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Suveren nykonstruert pose Ill en
rekke bruksområder. Blå nylon
utvendig, orange rayon innvendig.
Ingen gjennomsydde sømmer og

derfor spesielt god isolasjcmsevne.
Passer for personer opptil 195 cm
og ve ier ca. 1.800 g med vanntett
transporttrekk. Kan vaskes.
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REDAKSJONELT
De siste par årene har det vært tildels vanskelig å få folk til å sitte i
styret i foreningen. Samtidig som samfunnet preges av økt passivitet opplever vi her den stikk motsatte reaksjon, nemlig at noen gamle travere fra
tidligere år igjen er villige til å gjøre en
innsats. Dette er uvant, men høyst
velkommen kost for valgkomiteen som
aldri har hatt noen lett jobb. Dette kan
nok også være nødvendig med tanke
på all den aktiviteten som skal koordineres, stimuleres og videreutvikles
både på fylkes· og lokallagsplan. Dessuten er det nok av nye og gamle arbeidsoppgaver. Det er fristende å
nevne samarbeidet med Østfold Naturvern og konsekvensanalysen om bruken av skjærgården i Oslofjorden.
Gamle kjepphester som bør kjøres
fram på nytt. Foreningen og dens

synspunkter bør gjøres bedre kjent
blant folk . Det hjelper lite at noen
enkeltpersoner er enige med oss så
lenge dette ikke fører til at samfunnet
tar hensyn til det med politiske vedtak. Det er høyst sannsynlig at en
større sympati for vårt naturvernarbeid ligger latent i befolkningen. En
markering av foreningen ved mer utadrettet virksomhet kan lett bli en
utløsende faktor for flere av de sakene
vi arbeider med. La det bli vårt nyttårsønske at vi får en slagkraftig forening som vil vinne gehør for sine synspunkter. Siden dette er siste gang jeg
skriver under denne overskriften vi l jeg
takke for meg samtidig som jeg håper
at Øivind vil finne seg godt til rette i
sitt nye verv.
Ole Petter

FORMANNEN HAR ORDET
Godt nytt år, alle sammen! ØO er
stadig på etterskudd, derfor er disse
ord i det siste nr. for 1980 skrevet i
1981.
Årets første dager brakte årets
første oljeutslipp, den største fuglekatastrofe til nå i Skagerak. Foreningen mottok en rekke henvendelser
i denne tiden. Dette viser bare at det
ikke er bygget opp et offentlig apparat
som skal registrere og begrense de
skader og lidelser et evt. oljeutslipp
påfører dyre- og fuglelivet. I lys av
dette må viltnemda på Hvaler berømmes for ypperlig innsats. Forman-

nen, Egil Holt, viste en innsatsvilje og
innsikt i problemet som det er vel
verd å løfte hatten for.
Dette var ikke det siste oljeutslippet
langs våre kyster. Vi må straks kreve av
ansvarlige myndigheter at sikkerhet og
beredskap styrkes. Under beredskap
må inngå et registrerings- og {dessverre) avlivningsapparat der også lokale
ornitologer er med.
Massemedia her reist spørsmålet om
det er mulig å redde oljeskadd sjøfugl
ved å vaske dem. Svaret må bli et betinget ja. Denne gangen ville vask være
som en dråpe i havet, men for å sitere
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kollega Halvdan Møller i Vestfold: "Vi
har ikke lov til å være negative til
vasking!" Vasking av oljeskadde sjøfugler stiller store krav. Først og
fremst må fuglen være sterk nok til å
tåle vask. Slike ble det funnet få av
langs Østfoldkysten denne gangen.
Dernest kreves egnede lokaler og utstyr, veterinærhjelp og ti l slutt penger.
- Likevel, vask kan ha sin positive
funksjo n. Det ble f.eks. avlivet tre teist
under denne oljekatastrofen. Det vil si
tre av kanskje under tyve fugler totalt
i Østfo ld. Hadde man ved vask reddet
livet til en av disse, ville man berget
minst 5 % av Østfolds bestand!
Et annet eksempel: I Øraområdet er
det årlig knoppsvaneflokker som er
større enn hele Norges hekkebestand.
Hva da med et oljeutslipp i Glomma?

