
oppbevares nå i skinnsamlingen på
Zoologisk Museum, Oslo.

Litteratur.
Engbråten, 0.-P. 1977: Sabinemåke
på Merdøy. Larus 6: 30.
Fuglestad, F.M. 1978: Nytt fra
LRSK-Rogaland. Fa/co 7: 123 · 124.
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Funn av sabinemåke i Norge fram til
og med 1979, samt funnet på Akerøya
(se pil). Nummer refererer til teksten.

Fuglestad , F.M. 1979: Nytt fra
LRSK-Rogaland. Fa/co 8: 88 · 91.
Haftorn, S. 1971 : Norges Fugler.
Universitetsforlaget, Oslo.
Noer, H. og Sørensen, B.M. 1974:
Forekomsten af stormfugle, Procel/ariae, Thorshane, Phalaropus fulicarius
og Sabinemåge, Xema sabini, ved Blåvandshuk 1963 · 71. Dansk orn.
Foren. Tidsskr. 68: I 5 - 24.
Numme, G. I977 :Avifaunaoversikt
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Mølen Orn. Stasjon 7968 - 76. Stensilrapport. Sandefjord.
Ree, V. 1976: Rapport fra NNSK's
virksomhet april 1975 - april 1976.
Sterna 75: 179 - 197.
Ree, V. 1977: Trekkfuglundersøkelser på Utsira 1972 - 77. Sterna 76:
113 - 202.
Wollebæk,
1949: Tundramåser
utenfor Lillesand. Naturen 73: 159 .
160.

HEKKENDE MYRSANGER I SEUTELVA
Geir Stemnark

Myrsangeren er sparsom i Norges
fuglefauna. Som flere av sine slektninger har den ekspandert nordover i
vårt århundre, men fremdeles er Sørøst-Norge bare i periferien av dens utbredelsesområde. Først i 1967 ble
arten med sikkerhet registrert her til
lands. Siden den tid har antall observasjoner øket sterkt, og i dag opptrer .
myrsangeren årvisst i flere av fylkene
omkring Oslofjorden. Hittil har den
imidlertid bare blitt funnet hekkende
i Vestfold og Buskerud, tilsammen 3
ganger. Gledelig var det derfor at den
i 1979 også ble konstatert hekkende
i Østfold, noe en har hatt mistanke om
lenge.
Myrsangeren er blant de aller
seineste trekkfuglene. Trolig ankommer den ikke før i begynnelsen av juni,
opptil et par uker etter rørsangeren.
Seutelva, som danner grensen mellom kommunene Fredrikstad og Onsøy, er blant de lokalitetene i fylket
som har hatt hyppigst besøk av arten.
Det var under en tur langs den sørlige
delen av elven 16.6.-79 at undertegnede ble oppmerksom på den sprudlende og melodiøse sangen som er så
typisk for myrsangeren. Ved nærmere
ettersyn viste det seg å være et par som
var travelt opptatt med reirbygging. De
er kjent for å gjemme reiret sitt usedvanlig godt, men etter å ha iakttatt
fuglene på avstand noen dager ble det
lokalisert. Det inneholdt da 2 egg.
Første egg ble antagelig lagt 20.6.
Biotopen de hadde valgt er karakteristisk. Stedet ligger ved en bekk som
renner gjennom kornåkre. Langs kantene vokser tett takrørskog, mens det
mellom bekken og åkeren finnes en 6 7 m bred sone med høy og frodig urtevegetasj on av nesle, mjødurt og hunde1980: Østfold-Ornitologen, 7: 17

kjeks. Med jevne mellomrom vokser
kraftige vierbusker. Selve redet lå
skjult i urtevegetasjonen omtrent midt
mellom bekken og jordekanten. Det
var løst opphengt i 4 høye mjødurtstengler ca. 30 cm over marken.
Stenglene var innvevd i den overste og
ytterste delen av redet. Tørt gress var
benyttet, grovt ytterst med litt finere
foring av selv skåla.
24.6. hadde fuglene lagt 4 egg. Da
stedet ble besøkt en måned senere
viste det seg dessverre at hekkingen
var blitt avbrutt. Noen unger hadde
neppe kommet på luften.
På utseendet er myrsangeren svært
vanskelig å skille fra rørsanger. I Seutelva hekket de to artene side om side,
og jeg fikk god anledning til å sammenligne dem med hverandre. Selv
med litt trening var det imidlertid ikke
lett å holde styr på dem bestandig.
Kjennetegn som lysere ben og mindre
rødbrun rygg har lett for å forsvinne
i felten. Det som røper myrsangeren er
imidlertid den varierte og sprudlende
sangen, helt ulik rørsangerens skurrende strofer. Tempoet er høyt og
vekslende, og sangen er full av hermelyder fra andre fuglearter. På mange
måter kan den minne litt om gulsangerens. Av og til kommer en stigende rulling omtrent som når en drar
et skrujern på tvers av sykkelekene.
Sommeren nærmer seg, og det er
sannsynlig at myrsangeren blir å høre
flere steder i fylket i år også. Kanskje
er den ikke så sjelden som en tror. Det
oppfordres til alle fugleinteresserte å
være på vakt. Myrsangeren er et hyggelig innslag i vår fuglefauna, og vi får
håpe at stadig flere får oppleve dens
muntre toner.
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KVIKKSØL VUNDERSØKELSER
I BLÅSKJELL OG
EGG FRA GRÅMÅKE OG ÆRFUGL
Sammendrag fra prosjektoppgave levert ved Østfold Ingeniørhøgskole
våren 1979 av Ingar Iversen og Tore Auensen
Meddelelse nr. 15 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon.
Ingar
De første tilfellene av forgiftning
med kvikksølv (Hg) hos vilt ble påvist
i Sverige i siste halvdel av 1950-årene
(Borg 1958). Dette førte til at det ble
satt i gang mer inngående undersøkelser av kvikksølvforekomster hos vilt,
dels for å finne hvilken rolle det spilte
som forgiftningsårsak og desimerende
(reduserende) faktor på viltbestanden,
dels for å bruke den viltlevende fauna
som indikator på kvikksølvforurensninger ute i naturen. I 1965 kunne en
forskergruppe ved Statens veteriniir·
medicinska anstalt (SVA) fremlegge en
større undersøkelsesrapport over forekomster og forgiftninger med kvikksølv hos vilt i Sverige. Ved disse undersøkelsene ble det påvist til dels meget
høye restkonsentrasjoner av kvikksølv
i enkelte frøetende fuglearter og hos
rovfugl. Det ble antatt at den vesentligste kilde til disse kvikksølvfore·
komster hos vilt skyldtes kvikksølvbeiset såkorn (Borg m.tl. 1965).
For å belyse forholdene her i landet
tok man ved Veterinærinstituttet i begynnelsen av 1960-årene opp spørsmålet om kvikksølvundersøkelser av
vilt. På grunn av vanskeligheter med å
få utført et tilstrekkelig antall analyser, var det ikke mulig å få satt i
gang med omfattende undersøkelser
av denne art før i 1965. I løpet av 3årsperioden 1965
1967 ble organmateriale fra 218 viltlevende fugl for·
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delt på 4 7 arter og egg fra 17 reder fordelt på 10 fuglearter, analysert med
hensyn på restkonsentrasjoner av
kvikksølv (Holt 1969). Sammenlignet
med de svenske undersøkelser ble det
gjennomgående påvist lavere restkonsentrasjoner av kvikksølv hos viltlevende fugl her i landet enn i nabolandet. En antok at dette kunne ha sammenheng med det betydelig lavere
bruk av kvikksølvbeiset såkorn i
Norge enn i Sverige. Hos rovfugl ble
det imidlertid påvist relativt høye restkonsentrasjoner av kvikksølv og gjennomgående markert høyere enn hos
de øvrige undersøkte fuglearter. Dette
forhold må ses i relasjon til den akkumulering (opphopning) som finner
sted i næringskjedene.
En ble etter hvert klar over at kil·
den til kvikksølvforurensning ikke bare
var å finne i det kvikksølvbeisede såkorn, men måtte søkes også på en
rekke andre felter.