Naturvernere og ornitologer bør derfor
kreve at myndighetene oppretter en
vaskestasjon for sjøfugl i Oslofjordområdet.
Faren for oljeutslipp langs Østfoldkysten er overhengende, ikke bare fra
supertankere i fjorden. Vi må ikke
glemme trafikken med oljelektere og
småtankere i skjærgården og på Glomma, tankanlegg, industri og tankbiltrafikk - eller hva med et utslipp gjennom kloakknettet, eller til våre innsjøer?
Vår forening har et hav av oppgaver
i "oljesektoren". Derfor, kjære medlem, håper jeg at du engasjerer deg i
disse sakene. Vi har sett hvor maktesløse vi var denne gang. La oss stå bedre
rustet neste gang!
Roar

TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL
ARTl.KKEL OM TAFFELAND
I Østfold-Ornitologen nr. 2 1980
s. 64-68 omtales første sikre hekking
av taffeland i Norge i Gjølsjøen ved
Ørje .
Innledningsvis nevnes invasjonspreget opptreden av arten på Vestlandet
høsten 1978 (V. Ree pers.medd .). En
henviser også til Håland ( 1979) . Referansen var falt ut i teksten, men er anført i litteraturlisten s. 68.
Artikke len til Oddvin Lund.og Ove
Olsen som nevnes på s. 64, ble publisert like etter at taffeland-art ikkelen
forelå. Det henvises til :
Lund, 0. og Olsen, 0. 1980: Forekomst og hekking av taffeland
Aythya ferina, i Hellesjøvannet
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1974 - 1979. Vår Fuglefauna 3 (2),
102 - 105.
På s. 65, høyre spalte øverst står :
"Av mindre hekkearter forekommer . . ." Setr.ingen skal lyde "Av
mindre vanlige hekkearter forekommer . .. "
Lenger nede i samme spalte nevnes
at 6 taffelender er det største observerte antallet i Gjølsjøen. Dette er ikke
korrekt lenger, da Terje Gra~ og PerOtto Suther så 10 ex. i sjøen 6/ 5-79
(Suther i brev d es. 1980) og Morten
Olsen 14 ex. 4/5-80 (Olsen pers.medd.
des . 1980).
Geir Hardeng.

FERSKVANNSØYER I ØSTFOLD
MED ORNITOLOGISK VERNEVERDI
Atle Haga og Geir Hardeng
Ferskvannsforekoll!ster i Østfold
I Østfold finnes 293 km2 ferskvann, dvs. 7 % av fylkets totalareal
(Norges off. statistikk, Miljøstatistikk
1978:127). Antall ferskvann er angitt
til 1586 (Norsk Alkunnebok 1964), og
arealet av 790 øyer og holmer i ferskvann er 27 km2. Ferskvannsforekomstene kan inndeles i rennende
(elver, bekker) og stillestående vann
(innsjøer). Innsjøene grupperes igjen i
3: Grunnfjellssjøer (oligotrofe), leirslettesjøer (eutrofe) og myrtjern (dystrofe). De næringsfattige grunnfjellssjøene med betydelig humuspåvirkning
er vanligst over marin grense. De har
lav pH (4 - 5), stort siktedyp (inntil

10 - 12 m), er påvirket av sur nedbør
og har oftest et fattig fugleliv og sparsom vegetasjon (botnegras-type). ·

Fuglearter knyttet til næringsfattige innsjøer
Våtmarksfugler tilknyttet næringsfattige innsjøer i Østfold, er i første
rekke storlom, siland, laksand, fiskeørn, svartbak og makrellterne. Disse
hekker på småholmer og øyer i sjøene.
I tillegg finnes andre ender (stokkand,
krikkand og kvinand), vadefugler
(skogsnipe og strandsnipe), fiskemåke
og linerle, men disse hekker også ved
andre innsjøtyper. Enkelte steder hekker typiske saltvannsarter i ferskvann,

Bilde 1: Typisk øy i næringsfattig innsjø i Østfold. I den høyeste furua sees et fiskeørnreir (se pil), mens storlommen plasserer reiret like ved vannkanten. Naken holme
som til venstre er vanlig hekkeplass for måker og terner. (Foto: AH).
1980: Østfold-Ornitologen, 7; 8 5 - 89
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f.eks. gravand (Vansjø), tjeld (Vansjø,
Femsjøen), dverglo (Vestfjella i Aremark) og mulig steinvender (Vansjø).
Små, nakne holmer i større innsjøer
kan ha et typisk skjærgårdspreg med
måker, terner, tjeld m.m. (Bilde 1).