Forekomst av kvikksølv i naturen.
Kvikksølv er et naturlig. element
og vil derfor over alt kunne påvises, i
det minste som sporelement, i så vel
uorganisk som organisk materiale. Den
vesentligste del av de naturlige forekomster av kvikksølv foreligger som
sulfider En del kvikksølv forekommer
1
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også i metallisk fonn som smådråper
sprengt inn i forskjellige bergarter.
Likesom andre metaller vil kvikksølv i
begrensede områder være anriket slik
at det gis muligheter for lønnsom utvinning. Forgiftninger i forbindelse
med utvinning av kvikksølv er kjent
helt tilbake til oldtiden, og arbeidet i
kvikksølvgruver anses langt fra ufarlig
selv i vår tid. Mineralforekomster av
kvikksølv kan meget vel tenkes å bidra
til forurensninger når de blir bearbeidet ved høye temperaturer som for
eksempel i jern- og stålverk, keramikkindustrier, kalkbrennerier og glassindustrier.

Anvendelse av kvikksølv.
Det industrielle anvendelsesområde
for metallisk kvikksølv og kvikksølvforbindelser er stort. King (1957) angir
at kvikksølv benyttes i om lag 80 typer
av industrier til minst 3000 forskjellige
fonnål. Spesielt kan nevnes at det
innenfor den elektrokjemiske industri
brukes til dels store mengder metallisk
kvikksølv i de såkalte kvikksølvceller
ved fremstilling av klor. Ved denne
prosessen vil det være et visst tap av
kvikksølv til atmosfæren, vann og det
ferdige produkt. Metallisk kvikksølv
anvendes også ved fremstilling av en
rekke apparater som for eksempel
likerettere, releer og forkjellige lamper
og lysrør, videre til en rekke vitenskapelige instrumenter, til tennometere, barometere, trykkmålere og lignende. Når slike apparater eller instrumenter går i stykker eller kasseres, vil
kvikksølv kunne frigjøres og bidra til
forurensning. Ved fremstilling av vinylklorid er det i plastindustrien brukt
kvikksølvholdige katalysator som har
ført til kvikksølvutslipp i avløpsvann.
Etter at man for 20 - 25 år siden tok

i bruk fenylkvikksølvforbindelser til
bekjempelse av slimsopper i maskiner,
rørledninger og i selve våtmassen
innenfor treforedlingsindustrien, har
vel det største kvikksølvutslipp til det
akvatiske (vandige) miljø funnet sted
fra disse bedrifter.
Lenge før treforedlingen benyttet
seg av kvikksølvets soppdrepende effekt, hadde man innenfor jordbruket
anvendt kvikksølvforbindelser til beising av såkorn for å beskytte dette mot
soppangrep. Det ble fremfor alt benyttet metylkvikksølvforbindelser, i min. dre utstrekning etylkvikksølvforbindelser. Disse beisingsmidlene var dominerende helt frem til 1967 da de ble
forbudt til beising av såkorn her i
landet. Tidligere har kvikksølvforbindelser også i noen grad vært brukt til
sprøyting av frukttrær mot soppsykdommer.

Forurensning. Giftvirkning.
I relasjon til de aktuelle kvikksølvforurensninger og den toksikologiske
(giftige) effekt av disse, er det en organisk kvikksølvforbindelse som er av
vesentlig betydning, og det er metylkvikksølv. Svenske undersøkelser av
organmateriale fra en rekke dyrearter
har vist at metylkvikksølv som oftest
utgjør over 60 % av det totale kvikksølvinnhold, i fisk vanligvis nær 100 %
(Westoo 1969). Det er også påvist at
det i et akvatisk miljø kan foregå såkalte mikrobielle metyleringsprosesser
hvor uorganisk kvikksølv og fenylkvikksølv kan omdannes til metylkvikksølv (Jensen & Jernelov 1969).
Det har videre vært utført eksperimentelle undersøkelser på en rekke forskjellige pattedyrarter for å studere
resorpsjon (opptak), distribusjon (fordeling) og nedbrytningsforhold når
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det gjelder metylkvikksølv. Metylkvikksølv resorberes så godt som fullstendig fra tarmen hos pattedyr. Distribusjon- og eliminasjonshastigheten
er imidlertid noe forskjellig. Metylkvikksøl v har en tendens til å akkumuleres i sentralnervesystemet. Utskillelsen skjer langsomt, hvilket medforer
stor risiko for akkumulasjon ved gjentatte eksponeringer (utsettelser) for
metylkvikksølv (Hanko m. fl. 1970).
Utenom direkte forgiftninger kan opptak av kvikksølv ha andre effekter
også. Det er pavist at et kvikksølvinnhold på litt under 2 mg/kg i fasanegg førte til betydelig nedsatt klekkeevne (Borg m.fl. 1965). Det er videre
funnet at metylkvikksølv i relativt
lavere konsentrasjoner kan ha genetiske effekter (Rarnel 1969).

Tabellen viser resultatet fra analysene
Nr

Analyseobjekt

Hg-innhold
µg/g våtvekt

- - - - - ---

1 Blåskjell {Mytilus edulis)
2

))

»
3
4 Grårnåkeegg
(Larus argentatus)
»
5
))
6
))
7
))
8
))
9
10 Æ rfuglegg (Somateria
Plomme
mollissima)
11
»
Hvite

0 ,006
0,002
0 ,007
0,057
0,042
0,030
0 ,024
0,087
0,057
0,081
0,121

1 µg = 0,000001 g

Undersøkelsen.
Det ble tatt analyser av 6 gråmåkeegg, organmateriale fra 3 blåskjell og
en analyse av hviten og plommen hver
for seg fra et ærfuglegg. Innholdet i
gråmåkeeggene og blåskjellmaterialet
ble homogenisert før prøven ble tatt
ut.
Alt analysemateriale er tatt fra
Akerøya i Hvaler kommune.
Alle analyser er utført ved Østfold
Ingeniørhøgskole , og det ble brukt et
atomabsorpsjonsspektro fotometer.
Atomabsorpsjon er en form for
spektrofotometri som egner seg spesielt godt til analyser av metaller. Svært
forenklet kan man si at metallet ekstraheres ut av prøvemediet , og mengden kan så måles på spektrofotometeret. I fotometeret er det en lyskilde
som sender ut en energimengde som
er spesiell for hvert enkelt metall. For
kvikksølv er bølgelengden 253 ,7 nm
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"Energipakken" blir absorbert (opptatt) av metallet i prøven, og denne
mengden registreres av en detektor og
overføres til en skriver.

Diskusjon.
Når man skal vurdere hvorvidt
resultatene av disse kvikksølvanalysene gir et reelt bilde av kvikksølvforekomstene på lokaliteten, må man, foruten det lille analysemateriale, ta hensyn til fuglenes vandringer. I følge
Haftorn (197 1) viser gjenfangster av
ringmerkede gråmåker at de forflytter
seg mellom lokaliteter på. kysten, og
at enkelte drar utenfor Norge. De
fleste kolonier i de sydligste landsdeler overvintrer her i landet. Enkelte
kan imidlertid trekke så langt syd som
til Danmark. Ut fra dette kan man
trekke den konklusjon at gråmåkene

.

ikke er den mest velegnede indika·
tororganisme når det gjelder de lokale
kvikksølvforekomstene i området.
Undersøkelser fra et tiår tilbake,
tatt av gråmåkeegg fra samme område,
viser at kvikksølvinnhold på 8 . 10
ganger høyere enn det som her ble
funnet (Holt 1970). Til sammenligning
kan nevnes at det nivå som WHO/
FAO's ekspertgruppe i 1967 anbefalte som grenseverdiområde for orga·
nisk bundet kvikksølv i næringsmidler
ligger på 0,02 · 0,05 pg/g. (WHO
1967). Det skal igjen understrekes at
det ved denne undersøkelsen er fore·
tatt en analyse av det totale kvikksølv·
innhold og ikke hvor mye som fore·
ligger som organisk bundet kvikksølv.
Det er vanskelig å trekke noen kon·
klusjon ut fra den ene analysen av egg
fra ærfugl da usikkerheten er betydelig, men differansen i kvikksølvinn·
hold mellom plomme og hvite er kjent
tidligere (Holt 1970). Den eventuelle
høyere restkonsentrasjon av kvikksølv
her må nok søkes i spisevanene eller i
at ærfuglens resorbsjon av kvikksølv
går noe langsommere enn hos gråmåke.
At kvikksølvinnholdet i blåskjell
viste verdier tilnærmet lik null, var vel
å vente såvidt langt fra forurensnings·
kildene. Forholdet hadde muligens
vært noe annerledes om analysemateri·
ale var blitt tatt nærmere bedrifter
hvor kvikksølv inngår i ulike prosesser.
Blåskjell er jo ganske sterkt utsatt for
akkumulering av miljøgifter idet de er·
nærer seg ved å filtrere store vann·
mengder for mikroorganismer.
Den tydelige nedgangen i kvikk.
sølvinnhold gir grunn til glede sett fra
en miljømessig synsvinkel og henger
nok sammen med restriksjonene for
bruk av kvikksølvmidler, samt vesent·
lig redusert kvikksølvutslipp fra indu·

strien. ·
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ØRA NATURRESERVAT
Restriksjoner og profeti
Erik Sandersen
Arbeidet for vern av særpregede
naturtyper i Østfold fikk sitt store
gjennombrudd i sytti-årene. 1979
skulle vise seg å bli resultatenes ar. I
denne forbindelse er 28. september
blitt en merkedag for flere "våtmarksaktivister'' i Fredrikstad, idet Øra fikk
sin status som reservat , en avgjørelse
som på dette tidspunkt på mange
kom som lyn fra klar himmel (vel å
merke i positiv betydning). Massemedia ga en god dekning og brakte
blant annet et kart som viste grensene
for reservatet. Av naturlige årsaker blir
det aldri anledning til å bringe detaljinformasjon i en slik summarisk presentasjonsform som media gir, og jeg vil
derfor i det følgende prøve å bedre pa
dette ved å gå nærmere inn på de stadfestede reservatreglene for Øra naturreservat.

Reglement.
Miljøverndepartementet har lovet å
komme med en informativ annonse for
å kunngjøre reglementet, men den lar
tydeligvis vente på seg. Generelt sett er
formålet med fredningen "å bevare et
særpreget og høyproduktivt våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å
verne om et særlig rikt og variert fugle
liv, et interessant dyreliv forøvrig og
verdifulle geologiske og botaniske forekomster". Innenfor reservatets grenser
(se kart) er det ifølge § I ikke tillatt å
øve skade eller ødelegge vegetasjonen i
vann og på land (herunder døde busker
og trær). All vegetasjon er med andre
ord fredet. Det er heller ikke tillatt å
innføre nye plantearter.
~ 2 påpeker at pattedyr og fugler
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(hi, reir, egg og unger) er fredet mot
enhver form for skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må
ikke innføres. Dessuten er det meget
viktig å merke seg at all jakt og bruk
av skytevåpen er forbudt. Hunder må
dessuten ikke slippes i reservatet. - Ja,
listen over bestemmelser omfatter hele
10 punkter, og for å slippe å trette
leseren unodig, skal jeg derfor videre
bare gå inn på de paragrafene som er
av størst allmenninteresse.
Verdt å merke seg i § 3 er at camping, plassering av husbåt, teltslaging
og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
Denne paragrafen er i første rekke rettet til oss selv, og det er derfor viktig
at den blir respektert! Paragraf 4 går
direkte på hvilke tidsrom det er lovlig
og ulovlig å oppholde seg innenfor
reservatets grenser. For å få dette
punktet helt riktig formulert tar vi
det inn i sin helhet: "Innenfor to omrader som er merket h.h.v. A (omkring
Hesthohnen) og B (Marikovabassenget)
og avgrenset av prikkede linjer på
kartet, er all ferdsel forbudt i periodene fra og med I 5. april til og med
15. juli og fra og med 15. august til og
med 1. oktober". Kort sagt: Med hensyn til det øvrige reglement er det tillatt å ferdes overalt innenfor reservatets grenser i tidsrommet 2. oktober
til 14. april. Videre står å lese ,;utenfor
områdene A og B er det i perioden fra
og med 15. april til og med I 5. juli forbudt a gå i land på hohnene Langhohnen, Navnløs, Grønnskjær, Fårenøt , Løvøkalven, Hasle og øygruppen
Møkkalassa (merket med stjerne på
1980· Østfold-Ormrologen. · il
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Nattergal.
Lokalitet

Kommune

Sko g stype

Dato

- - - - - - ---

.---- ~--- -

-- ----1----- -- -

Observatør :
Telefon:

Adresse
Alder :

Frist for innsendelse 15.7 til postboks 1 145 , 1601 Fredrikstad
Alle deltag ere er med i treknin ~ a v en bokpremie .

ø.

VIKTIGE MELDINGER!.
Møteprogram.
Fylkesmøtet i Halden flyttes til tirsdag 6.5 kl.
1900 i Halden Sparebank.

Turistsjef Åke Gunnarson

i Dalsland og Atle Haga snakker om båtturisme i
innlandet.
- Fredrikstad Lokallags tur 6.6 - 8.6.
Arne

Bj~rgan

Påmelding til

i telefon 41120 senest 30.5.

Spø rreskj emae!:..!..
- Vi er fortsatt interessert i flere spørreskjemaer.
Ny frist er 1.5, og resultatene vil bli beskrevet
i

ØO nr. 2 1980.

- På grunn av langt fremadskreden vårsesong vil alle
arbeidsgruppene starte på høsten.
Trekkregistreringer.
- Husk fristen for innlevering av registreringsskjemaene 20. 5.
Foreningskontigenten.
- Det er fortsatt en del som ikke har betalt kontigent
for 1980.

Vi håper å slippe å sende purring til

altfor mange!
Cnteressante fugleobservasjoner fra

1~

- LRSK vil gjerne ha f'ugleobservasjoner fra 197g.
Rapport vil bli publisert 1 ØO i 1980.

RAPPORTERING AV HEKKEFUNN AV KNOPPSVANE, HETTEMÅKE
OG NATTERGAL.
Atlasprosjektet i Østfold tar sikte

p~

å finne ut

hvilke fuglearter som hekker hvor i Østfold, men
ikke hvor mange par som hekker i fylket.

For å

øke kjennskapet til en del arter, vil vi derfor be
om å få opplysninger om hekkefunn/sang.

Dette er

enten for å supplere tidligere viten om hele eller
deler av hekkebestandene, eller for å sammenligne
med tidligere undersøkelser for å se på utviklingen
de senere år.

Det er· meningen å ta for seg noen

arter hvert år fra.mover, for så å gjenta undersøkelsen for de samme artene fem år senere.

Resultat-

ene vil bli beskrevet i "Østfold-Ornitologen" og
andre fugletidsskrifter så snart de foreligger.
Forekomsten av knoppsvane var godt kjent fram
til 1974, men etter den tid er mange nye vann og
øyer tatt i bruk.

Hettemåkebestanden i skjærgården

er godt kjent i alle fall øst til Borge, men lenger
øst og i innlandet er alle opplysninger av stor
interesse.

For nattergal skal syngende

h~er

rapporteres.
Alle medlemmer oppfordres til å delta, og de som
sender inn er også denne gang med i trekning av
en flott bokpremie.

Frist settes til 15.7 1980

og svarene sendes postboksadressen.

I

HAPPORTERING AV HEKKEFUNN/SYNGENDE HANNEH 1980.

i

Knoppsvane.
Lokalitet

Kommune

Antall par

-==+
I

_ __

,___

I

Dato I Hekkeresultat
I

-

--------

-

I

t
I

- --·-----

.______

I

--.._____

··- -

-

-----

--·-

------ - - - - ---- - - ·-

_ __ _ __

,____.

-----·

~- ---·-- -

Lokalitet

I
l

i

I

L.---- - ·- - -

Hettemåke

--

--

Kommune
-·

-

Ca. antall par

Kommentarer

/

"

1 km

_J

bukta

G<lllmOen

0

.

0

A

Torsnes

r;;u

"p

O·

·. 0"0

Øra naturreservat.
--------···· Grense for naturreservatet.
Grense for områdene A og B med ferdselsforbud i periodene 15.4
15.7. og 15.8 . · 1.10.
Øyer med ferdselsforbud i perioden 15.4. · 15.7.
Kommunegrense.

*
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Kan førvinterobservasjoner bringe inn noe nytt, etter at jakta nå er en saga blott?
På bildet en flokk med sothøner. Foto: Erik Sandersen.

kartet)".
Som det framgår av lovteksten, er
reglene strenge. De gir ikke rom for
noe slingringsmonn. Så langt! I sterk
kontrast til dette gir § 7 og § 8 anledning til en noe mer moderat linje
Qa, til de grader en for svak vil mange
mene). § 7 lyder i sin helhet : "Forsvarets virksomhet kan fortsette med
et omfang som tilsvarer nåværende
aktivitetsnivå, dog med den begrensning at skyting med artilleri og bombekastere bare kan foregå utenom tidsrommet fra og med 15. april til og med
31. august". Hva med de hundretalls
svaner som overvintrer i området? Er
dette fenomenet fullstendig neglisjert?
§ 8 åpner anledning til å revurdere
reservatgrensene når 20 år er gått.
Landheving vil kunne gi økte muligheter for oppdyrking, heter det. De
fleste husker vel hva som skjedde i
Kurefjorden akkurat på dette punktet!
Verdifulle våtområder, blant annet for
vadere, ble tørrlagt og dyrket opp.
§ I 0 gir en kort oversikt over hva

24

forvaltningsmyndigheten kan gi til·
latelse til innenfor reservatets grenser.
Her kan nevnes begrenset camping på
Nes · Ramsø, oppføring av nye gjerder
og båtbrygger, bare for å nevne noe.
Som vi ser er reglementet både positivt og negativt utformet, avhengig av
hvilken side en vil se det fra. Naturverninspektøren arbeider med å få til
et oppsyn i området. Regler overholder ikke seg selv! Personlig har jeg
ingen tro på at en ordning med oppsynsmann vil komme i nærmeste
framtid, og det vil derfor bli opp til oss
(som jo har arbeidet aktivt for å verne
Øra) å følge utviklingen i området. Det
er jo ikke noe i veien for å stå i utkanten av området med ,kikkert og
drive litt privat oppsyn? Alle har jo
saktens lov til å melde ifra om overtredelser blir oppdaget!