Bruk av næringsfattige innsjøer
Det kan være av interesse å se hvordan vi mennesker utnytter de næringsfattige innsjøene, og en o versikt gis
nedenfor i stikkords form.
a) Tidligere bruk
Vannkraft (møller, sagbruk, sliperier), transport (båt, over is, tømmerfløting), muslingfiske - lite utbredt,
næringsfiske (eks. laks). Senking av
sjøer, flomvannsreguleringer I utrettinger av elveløp for å hindre flomskader og innvinne ny jord.
b) Nåværende bruk
Resipient/kloakkering (flere renseanlegg bygges), elektrisk kraft (f.eks.
Glomma, Haldenvassdraget), drikkevann (økende interesse for grunnvann i
Halden og Øyeren syd), vannkilde for
industri og jordvanning.
c) Fremtidig bruk
Småkraftverk og jordvanning, f.eks.
instandsetting av gamle danuner og regulering av skogsvann. Småkraftverk
synes stadig mer aktuelt ifølge NVE.
Eventuelt ytterligere reguleringer av
eksisterende anlegg, f.eks. i Haldenvassdraget.
Fiskekulturarbeid i regi av landbruksmyndighetene må antas å øke,
f.eks. laks i Glomma, kalking av sure
vann, utsetting av edelfisk og mulig
redusering av ugrasfisk (karpefisk) i
enkelte vann og bruk av rotenon
(fiskegift). Etter som tømmerfløting
er i ferd med å opphøre, vil interessen

86

for småbåter og særlig kanotrafikk/
elvepadling øke i Glomma, Haldenvassdraget (der en gammel kanal går
fra Otteid til Store Le), Enningdalselva, Boksjøene m.fl. Skulle en i fremtiden få A-kraftverk, jfr. diverse utredninger fra NVE og NIVA, må en
anta betydelige behov for kjølevann
(saltvann lite aktuelt i dag pga. korrosjonsskader i anleggene).
En må regne med øket interesse
for dambruk, f.eks. til oppforing av
edelfisk Gfr. Ørretfarmen i Spydeberg), og det knytter seg da særlig
interesse til småtjern og bukter som
lett kan sperres av i større sjøer.

Forvaltning
innsjøer.

av

næringsfattige

Hekkefuglbestanden i næringsfattige innsjøer er i særlig grad knyttet til
øyene, og derfor er det sterkt ønskelig
at det blir foretatt en registrering av
ferskvannsøyene i fylket.
I likhet med skjærgården kan motorisert ferdsel og friluftsliv være en belastning for øyenes vegetasjon og
fugleliv. Følgelig synes det ønskelig
at det utarbeides en verneplan for
ferskvannsøyer tilsvarende sjøfuglreservatplanen i skjærgården. Eventuelt kan
innsjøer med rike ferskvannsøyer tas
med som objekter i en påtenkt limnologisk (ferskvannsøkologisk) verneplan. Objektene behøver ikke nødvendigvis fredes som reservater etter
naturvernloven hvis ferdselen blir begrenset på annen måte. Til dette kan
benyttes friluftslovens § 15 om regulering av ferdselen på visse friluftsområder. Denne paragraf lyder slik:
"Til regulering av ferdsel på område
hvor utfarten er stor, kan kommunestyret med samtykke av eieren
eller brukeren fastsette atferdsregler
som enhver som ferdes på området

Bilde 2: Storlommen er en karakterfugl for næringsfattige innsjøer. (Foto: Jørn
Bøhmer Olsen).

plikter å følge. Reglene skal særlig
ta sikte på å opprettholde ro og
orden, verne dyre- og planteliv og
fremme helsetiltak og sanitære forhold. Kommunestyrets vedtak trenger stadfesting av fylkesmannen.
Departementet kan gi vegledende
forskrifter om reglenes normale
innhold. For område som staten
eier eller har råderett over, kan ved-

kommende myndighet fastsette atferdsregler."
Andre aktuelle lover er lov om motorisert ferdsel i utmark (småbåter),
strandloven (begyggelse i l 00 m sonen)
m.fl., det henvises til Østfold-Ornitologen nr. 2, 1980, artikkel om smålom
og trane.
Uansett vernestatus bør en fremtidig forvaltning av ferskvannsøyene
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CXl
CXl

Tabell 1: Hekkefuglbestanden på noen ferskvannsøyer i Østfold 1980
6 øyer, Moskjæra,
Vansjø