Bruken av reservatet.
Vi har til nå sett på reglementet for
Øra naturreservat og hvilke konsekvenser de enkelte paragrafer får for

Øra skal ikke ligge der stille og øde. Foto: Erik Sandersen.

ferdsel og bruk av området til de forskjellige årstidene. La det imidlertid
være helt klart at det som vel må oppfattes som restriksjoner på utøvelsen
av ornitologiske studier i Øra-området,
ikke er ensbetydende med at området
for all framtid skal ligge der øde og
forlatt. Et spørsmål som naturlig melder seg i denne sammenheng, er hvem
og hva våtmarken fredes for. Min personlige mening er at både mennesket
og fuglelivet bør kunne eksistere side
om side på Øra. For å unngå uhemmet
ferdsel i området, bør en på lengre
sikt kanalisere ferdselen til utsiktsposter hvor de som måtte ønske det
kan betrakte fuglelivet uforstyrret
med langkikkert. Et fugletårn vil tjene
som samleplass i så henseende. Jeg går
ut fra at distriktets skoler vil bruke
Øra som et ekskursjonsmål for framtiden, og et tårn ville jo da være et
naturlig utgangspunkt. Fra et slikt sted
vil det også være mulig å drive PR for
ornitologi og naturvern, samtidig som
folk trekkes ut 1 naturen Et fint
supplement til vinterens mange mnendørsmøter1

Profeti.
Hva med det videre registreringsarbeidet i området? I motsetning til tid·
ligere er det altså bare tillatt å ferdes 1
selve området i tidsrommet 2. oktober
til 14. april. Verdt å merke seg er imidlertid at nettopp denne årstiden står
som et ubeskrevet blad i det foreliggende observasjonsmateriale fra Øra.
Store deler av denne tiden har som
kjent vært prisgitt jegerne, og vi vet
svært lite om hva som egentlig trekker
forbi Øra seinhøstes. Etter min mening
kan det derfor bli meget interessant å
få oppleve "en normal" seinhøst på
Øra. Kanskje vil aktivt registreringsarbeide nettopp i denne perioden kunne
gi oss nytt og meget verdifullt maten·
ale i vår streben etter å lære mer om
fugletrekkets skjulte sider.
I det videre arbeidet i området skal
vi huske på at vi tross alt beveger oss
1 sårbar natur. Vår framferd bør derfor
være preget av varsomhet , slik at v1
ikke blir beskyldt for å ødelegge det
vi så møysommelig har arbeidet for 1
verne om. Husk Det er nok a" den•
som følger oss med argusøyne

FRA 100 TIL 400 FUGLEARTER
I NORGE OG OM UTVIKLINGEN
I ØSTFOLD - Et historisk tilbakeblikk
Geir Hardeng
I 1979 passerte antall observerte
fuglearter i Norge 400 (fylkesmannen
i Sør-Trøndelag 1979: 17 og V. Ree,
pers.medd. ). 291 av disse er påvist i
Østfold pr. 1. januar 1980. Tallet 400
gir anledning til et lite historisk streiftog i norsk ornitologi.

Tiden før 1750.
For 425 år siden, i 1555, tok Olus
Magnus og noe senere Erik Schønnebøl
de første famlende "steg udi Omithologien", og de publiserte sine iakttagelser på latin og dansk (Schaanning
1925).
På 1600-tallet fikk vi flere fuglebeskrivelser fra Nord-Norge og Trøndelag, og utover på 1700-tallet begynte
Carl von Linne å systematisere planteog dyreriket. Han innførte to latinske
navn (slekt og art) som betegnelse på
de forskjellige arter. Dermed ble det
mulig å holde orden på hvilke nye
fuglearter som etter hvert ble registrert
i Norge .

Pionertiden: Fra 1750 til 1820
(70 år).
I 1752 forelå Erich Pontoppidans
"Det første Forsøg paa Norges Naturlige Historie'', det vil si naturhistorie.
Han omtaler vel 100 fuglearter, og
dette må betegnes som vår første ornitologiske oversikt. (Schaanning 1925).
"Physisk-økonomiske"
bygdebeskrivelser med kapitler om fugl preget
" ornitologien"' i for~jellige landsdeler på slutten av 1700-tallet og ut26

over i de første årtier av neste århundre. F. Boie publiserte i 1822 et
arbeide, der han har en fortegnelse på
ca. 150 arter.

Rasch-perioden: Fra 1820 til
1865 (45 år).
Norsk ornitologi som fag begynte
for alvor etter ca. 1820 iflg. Schaanning. Vi fikk derfor en betydelig økning i antall observerte arter i Norge i
årene som fulgte, noe som fremgår av
figur 1 og tabell 1. Sven Nilsson og
Søren Chr. Sommerfelt virket på
denne tiden, og en må anta at det omkring 1830 var kjent ca. 200 fuglearter
i Norge. Mens det bare tok 15 - 20 år
å øke antallet fra 150 til 200, gikk det
ytterligere ca. 45 år før 250 arter var
nådd. Dette skyldtes nok at alle vanlige og lett observerbare arter allerede
var registrert.
Halvor Heyerdahl Rasch begynte å
publisere omkring 1835, og dette fortsatte han med utover i Colletts virketid. Rasch var født (1805) og oppvokst
i Eidsberg.
I årene 1840 - 60 bidro også Peder
Chr. Asbjørnsen, J.B. Barth, H. Siebke
og Chr. Sommerfelt, som bodde i
Trøgstad i årene 1875 · 94, med opptegnelser.

Collett-perioden: Fra 1865 til
1915 (50 år).
Med Robert Collett (1841 - 1913)
begynte en ny epoke, og han dominerte den ornitologiske forskningen
1980: Østfold-Ornitologen, 7· 26 '31

her til lands fra ca 1865 til I 91 O
Samtidig med Collett virket mange
andre , bl.a. J .A Thome fra Onsøy
Tidsrommet 1840 til 1910 var
preget av en jevn tilgang på nye arter
og betydelig økt kunnskap om vår
fuglefauna. Omkring 1875 var det
ifølge Collett kjent 250 fuglearter i
Norge.

Schaanning-perioden: Fra 1915
til 1950 (35 år) .
Det gikk nå 40 år (1875 - 1915) før
en ny og betydningsfull ornitolog,
Hans Th. L. Schaanning (1878 - 1956),
kunne meddele at ca. 300 arter var sett
i Norge pr. 1915. Schaannings aktive
periode varte utover til 1940-tallet.
0. Olstad (1885 - 1969) og H. L.
Løvenskiold (født 1897) var også sentrale personer i norsk ornitologi i vårt
århundre.
Etter hvert overtok "den eldre
garde" blant dagens aktive ornitologer, f.eks. A. Bernhoft - Osa (født
1897), E.K. Barth (f. 1913), Y. Hagen
(f. 1909), H. Holgersen (f. 1914), H.
M. -K. Lund (f. 1913), J.F. Willgohs
(f. 1915) og litt senere S. Haftorn
(f. 1925) ogP. Valeur (f. 1925).
I tiden mellom ca. 1910 og 1950
var det forholdsvis liten tilvekst på
arter, noe som kunne antyde at
kurven (figur 1) etter hvert ville flate
ut, se stiplet linje på figur l. Det varte
omkring 55 år (ca. 1915 - 70) før artsantallet økte med de neste 50, og i
1971 var tallet 350. Dette forholdsvis
lange tidsrommet skyldtes slett ikke
redusert ornitologisk aktivitet, men
det faktum at lettere iakttagbare arter
og mer tilfeldige og regelmessige
"gjester" allerede var notert for landet.

N.O.F.-perioden: Etter 1950.
Økt ornitologisk interesse i tiden
etter siste verdenskrig resulterte i at

Norsk Ormtologisk Forening tNOFl
ble stiftet 1 1957
Dette førte til betydplig ekspansjon
1 utforskningen av faunaen, en vekst VJ
ennå opplever. 1960 · årenes såkalte
"grønne bølge" ga en 10-dobling ,
antall NOF-medlemmer på 15 år,
(Sterna 3 : 39 og 13: 121).
I løpet av de siste 15 - 20 årene kan
aktiviteter i stikkords form nevnes :
Nye ornitologiske stasjoner og bruk av
mistnett, vannfugltellinger, offentlig
naturvernarbeid, økt forskning, lokalavdelinger av NOF, rapport- og sjeldenhetskorniteer, "Atlas-prosjektet",
tallrike rapporter, nye fugletidsskrifter, lokaltidsskrifter osv. - En slik
enorm innsatsøkning måtte gi mange
nye funn, og bare i løpet av 70-årene
steg artsantallet fra 350 til 400. Mer
litteratur og informasjon, økt levestandard med reiser, mer fritid, videre
felterfaring og bedre optisk utstyr
(kikkerter/telelinser) har også gjort sitt
til den sterke økningen. - Eller kanskje
ikke sammenhengene er så enkle?
Dyrelivet i dag er et resultat av
innvandringen etter siste istid og
artenes etablering og tilpasning til våre
naturgitte forhold. Fuglefaunaen slik
vi kjenner den, er imidlertid ikke uforanderlig. Over lengre perioder endres
artssammensetningen, og forholdene i
et tidsavsnitt er derfor bare et "øyeblikksbilde i en naturfilm som gradvis
skifter scene og aktører."
Det er lett å iaktta når trekkfuglene
kommer om våren, men det er vanskeligere å si når de forlater oss om
høsten. Tilsvarende er tidspunktet for
en nykommers etablering bedre kjent
enn da en art forsvant fra vår fauna.
Det er et faktum at flere nye arter har
fått fotfeste i Norge i vårt århundre
enn antallet som har forsvunnet (se f.
eks. Sterna 3 : 105 · 135). Faunaendringer og forskyvninger i arters utbred27

else, deres ekspansjon og innvandring
samt klimaendringer og kunstige miljøTabell 1:
Antall
Årstall
arter
100
150
200
250
300
350
400

Antall år
(periode)

1750
1815
1830
1875
1915
1970
1980

65
15
45
40
55
10

inngrep, påvirker også faunabildet og
artstilveksten.

Antall nyreg.
pr. år

0,8
3,3
1,1
1,3
0,9
5,0

Omtrentlig årstall for hver 50. nyregistrert fugleart
i Norge i
tiden 1750 - 1980, antall år (periode) som er gått før 50 nye er
observert og gjennomsnittlig antall
nyregistrerte arter pr. år i perioden. Tallene er beregnet på
grunnlag av figur 1. I løpet av 230
år (1750 - 1980) er det registrert
ca. 300 nye arter, dvs. gjennomsnittlig 1,3 pr. år.
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Schaanning- N.OF.- perioden
perioden

Figur 1:
Antall fuglearter registrert i Norge i tiden 1750 til 1980. Punktene angir sikre
minimumstall fra litteraturen, Schanning (1925: 63 - 64), Løvenskiold ( 1947)
"Norske dyrenavn" (suppl. til Fauna nr. 1 1961 og Fauna nr. 4 1976). Lien .(1975)
og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (1978: 17).
Figuren er ment å vise hovedtrekkene i utviklingen av artsantallet i Norge. Kurven er ikke korrigert for mulige endringer i systematikk, siden synet på "art" og
"underart" har endret seg noe gjennom tidene. En og samme systematisk form kan
derfor i en publikasjon ha blitt angitt som "art", mens den opptrer som "underart/
rase" i annen litteratur.
Stiplet linje antyder forventet utvikling etter 1950, se teksten .
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Østfold.
De første trykte opplysninger av be·
tydning om "fugle i Smaalenene udi
Aggershus Stift" forelå på slutten av
1700-tallet. Da skrev prester, fogder
og andre lærde såkalte "physisk
økonomiske" beskrivelser fra forskjellige bygder i Østfold, og disse inneholdt gjeme egne kapitler og avsnitt
om "fugle". Slike "topographiske journaler" er publisert fra Indre Østfold
(Rakkestad, Askim/Eidsberg/Trøgstad
og Spydeberg) ved Bassøe, Berg,
Rested og Wilse i årene 1779 - 1802 og
fra Halden-distriktet ved Hoff i 1792.
I 1866 publiserte Robert Collett en
oversikt over Smaalenenes fuglefauna
(Nyt mag.naturv. 15 : 32 - 45 samt 83),
der han nevnte 195 arter. I siste halvdel av 1800-tallet var det nok først og
fremst Collett og J .A. Thome (1849 1912) som var foregangsmennene. W.
Thome (død 1972) fortsatte arbeidet
etter faren utover i vårt århundre.
(Se Østfold-Ornitologen 4 (3 -4): 6 - 9).
Ornitologisk virksomhet i Østfold
kom for alvor i gang på et noe senere
tidspunkt enn i Vestfold som i så henseende var et foregangsfylke ved Oslofjorden. I tiden fram til midten av
1960-tallet var det stort sett tilfeldige
observasjoner og små notiser som dominerte aktiviteten i Østfold.
Blant aktive personer kan eksempelvis nevnes Kristian Andreassen ( 1898 1973), Yngvar Hagen (f. 1909), Harald
Schille (f. 1917) og Nils-Jarle Ytreberg
(f. 1926). Sistnevnte publiserte en del
arbeider fra Kurefjorden og Aven i
årene 1956 - 67, bl.a. et par nye funn
for Norge.
I 1961 ble Akerøya Ornitologiske
Stasjon opprettet ved Einar Brun
(1936 - 76) og Gunnar Lid (f. 1938).
(Se Sterna 6 : 169 · 184, Østfold-natur
1977 nr. 2 : 42 · 54 og 1978 nr. 3: 63
64). Lid nedla et meget betydelig ar·

beid ved stasjonen fram til midten av
1970-årene. 4 nye arter her til lands er
første gang registrert: på Akerøya
Ved Kjennetjernet i Onsøy ble det ,
årene 1967 - 76 drevet en ornitologisk
stasjon i regi av Kjell Møklegård (f.
1930), Birger Alfred Andersen (f
1939), Leiv Bunes (f. 1954) m .fl. og
1 ny art for landet ble notert (se Ø.O.
1974, nr. 2 · 3 : 5 - 12).
Ornitologiske undersøkelser i Øraområdet begynte for alvor i midten
av 1960-årene. 2 hekkefunn (1937 og
1969) og 1 observasjon (1882) var nye
for Norge. En kan vel heller ikke se
bort fra at førsteobservasjonen av avosett (1840) kan stamme fra Øra.
(Litteratur, se Østfold-natur 1977 nr.
1 og 1978 nr. 4: 66 · 68). I løpet av de
siste 10 - 15 årene har ornitologisk
virksomhet i fylket hatt meget stor
framgang. Dette skyldes ikke minst
dannelsen av (ØOF) Østfold-avdeling
av NOF i 1971 (se Ø.O. 1977 nr. 1:
29). Lokalforeningen fI1ck etter få år
like mange medlemmer som NOF
hadde da den ble stiftet i 1957 (ca.
240). Opprettelsen av ØOF resulterte
i tidsskriftet Østfold-ornitologen fra
1974 og rapportserien Østfold-natur
fra 1977 (se Ø.O. 1977, nr. 3 -4:48 49). Mye ornitologisk arbeid ble også
utført i forbindelse med naturvernsaker og naturvernregistreringer i fylket i 70-årene (se Ø.O. 1977, ru. 3
4 : 43 - 47).
Tabell 2 viser de førstegangsfunn
av arter og hekkinger i Norge, som er
gjort i Østfold. Ca. halvparten av observasjonene (1838 - 1979) og av
hekkefunnene (1937 · 79), er gjort
etter 1965. 4 av de 6 spurvefuglene fra
vårt århundre er påvist ved bruk av
mistnett under ringmerking. Av 23
arter i tabell 2, er i alt 15 fra Akerøya,
Kurefjorden, Onsøy og Øra, dvs. om·
råder som er særlig godt undersøkt

Tabell 2:
Førstegangsfunn i Norge fra Østfold.
Oversikten omfatter bare publiserte
funn. For arter registrert etter 1900 er
det i parentes henvist til litteratur der
funnet først er omtalt. Observasjonene
før 1900 er fra Collett/Olsen 1921 :
Norges fugle , bind I - Ill. Flere arter
registrert på 17 - 1800-tallet i Østfold
antas å være førstegangsobservasjoner
for landet.