4 øyer S. for Ca. 25 øyer Ca. 25 øyer Ca. 10 øyer
Østerødøya, Hølvannet, Søndre Bok- N. Boksjø,
Vansjø
Rømskog
sjø, Halden Halden

Storlom
Gravand

X

3

3

2

2

9

8

14

10

4

2

1

10 øyer i
Mortvika,
Store Erte

2 skjær,
PL 558612,
Aspern

5 øyer,
Skromleholmene, Store Le

X

Stokkand

1

X

Siland
Tjeld

X

Strandsnipe
Hettemåke

12

Fiskemåke

24

7

3

2

27

4

Svartbak
Makrellterne
Linerle

1

Totalt

68

13

2

4

5

3

32

30

10

4

5

12
1

8

Tallene angir antall stasjonære par. x: Arten er bare påvist en gang og regnes ikke som stasjonær.

8

3

15

18

sikre:
a. faunaens kvalitative sammensetning
i innsjøene, få med øyer med et
rikt utvalg arter
b. rugeplassene til sårbare arter som
storlom og fiskeørn .
c. "maritime"
arter
i sjøene
(gravand, tjeld, dverglo, steinvender).
d. spesielt arts- og individrike måkekolonier (eks. med makrettteme,
hettemåke, fiskemåke og svartbak).

Hekkefuglbestanden på noen
ferskvannsøyer i Østfold 1980
A. Haga undersøkte hekkefuglbestanden på noen ferskvannsøyer i fylket i år. Resultatene er angitt i tabell
1. Av tabellen fremgår at 11 arter
hadde tilhold på øyene, hvorav 9 arter
ble påvist hekkende. I tillegg er fiskeørn kjent hekkende på ferskvannsøyer
i alle disse vannene, og 2 par fikk
unger i 1980. Moskjæra i Vansjø innehar en spesielt rik måkefugl-koloni.
Her er også de maritime artene gravand og tjeld representert i tillegg til
siland, som også er sjelden ved ferskvann i Østfold. Hølvannet i Rømskog
og Søndre Boksjø er spesielt interessante på grunn av høy tetthet av storlom (Bilde 2).

Andre innsjøer i Østfold med antatt verneverdige ferskvannsøyer
Komsjøene, Halden: Mange mindre
øyer, ikke undersøkt.
Ørsjøen, Halden : Mange mindre øyer,
ikke undersøkt.
Femsjøen, Halden : Holmer nord for
Storøya (privat verneforslag til
naturverninspektør K. Krogh på
slutten av 1960-tallet). Andre øygrupper er Halvfaren og Kjepinene.
Aremarksjøen, Aremark: Mange mindre øyer, ikke undersøkt.

Øymarksjøen, Marker: Mange mindre
øyer, ikke undersøkt.
Rødenessjøen, Marker: Mange mindre
øyer, ikke undersøkt.
Vansjø: Andre interesseområder er
holmer i Rosefjorden og Brasenbogen i Storefjorden. Inventeringer
på en del holmer i Vansjø er gjennomført i 1980.
Vestvannet: Flere holmer og skjær,
ikke undersøkt.
Glomma nord for Sarpsborg: Amtmannsskjæret (UTM PL 214735)
med store måkekolonier. Holmer
ved Strørnnes og Jelsnes kan ha
verdi, ikke undersøkt. (Tjeld hekker noen steder).
Rømsjøen, Rømskog: Enkelte øyer
kan ha verdi. Et privat verneforslag
fra eieren på Nes gård for en del år
siden (Axel Stang): Lakaholmen v/
Nordneset.
Ertevannet, Rømskog: Mange mindre
øyer, bl.a. med storlom. Dårlig
undersøkt.

Litteratur
Haga, A. 1980: Forvaltning av storlom
og fiskeørn som hekkefugl i næringsfattige innsjøer. Fauna 33:
10-17.
Hardeng, G. 1980: Våtmarksområder i
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MIDTVINTER
Tekst og foto: Rolf Sørensen
Det eneste som ødelegger inntrykket av fullstendig stillhet er forte
knepp i grangreiner, regjerte av frosten. Fordi om det er langt på natt er
ikke lyset borte, slik det kan være
noen ganger i høstnettene. I det blå
nattelyset synes trær og busker tydelig avtegnet som høye spir mot himmelen. Spor etter dyr og mennesker
er synlige på de blå snøflatene. S!ike
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netter hjelper fantasien avgårde på
reise til steder der en aldri har vært
før - også til steder som er farlige.
Når lyset vender tilbake, kommer
også tryggheten og vennligheten, som
liksom finnes ute i landskapet et sted.
Så blir det endelig morgen etter en
mystisk natt med kulde. Hissig januarkulde biter i fjeset, og det er vondt å
puste inn kald luft som river innenfor

l 980: Østfold-Ornitologen, 7; 90 - 93.