Observasjoner:
1838
1840
1843
1860
1882
1889
1944
1958
1966
1967
1969
1971

1972

Svartstork, Tune
Avosett, Fredrikstad
Tartarpiplerke,
Halden
x)
Svarthalespove, Halden
Dvergmåke, Øra
Bruntrost, Eidsberg
Sandteme, Struten, Onsøy
(Naturen 68: 318)
Rødhodeand,
Kurefjorden
(Sterna 4: 41 - 46)
Rødstrupesanger,
Akerøya
(Sterna 7: 387 - 396)
Rødtoppfuglekonge , Akerøya
(Stema 8: 69 - 72)
Steintrost, Akerøya (Stema 9:
97 - 100)
Vannsanger,
Kjennetjernet,
Onsøy (Fredriksstad Blad 8.10.
1971)
Kanadahettemåke , Kurefjorden

Pr. 1. jan. 1980 er det påvist 291
fuglearter i Østfold, dvs. en økning på
96 i forhold til Colletts oversikt fra
1866. Flamingo, stripegås og mandarinand antas å være rømte burfugler,
slik at antall ville arter er 288 . I tiden
1866 til 1975 ble det i gjennomsnitt
registrert 0,8 nye arter for Østfold pr.
år, mot 1,1 pr. år for landet for øvrig.
I årene 197 5 - 80 er det sett 12 nye
arter for fylket, dvs. 2 - 3 nye pr. år.
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(Sterna 13: 109 · 115)
1973 Gultykknebb, Onsøy (ØO 1
(I ): 25. 26)
1975 Sangspurv, Akerøya (Stema
15: 195)
I tillegg er 1 ny art for landet registrert
i Kurefjorden på 1970-tallet (upublisert, V. Ree pers.medd.).

Hekkefunn etter 1900:
1937 Knoppsvane, Øra (Stema 4 :
342)
1953 Stillits, Onsøy (Fauna 6: 153 ·
158)
1962 Isfugl, Halden ( Fauna 15 : 172 174)
1965 Snadderand, Kurefjorden (Sterna 7: 223 - 237)
1969 Rovteme, Øra (Haftorn 1971 :
368 - 369)
1972 Taffeland, Marker (ØO 1 (2 ·
3): 38)
1973 Dvergdykker, Rygge xx)
(ØO 1(I): 18 - 19)
x)

xx)

Haftom (1971 : 532) angir
"Fredrikstad". Collett/Olsen
(1921 , I : 595) oppgir " Fredrikshald" , som er det gamle
navnet på Halden.
Påvist hekkende i Møre og
Romsdal noe senere samme
år (Stema 13 : 116 - 120).

(Referanser : 19 75 : Hardeng/Haga, stensil, 00 nr. 3 - 4 : 13, 1976: 00 nr.
3 - 4: 115, 1977 : ØO nr. 1: 26, 1978:
Østfold-natur nr. 4 : 46 og suppl. under
arbeid til ØO 1980.
Selv om det kan være både morsomt og stimulerende å påvise nye
arter for landet eller fylket, bør dette
ikke være et mål i seg selv. Når slike
funn settes inn i en videre dyregeogra·
fisk sammenheng får de langt større

Isfugl med fisk i nebbet på fiskeplass ved bekk nær reir. De to første reirfunnene i
Norge ble gjort på to forskjellige steder ved Halden henholdsvis i 1962 og 1969
(Fauna 15: 172 og Sterna 9: 2). Foto: Vidar Hov Lian 1969.

verdi, og vi får håpe slike betraktninger
i økende grad vil prege tiden som
konuner.
Denne artikkelen er ikke skrevet for
å oppmuntre til økt "fugle-firmerkesamling", men antall nyregistrerte
arter i de ulike tidsperioder er ment å
gjenspeile litt av utviklingen og historien til vår rike ornitologiske tradisjon.
Atle Haga takkes for kritisk gjennomlesing av manuskriptet og Ingeborg Gjøen for rentegning av figur.

Litteratur:
Av plasshensyn er en del referanser
nevnt direkte i teksten. For opplysninger om ornitologisk historie, henvises til Schaanning (1925) og Kleppa
(1976: 1og199 - 213).

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
1979: Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag fylke.
Nidaros trykkeri. Trondheim. 120 s.
(v/J. Suul).
Kleppa, P. 1976: Norsk ornitologisk
bibliografi 7924 - 79 73. Universitetsbiblioteket Oslo. 213 s.
Lien, L.M. 1975: Avifaunistisk status for Norge. Krampen (NOF avd.
Bergen) 4 (2): 17 - 20.
Løvenskiold, H.L. 1947 : Håndbok
over Norges fugler. Gyldendal. Oslo.
887 s.
Schaanning, H.T.L. 1925: Bibliotheca ornithologia Norvegica 1591 1924. Norsk om. tidsskr. li, nr. 6:
57 - 131. (Arbeidet er skrevet på
norsk, historikk s. 60 - 64 ).
31

ATLASPROSJEKTET
Meddelelse nr. 6
Tellef Kjellesvig
Det var i 1979 kommet inn godt
med opplysninger til prosjektet. Spesielt gledelig er det at den geografiske
fordelinga er så god. Nå er det igrunn
bare de helt nordligste strøk av fylket
som henger igjen. Her er medlemsmassen liten, og det er derfor sannsynligvis reiseavstanden som virker
hindrende. I 1979 har vi imidlertid fått
anledning til å dekke reiseutgifter i
forbindelse med registreringsarbeidet.
Vi har fått støtte fra Østfold Fylke,
og denne ordnmgen vil forhåpentligvis

Fig. 1.
Antall arter registrert 1.1. 1980.
Her inngår registreringskategoriene B =
mulig hekking, C = sannsynlig hekking
og D = konstatert hekking. Observasjoner som ennå ikke er godtkjent av
LRSK/NNSK er ikke tatt med.
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bli opprettholdt også i 1980, men
beløpets størrelse er ikke fastsatt ennå.
Jeg håper dette kan virke inspirerende
for Atlas-interesserte til å gjøre et slag
for prosjektet selv om hjemstedskvadratet er godt dekket.
I figur 2 har jeg forsøkt å vurdere
hvor langt arbeidet er kommet i de
ulike kvadratene. Oppsettet er vurdert
på skjønn og kan selvfølgelig diskuteres. Hensikten er at interesserte skal
kunne vurdere hvor det er mest viktig
å gjøre en innsats. Man må imidlertid

Fig. 2.
• Opplysninger innkommet, men ytterligere registreringer nødvendig.
•

Kvadratet er ganske godt dekket,
men det er fortsatt klare hull.

•

Kvadratet er godt dekket.
T980: Østfold-Ornitologen, 7: 32 · 35

være forsiktig med å sammenlikne fig.
1 og 2 direkte. Struten-kvadratet (A 3)
har fått betegnelsen godt dekket enda
bare 14 arter er registrert. I Vannsjøkvadratet (B 6) er det registrert 72
arter, dette kvalifiserer likevel ikke til
mer enn betegnelsen ganske godt dekket, men fortsatt klare hull. Variasjonen i naturgrunnlaget er avgjørende
for hvor mange arter man kan vente å
finne.
Ser vi på fig. 2 har tilsammen 36
kvadrater fått betegnelsen godt dekket/ganske godt dekket. Dette er en
klar framgang fra i fjor, og det tyder
bra for sluttresultatet. Fordelinga er
som nevnt geografisk sett ganske god.
Vi ser at det er flere sentralt beliggende kvadrater hvor opplysninger
mangler helt eller ytterligere registreringer er nødvendig. Dette gjelder i
første rekke kvadratene Skinnerflo
(B 5), Visterflo (C 5), Sarpsborg (D 5),
Skjeberg (D 4) og Store Erte (F 3).
I 11 kvadrater er det kommet inn
opplysninger, men ytterligere registreringer er nødvendig. Dette er del kvadrater hvor fast observatør nylig h_ar
starta opp eller kvadrater hvor det har
kommet inn mer tilfeldige observasjoner.
Vi står uten opplysninger overhode
i 12 kvadrater. I fjor var dette tallet
22. Dette viser igjen at 1979 har vært
et godt år.