halsgropen.
Imorges tror jeg det var minst tyve
kuldegrader - en temperatur som er
istand til å avvise selv den mest entusiastiske naturelsker. Det er vel kanskje
da man aller mest lurer på hva man
egentlig "driver" med - lurer på hva
det er som gjør at en velger en sånn
" tæla"- morgen ute, fremfor en lat
oppvåkning under varme dyner. Eller
hva det er som får en til å gå ut i
nordavær som møter deg så tårene
fosser av øynene, triller ned og blir til
is i skjegget, fremfor en stille kjøkken·
morgen med nykokt kaffe og frøbrød
med jordbærsyltetøy? Jeg har ikke
noe imot slike morgener, bevares, det
er ikke det. Det er bare det at det går
ikke i lengden, går ikke an bare å være
inne og se ut på det som er i naturen,
gjennom et vindusglass eller fjernsynsskjerm. Da blir jeg jo bare tilskuer

istedenfor å føle meg delaktig i det
som skjer. Det er noe befriende ekte
i det at en opplever ting selv, synes
jeg. Dette blir kanskje viktigere og
viktigere for oss alle i andre sammenhenger også. Hvis vi ikke er istand t il å
demme opp lite grann med det vi gjør
selv, vil alle media som slåss om vår
oppmerksomhet t il slutt ta så mye av
vår tid og gi oss så mange opplevelser
at det ikke blir tid og krefter til å få
overvære noe opprinnelig og ekte,
opplevd av deg og meg.
Så derfor er det vel slik denne
morge nen også.
Jeg står litt nedenfor toppen av en
liten fjellknatt. Framfor meg brer et
vinterdekket tjern seg. Fra vest er det
ganske åpent, men ellers så trenger
skogen seg frem fra alle kanter. Svære
graner står med lange, tunge grener
tettet av et tykt lag snø. Helt nede ved
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tjernkanten står bjerk og or med greiner tynget i bue mot bakken.
Over dette tjernet har det gått elg i
natt. Svære spor med stor avstand er
bevis godt nok for dem som har interesse av slikt. Vinterstid går ofte flere
av dem sammen, og etter sporene å
dømme skulle en tro at en beruset
hæravdeling har marsjert seg vei gjennom området, slik sporene går i
snirkler og kryss, liksom uten mål og
mening.
På den andre siden av tjernet, mot
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øst, der hvor gammelskogen reiser seg
som en vegg, står tre elger og glor over
mot meg. Avstanden er vel en sånn 7 800 meter, så det er skapninger som
godt hører små mennesker som tror de
kan snike seg stille frem under høye
vintergraner.
Jeg går som oftest uten ski, selv om
vinterføret vel tilsier at jeg burde ha
dem på denne dagen, men slik ble det
ikke. Så da jeg begynner å gå ned fra
høyden "min", og ned mot ei myr på
den andre siden, kommer svetten fort
frem under jakka. Det er tungt å vampe i løssnø, og flere steder der jeg tror
det er skikkelig feste for føttene, forsvinner bare støvlene under meg og
dypt ned i løssnøen. Det er da det er
tungt å komme opp - og det er da det
er tungt å gå med bør over ryggen.
Etter å ha vampet meg ned myra og
over mot et hogstfelt, får jeg se noe
jeg aldri har sett før: En fugl - en
merkelig fugl. En slags krysning mellom hauk og ugle - haukugla.
Helt i toppen på ei tørr rimbjerk
har fremtoningen bylta seg. Der oppe
sitter ugla og vrir hodet i alle retninger
på uglers vis. I kikkerten ser jeg snart
inn i to skarpe øyne, snart inn i et
fjærkledd bakhode, så inn i to skarpe
øyne på nytt - kroppen sitter rolig på
plass, der ugla har anbrakt den. Det er
bare hodet som dreier rundt og rundt,
med to øyne som er på stadig utkikk
etter smått liv å hogge nebb og klør i.
Plutselig hiver ho seg ut fra greintoppen sin og stuper som en pil fort
ned mot "noe" jeg ikke kan se, på baksida av en liten snaurabbe - der blir
ugla borte noen sekunder. Så blir ho
synlig igjen inne i et kratt på nedsiden
av rabben. Der sitter ho med ei lita
mus dinglende ned fra venstre klo.
Merkelige fugl. Tenk å gi seg til å jakte
her inne på ville skogen, når omtrent

alt levende enten har gjemt seg for
vinteren, eller har reist til steder der
det ennå finnes varme igjen. - Så er
heller ikke haukugla hvem som helst.
Sommerstid trives ho mot fjellet eller
langt mot nord, langt inne på den
russiske Taiga. Det er om vinteren
ho flakker rundt, det er da ho må
flytte på seg for å greie å holde liv i en
vinterskrott - og så hender det at den
havner helt nede på den delen av
Norge der vi bor.
Jeg blir ved rimtreet til ugla den
dagen. Fryser og fotograferer, fotograferer og fryser. Gir meg ikke derfra
før sola nærmer seg åsen langt borte i

vest. Da kjennes kulda skikkelig også,
men etter noen runder rask løping i
tung snø med klær av tung vømmel,
kommer varmen fort i skrotten igjen.
Når jeg går derfra, er sola i ferd med
helt å forsvinne, men før ho forsvinner
løser ho opp en "bunt" lange siv i
former av linjer og buer så tydelige at
til og med jeg kan se det.
Det er kanskje slikt som gjør at en
likevel holder ut vinterkulda ....

Adresse:

Rolf Sørensen
Strand
1600 Fredrikstad

Støtt våre annonsører!
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HEKKENDE HAUKSANGERE
I FREDRIKSTAD - DISTAi KTET
Ingar Andersen
Hauksangeren, vår største hekkende
sanger, er en særdeles forsiktig og sky
fugl. Den lever et anonymt og bortgjemt liv, og må fremdeles betraktes
som sjelden her i landet. For selv om
den har opptrådt stadig oftere i SørNorge er det temmelig få observasjoner
av arten bl.a. i Østfold. De aller fleste
observasjonene kommer fra Vestfoldkanten, der det har vært en fast, men
liten, hekkebestand siden 1972. Området er Mølen, Brunlanes i Vestfold,
der hekkende par har variert fra 1 - 3
par pr. år. Undertegnede med kone besøkte Mølen juni -79 og -80, og observerte henholdsvis en og to syngende
individer. Sangen var t il forveksling
temmelig lik hagesangerens, mens biotopen derimot var vidt forskjellig fra
det hagesangeren ville ha foretrukket.
For om mulig å finne hauksanger hekkende i Fredrikstad-området, besøkte
jeg forsommeren -80 flere områder
som antagelig ville tilfredsstille hauksangerens krav til biotop. Jeg skulle
ikke bli skuffet, for på ikke mindre
enn tre plasser jeg besøkte observerte
jeg hannfugler i full gang med akrobatisk sangspill. Fuglene seilte fra busk
til busk med noen raske vingeslag av og
til, og sangen minnet som tidligere
nevnt sterkt om hagesangerens, da den
typiske innblandede snerrelyden sjeldent ble hørt hos hauksangerne her.
Jeg besøkte området igjen ca. 14
dager senere, og på to av plassene hadde hauksangere slått seg ned og hekket, det var reir med henholdsvis 3 og
4 egg som ble funnet. Begge reirene var
plassert lavt, og godt gjemt i tette
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tornebusker, og var en del større enn
andre sanger-reir. Ved besøket forsvant
de rugende fuglene inn i tette tornekratt og fløy meget nødig over åpne
partier. De ga heller ikke noen lyd fra
seg, men forsvant helt ubemerket og
virket særdeles skye, så jeg oppholdt
meg kortest mulig ved hekkeplassene.
Mitt neste besøk i områdene var i
begynnelsen av juli. Reirene inneholdt
nå henholdsvis 2 og 4 unger. I reir nr.
I var de to ungene nå ca. 7 - 8 døgn
gamle, og de voksne fuglene varslet
sterkt da jeg var i nærheten. I reir nr.
11 var de fire ungene ca. 2 - 3 døgn
gamle, og ble matet av foreldrene mens
jeg oppholdt meg på avstand. De
voksne fuglene her ga ikke en lyd fra
seg, i motsetning til hauksangerne ved
reir nr. I.
Ved besøk vel en uke senere var
ungene fløyet av reiret, og ble sett
sammen med voksent individ i reirområdet (nr. I). Ungene i reir nr. li var såpass store at to av dem hadde klatret
inn i reirbusken, og varslet kraftig
sammen med de voksne fuglene som
nå var å se og høre tett ved. Allerede
dagen etter hadde ungene her forlatt
reiret og forflyttet seg et godt stykke
vekk fra reirbusken.
Det kom til sammen seks unger på
vingene fra de to reire ne, så hekkingen
må sies å ha vært vellykket for de to
parene som ble funnet i Fredrikstadd istri ktet.
Stedene som ble bebodrl av hauksangerne var på flere måter lik hekkebiotopen på Mølen i Vestfold. Området var dominert av einer og torner
1980: Østfold-Ornitologen, 7; 94 - 95.