Knoppsvane.
Det første norske hekkefunn ble
gjort på Øra i Fredrikstad så tidlig som
i 1937. Siden har det vært en voldsom
vekst i bestanden. I dag hekker knopp·
svana i egnede biotoper over hele
fylket. De første etableringene utenom
Øra skjedde i næringsrike vann som
Gjølsjøen i Marker og Augeberghølen
i Råde. Haftom (1971) angir at i 1964
hadde ett par hekka i Gjølsjøen i

minst 10 år. Etableringa har med
andre ord gått meget raskt. I dag er
nok de aller fleste egnede lokalitetene
i ferskvann allerede bebodd.
Vi har imidlertid på 70-tallet også
fått en sterk vekst av knoppsvanebestanden i skjærgården fra Råde til
Skjeberg. I 1978 gjorde to par hekkeforsøk på Akerøya, helt ytterst i havgapet. Størst er bestanden i midtskjærgården. Et år hekka f.eks. 6 par i
området øst for fastlandsveien til
Hvaler. Reiret legges gjerne åpent på
mindre holmer, men også i lune viker
som f.eks. sør på Asrnaløy.
Knoppsvanas kolonisasjon av Østfold er en ny, men interessant historie.
Vi har imidlertid få data nedskrevet
om hvor og når hekking har funnet
sted, antall par, unger etc. Det er fint
om dere som sitter inne med slike opplysninger sendte dem inn til postboksadressa.

Dverglo.
Jeg har til nå først og fremst tatt
for meg arter som har vært eller er på
33

frammarsj i fylket. Dverglo er et
eksempel på det motsatte. Collet
( 1867) angir at dvergloen før århundreskiftet var alminnelig på Hvaler og
på øyene rundt Larkollen. Den holdt
til på flate, ofte stenete sandstrender.
I dag er situasjonen en annen. Til
Atlas-prosjektet er det bare kommet
inn et par observasjoner for disse områdene. Et par hekket flere år i første
halvdel av syttiåra sør for Moss (A 6).
Forøvrig er arten flere ganger observert på øyene ved Larkollen (A 5). Her
er imidlertid ikke hekking konstatert.
Østfoldskjærgården må karakteriseres
som grundig undersøkt. En kan derfor
slå fast at bestanden ved Oslofjorden
har gått sterkt tilbake siden midten av
forrige århundre. Årsaken er det
vanskelig å si noe om.
Som vi ser av kartet hekker imidlertid dvergloen fortsatt i fylket. Funnene er gjort i sterkt menneskepåvirkede miljøer som f.eks. sandtak,
fyllplasser el.I.. Dvergloen trives i områder med vegetasjonsløse sand-, gruseller leireflater, gjerne ispedd pytter og
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mindre dammer. Områdene er ustabile.
ofte gror de til etter noen år, og dvergloen forsvinner.
Vi har her eksempel på hvordan en
art kan finne nye egnede områder pga.
menneskelige inngrep i naturen. Dvergloen hekker i dag sannsynligvis i et
større antall i innlandet østafjells enn
på Collets tid.
Hvor vanlig er så dvergloen i Østfold i dag? Dessverre vet vi lite om det.
Vær derfor våken hvis dere ferdes i
sandtak, på industri-/anleggstomter,
tørrlagte mudderflater, fyllplasser eller
liknende. Der er det muligheter. Vær
oppmerksom på at dvergloen har stor
toleranse for menneskelig tråkk og
forstyrrelser fra anleggsmaskiner etc.
Det kan f.eks. godt være at den hekker
i sandtak med full drift.
Ta en tur og sjekk egnede lokaliteter til våren. Dvergloen er en artig
krabat.

Nattergal.

Åpen ring i utbredelseskartet markerer observasjoner som ennå ikke er
behandlet av LRSK.

Nattergalen er under innvandring.
Antallet observasjoner i Østfold de
siste åra har vært økende. Flest observasjoner er gjort i Råde/Rygge og i
Fredrikstad-distriktet, men antallet
ligger langt under hva man har f.eks. i
Vestfold.
Nattergalen høres gjerne syngende
i løvskog i tilknytning til bekker og
fuktige områder. Den foretrekker områder med god undervegetasjon. Blant
avvikende observasjonssteder kan Arisholmen (Kråkerøy) nevnes. Her hevda
nattergalen revir 3 år på rad i sparsom

vegetasjon.
Har noen ytterligere observasjoner
er jeg meget interessert.'.
Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom
på at det i kartene bare er med observasjoner fra 1977, -78 og -79.

Litteraturliste.
Collett, R. 1866: Zoologisk-botaniske
observationer fra Hvaler-øerne. Nyt
Mag. Naturv. 15: 1 - 83.
Haftorn, S. 1971: Norges Fugler.
Universitetsforlaget, Oslo.
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STYRENYTT
Styrenytt er ingen ny spalte i Ø.O.
Den har vært borte en stund, men vi
vil forsøke å vekke den til live igjen.
Det er meningen å få med en liten
artikkel i hvert nummer framover.
I denne spalten skal vi fortelle litt
om hva vi driver med, og infonnere om
saker som vi tror kan interessere flere .
Hensikten er å skape bedre kontakt
mellom styret og medlemmene rundt
om i fylket. Det er en kjensgjerning
at mange hoder tenker bedre enn få.
Det betyr at vi er glade for råd og veiledning. Ikke hold gode ideer for dere
selv, men skriv til oss slik at vi også
kan få nytte av dem. Dette gjelder selvsagt ikke bare de sakene som kommer
fram i denne spalten, men alt dere
måtte finne på.
Noe av det viktigste som har skjedd
i vinter er at det har blitt bedre kontakt mellom Østfold Naturvern og vår
forening. To foreninger med så like
målsettinger vil ha stor nytte av å samarbeide, og på et felles styremøte
høsten -79 ble det besluttet å opprette
et eget samarbeidsutvalg. Hver forening stiller her med 2 representanter.
I utvalget skal det arbeides med konkrete naturvernsaker, men det er også
meningen at foreningene skal samarbeide om program o.l. Kanskje kan det
komme på tale med felles ekskursjoner
for eksempel. Med hensyn til aktuelle
naturvernspørsmål vil det satses på fellesuttalelser idet disse kanskje kan ha
større gjennomslagskraft. Representanter for NOF avd. Østfold er i øyeblikket Ole Petter Skallebakke og Ole
Jørgen Hanssen.
Når det gjelder naturvernarbeidet i
foreningen er det på trappene å opprette et nett av kontaktpersoner om36

kring i fylket. Deres oppgave vil bli å
følge med i lokalavisen og å gi beskjed
dersom de oppdager at det planlegges
skadelige naturinngrep i deres distrikt.
Opplysninger sendes til Ole Jørgen
Hanssen som er ansvarlig for arbeidet.
Av andre saker som har vært tatt
opp i det siste er lotteriet. Meningen
var å holde dette i 1979, men da fikk
ikke foreningen tillatelse. I år håper vi
at det går bedre. Muligens kan det bli
aktuelt å gå sammen med Østfold
Naturvern. Forøvrig kan det nevnes at
fylkesavdelingen heretter vil sløyfe
salgsvirksomheten på møtene. Ansvaret for eventuelt salg vil med dette
tilfalle lokallagene.
Som de fleste har oppdaget dukket
det for en tid siden et spørreskjema
opp i posten. Hensikten var å gi medlemmene anledning til å komme med
sine egne synspunkter på foreningsvirksomheten. Responsen har vært
brukbar, men vi så gjerne at enda flere
hadde benyttet sjansen til å komme
med litt konstruktiv kritikk. På samme arket var det også en presentasjon
av nye foreningsaktiviteter. Vi tar
sikte på a aktivisere medlemmene i
større grad enn før, og vi tror at det
vil være interesse både for konkrete
arbeidsgrupper og studiesirkler. Blant
prosjektene er fuglekassegrupper, oljeverngrupper, Øra-gruppe og energigruppe, samt studiesirkler i fugleøkologi og artskunnskap. Det burde være
noe for enhver smak. Når dette leses er
nok aktiviteten i full gang, men hvis
det skulle være noen som ennå ikke
har meldt seg på, er det bare å ta pennen fatt. Opplysninger kan fåes via
foreningsadressen.
Geir Stenmark

ETTERLYSNING FRA LRSK
DU - ja nettopp DU! Nå er det på
tide at du sender inn dine obs. fra
1979 (og tidligere). Har du mye å
raportere, så be om registreringskort

(det letter oss for arbeidet!) - Sett deg
ikke foran TV'n i kveld, skriv til oss
i~teden!