med vann i umiddelbar nærhet. Tornskate ruget også tett ved begge hauksanger-reirene, noe som visstnok er en
betingelse for at hauksangere skal
hekke. En videre ekspansjon av arten i
omkringliggende områder er sannsynlig, da stedet har flere gode biotoper
som skulle kunne friste hauksangere.
Det er vel meget sannsynlig at hauk-

sangere finnes flere steder i fylket, og
at en grundigere undersøkelse av forannevnte biotoper mulig vil avsløre dette.
Adresse:
Ingar Andersen
Skogløkken 18
1600 Fredrikstad

VÆR SÅ SNILL Å HJELPE OSS
Halden lokallag trenger ei hytte i
Halden-distriktet. Er det noen som vet
om eller· har kjennskap til noen som
har ei hytte de kunne tenke seg å leie
bort? Nøl ikke med å kontakte oss da

vi trenger e i hytte al le rede i 1981.
På forhånd takk.
NOF, Halden lokallag
Niels A. Stangsgt. 1
1750 Halden

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

1601 Fredrikstad
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SAFARI I KENYA
Pål Bugge
En reise gjennom Kenya for å oppleve dyre- og fuglelivet kan by på
mange overraskende og uvanlige opplevelser. Kombinasjonen av det fremmede klimaet og de mange og nye
sanseinntrykkene gjør en nordbo ganske enkelt helt overveldet.
Men aldri hadde jeg trodd at jeg
skutle få min hittil største natur- og
fugleopplevelse i en tettpakket stinkende buss på en landsvei fra Nairobi
til Nakuru. Den gamle overlastede
bussen slet seg opp langs fjellskråningen i den dalen i Kenya som er
blitt kalt " the Escarpment", en dyp
og bred forkastning i jordens overflate,
som ikke bare strekker seg gjennom
Kenya, men helt opp til Jordan .
Varmen var nesten uutholdelig til
tross for at himmelen delvis var dekket
av regntunge skyer. Her og der slo
sollyset igjennom skylaget som intense
"spotlights", og lyste opp flekkvise
deler av det fantastiske landskapet. I
"the Escarpment" er det tre fuglerike
sjøer: Lake Naivasha, Lake Nakuru og
Lake Elementaita.
Vi var nettopp i ferd med å passere
høyt over den sistnevnte sjøen, som så
ganske livløs ut, inntil sollyset slo gjennom skylaget og lyste opp hele sjøen.
Det var en slik fantastisk forvandling
av synsinntrykket at det nesten ikke
lar seg beskrive. Den tidligere så livløse
sjøen ble i brøkdelen av et sekund for vandlet til en dypblå sjø omkranset av
et grønt, frodig landskap. Selve sjøen
var fullstendig omkranset av et tykt
belte med dyprosa fugler! Flamingoer
i hundretusener! Fargeinntrykket var
intenst og uvirkelig inntil lyset brått
forsvant bak en sky, og sjøen igjen var
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grå og livløs i varmedisen.
Bare den opplevelsen var for meg
verdt hele reisen til Kenya. Det er nettopp slike korte intense naturopplevelser som særpreger en reise gjennom
Øst-Afrika. Det er også denslags opplevelser som virker som en magnet og
får en til å vende tilbake.
For mitt vedkommende var Kenya
et reisemål jeg hadde hatt i tankene
i mange år. Og akkurat som muslimene
har sitt uttrykk: "Se Mekka og døl"
hadde jeg skapt meg mitt eget: "Se
Lake Nakuru og døl"
Det å se en million flamingoer var
for meg det maksimale innen ornitologi, og forventningene ble i fullt
monn innfridd .
Mange har vel fått nok av ØstAfrika gjennom de mange filmene som
er blitt vist i fjernsynet. De har kanskj e
mistet mye av entusiasmen for selv en
gang å reise dit. Men som vanlig kan
aldri en film, et foredrag etler en artikkel som denne gjenskape atmosfæren
og de fortettede inntrykkene som slår
imot en i denne Edens hage.
Men det er også andre grunner for å
reise. I løpet av de siste årene har dyrebestanden blitt voldsomt desimert.
Man kan vel t rygt si at neshornet og
elefanten går mot utryddelsens rand.
Det samme gjelder gepard og leopard.
Fuglefaunaen er ennå rik, men indu striutslipp som i Lake Nakuru , økt
utbygging og oppdyrking av naturen,
slår negativt ut også for den delen av
faunaen. Foruten disse negative faktorene er vel snikskyting og befolkningseksplosjonen de viktigste. Store
landsbyer vokser opp som paddehatter
nesten uten kontroll fra regjeringens
1980: Østfold-Ornitologen, 7; 96 - 99.