FUGLEFOTOGRAFER !
Vi trenger mange svart/ hvitt bilder til
Østfold-Ornitologen, også av vanlige arter !

Naturbøker i stort utvalg, f. eks:
Jotunheimen Kr.148
Hardangervidda Kr. 158
Alta-Kautokeino-vassdraget. Kr.145
Sverre M. Fjelstad: Naturen rundt oss.
Johan B. Steen: Rypeboka. Kr. 245
Mathis Kværne: Fokstumyra. Kr.138

Kr. 95

Sverre '}-ohnsen
'Bok- & 1Japirhandel
1600 Fredrikstad
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KONKURRANSEFUGLEN

Under denne headingen vil dere i
hvert nummer framover finne et fuglebilde. Det er da om å gjøre for dere,
ut fra erfaring eller ved hjelp av bøker,
å finne ut hvilken art det er og sende
forslaget til oss.
Ideen til denne spalten har vi hatt
en stund nå, men det var først etter at
det hadde kommet inn en del av
spørreskjemaene, der det var tydelig
at mange ville ha en konkurranse, at
det kom noe konkret ut av planene.
(Det skulle forøvrig være en påminnelse om å sende inn skjemaet, for
dere som ennå ikke har gjort det. Som
dere ser, kan dere på den måten være
med på å styre foreningsdriften).
Bildet denne gangen skulle kanskje
ikke by på så store problemer for erfarne fugletittere. Nybegynnere vil
nok ha litt større problemer, men dere
får bruke fuglebøkene, så går det nok.
Vanskelighetsgraden vil nok variere
en del framover, avhengig av tilgangen
på bilder. Vi vil i den anledning oppfordre dere til å sende inn svart/hvitt
bilder som kan brukes i konkurransen .
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Som en oppmuntring til de som
sender inn en besvarelse, vil vi hver
gang trekke ut en heldig vinner blant
de med riktig svar. For å minske sjansene for at vinneren får noe han/hun
har fra før, kan vedkommende velge
blant flere premier. Alle som sender
inn svar må derfor oppgi hva de vil ha
dersom de vinner.
Premiene det kan velges blant
denne gangen er:
• Vedum : Vi studerer fuglene.
• Cappelens fuglehåndbok.
• Fugler som hobby.
Jonsson : Fugler i naturen:
•
Skog, park og hage,
•
Aker, vann og våtmark
•
Fjell og barskog
• Bang & Dahlstrøm : Dyrespor.
For at resultatet av trekningen skal
komme med i neste nummer, må vi
sette svarfristen til 1. mai.
Svarene sendes til
Østfold-ornitologen,
Postboks 1145 ,
1601 Fredrikstad.
Husk å oppgi premieønske! Lykke til!

Til deg mellom 20 og 30:

Du kan låne 25.000
av oss første g'!ng du stifter
eget-h1em
Kreditkassens Førstehjems-lån er et nytt
tilbud for alle mellom 20 og 30 år. Det eneste
du må gjøre er å åpne lønnskonto hos oss,
holde den i orden i 3 måneder og dokumentere
tilbakebetalingsevne. Har du lønnskonto i
Kreditkassen fra før, er saken grei forutsatt at
kontoen er holdt i orden.
Lånet kan brukes som topplån til bolig, til

innskudd, oppussing, møbler o.s.v. Det er
avdragsfritt i 2 år. Da betaler du bare renter.
Deretter nedbetales lånet over 5 år.
To som flytter sammen kan få kr 50.000,.
Da må begge fylle betingelsene og.sammen ta
ansvar for hele lånet.
Kom innom banken - be om opplysninger og
brosjyre. Velkommen!

FØRSTEHJEMS·LÅN

11

l<REDITl<ASS~.N

- først ute 1g_Jen
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INNHOLDSFORTEGNELSE FOR 1979
(6. årg.) AV ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Bjørgan, Arne:
Årsrapport for 1978. Fredrikstad lokallag av NOF
Bosy, Rune Gunther:
Skibstadkilen/Vikerkilen ·området 1978
Bugge, Pål:
Havsulene på Grassholm
Nødrop fra en fuglestølle
Forslag til framtidig foreningsdrift
Dyresen, Arve:
Morups Tånge, ·en enestående vadefugl-lokalitet
Eilertsen, Roar:
Områder vi bør slåss for
Hanssen, Ole Jørgen:
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon høsten 1978
Nygaardsmoa 1.7. - 31.12.1978
Fugledød i Skagerak etter oljeutslipp høsten 1978
Svartstork, Ciconia nigra L., observert for tredje gang i Østfold
Trelerke· nesten utdØdd i Norge
Status for sjøfuglreservatene i Østfold 1979
Forekomsten av hauksanger i Østfold
Heimdahl, Bent:
Orienteringsløpenes skadevirkninger på naturen
Hunn, Tore:
Fuglelivet i Skibotndalen
Kjellesvig, Tellef:
Atlas-prosjektet. Meddelelse nr. 5
Koht, Steinar, Rydin, Bengt, Bunes, Leiv:
Granmeis hekket i gråtrostreir
Lågbu, Øivind:
Ornitologiske observasjoner i Kurefjorden 1978
Orienteringsløp om våren. En betraktning fra Østfold
Martinsen, Sven Olav:
Nygaardsmoa 1.1. · 30.6.1979
Lund, Hj. Munthe-Kaas:
Om vask av oljeskadete fugler
Ranke, Jo:
Lokallaget i Moss
Ringsby, Tor Harald og Suther, Per Otto:
Stomperudtjern i Degernes
Suther, Per Otto:
Fra hekkesesongen 1977 i Indre Østfold
Thelin, Ame:
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon våren 1979
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Abonner på Østfold-Natur!
Atlas-prosjektet i Norge
Bokanmeldelse
Formannen har ordet
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Innholdsfortegnelse for 1979 (5. årg.) av Østfold-Ornitologen
Meddelelse fra LRSK-Østfold
LRSK-innkommet materiale 1977
LRSK-innkommet materiale 1978
Lyst til å lære ringmerking?
Opprop:
Seutelva
Trekkobservasjoner av jaktfalk og vandrefalk
Trelerke i Norge
Redaksjonelt
Regnskap for 1978
Utlån av litteratur

1
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BOKANMELDELSE
Hardeng, G. & Haga, A. 1978:
Miljøtyper, plante- og dyreliv.
Bygdebok for Heggen og Frøland.
Bind 2, hefte 7. Mysen.

En rekke av fylkets kommuner har
nå utgitt, eller planlegger å utgi bygdebøker. Som regel finner en i disse
svært fyldige bygdehistoriske oversikter, fokusert på næringsliv, kjente
borgere etc. Selve naturgrunnlaget,
som flora og fauna gis sjelden særlig
oppmerksomhet, og er i beste fall avsett et par sider bakerst i siste bind.
Derfor er Bygdebok for Heggen og
Frøland et hyggelig unntak. Her har
man tydelig forstått viktigheten av å
presentere bygdas natur og engasjert
lokalkjente folk til å skrive stoffet.
Resultatet er blitt hele I 03 sider med
interessant stoff fra de indre deler av
fylket.
Blant de ting som behandles kan

nevnes botanikere og zoologer som har
hatt sitt virke i bygdene, og plantenes
og dyras innvandringshistorie etter
siste istid. Interessant er kapittelet om
forandringene i dyrelivet i historisk
tid, der bestandsforandringene for
flere fugle- og dyrearter gis fyldig omtale. En historisk oversikt over gamle
jakt- og fiskemetoder er vel også noe
som burde interessere de fleste, mens
kildematerialet og systematiske lister
over planter og virveldyr vel er forbeholdt de mer spesielt interesserte.
Komiteen bak bygdebokprosjektet
er vel verdt en gratulasjon, for at de
lot naturinteressene slippe til i så stor
grad i bygdeboka. La oss håpe at flere
følger dette eksemplet! Boken kan
skaffes i de fleste bokhandlere, og et
eksemplar står også på foreningsbiblioteket for utlån.
Ole Jørgen Hanssen
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ajun9ilak. IGLOO
Decron' Hollofil
(poly-ber)

Suveren nykonstruert pose til en
rekke bruksområder. Blå nylon
utvendig, orange rayon innvendig.
Ingen gjennomsydde sømmer og
derfor spes1ett god isolas1onsevne.
Passer for personer opptil 195 cm
og veier ca. l.800 g med vanntett
transporttrekk. Kan vaskes.

2 m nylon glldol61

Eget fargelaboratorium
Fremkalling av Ektachrome film på 1 dag
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Båndopptagere for
opptak av fuglesang?
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