Flamingoer ved Nakurusjøen. Foto: Pål Bugge.

side. President Moi har sagt klart ifra:
"We want to develop this country as
fast as possible." En rask industriell
og jordbruks-utvikling i slike ømtålige
områder er det samme som å erklære
krig mot den gjenværende del av
faunaen. Det som nå kan redde bestanden, er Øst-Afrikas avhengighet av
turistinntektene. Ingen dyr, ingen turister. Og dermed lite utenlandsk
valuta til å betale for importert olje,
maskiner osv. Svikter turiststrømmen
kan man definitivt si farvel til den nåværende størrelse av bestanden. Derfor, vil man se afrikansk villmark i sin
opprinnelige form, bør man gjøre det
så fort som mulig.
For den som vil være uavhengig og
ikke dra sammen med middelaldrende
amerikanske dollarturister, som mildest talt er en lidelse, vil utgiftene bli
litt høye. Pakketurer fra Norge er billige, rundt 6 - 7000 kroner. Problemet
er at man drar sammen med personer

som ofte ikke er så interessert som en
selv. Dessuten har slike pakketurer en
streng tidsplan som må holdes. For å
unngå denne frustrasjonen bør en dra
4 - 5 stykker tilsammen, og melde seg
på organiserte campingsafari's på en
uke eller to. De er utmerkete i forhold
til den prisen en betaler, som er ca.
1100 kroner pr. uke. Alt innbefattet.
Mange leier egen bil og ordner alt selv.
Men dette vil jeg sterkt fraråde ettersom man aldri utnytter oppholdet
maksimalt, som med en fører og en
kokk til å holde orden på leiren osv.
Mens jeg var der nede deltok jeg i en
slik campingsafari med godt utbytte,
til tross for lavsesong med hensyn til
konsentrasjonen av dyr. I løpet av kun
4 dager i nasjonalparken så jeg 2 geparder, 58 løver, hyener, rever, flodhester,
elefanter og mange forskjellige antiloper. Nasjonalparken jeg besøkte var
Masai Mara, den Kenyanske forlengelsen av Tanzanias berømte Serengeti
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Sebraer. Foto: Pål Bugge
reservatet.
I Masai Mara hadde jeg også æren av
å få se et gribbefestmåltid på et bøffelkadaver. Vi tilbrakte flere timer ved
kadaveret sammen med ca. 10 mil lioner fluer og 50 gribber. Bøffelen var
selvdød og det medførte at gribbene
ikke klarte å hakke gjennom skinnet
for å få tak i innvollene. Dermed var
det bare å vente på det dyret som står
høyest på rangstigen blant rovdyrene,
nemlig den flekkete hyenen. I mange
år har hyenen vært ansett for å være
utelukkende åtseleter. Men hyenen er
faktisk den mest aktive og effektive
jegeren av alle. Også bedre enn løven
og geparden. Etter at hyenen hadde
åpnet buken på bøffelen og forsynt
seg, stormet gribbene til. Det var
virkelig kø for å komme til. Enkelte
ganger ble gribbene stengt inne i kroppen på bøffelen i sin iver for å komme
til innvollene. Når de så endelig fikk
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presset seg ut gjennom "køen" var de
så blodete og slimete at de ikke klarte
å fly skikkelig. Det var virkelig et
bikkjeslagsmål over kadaveret. Det
hele var et makabert skuespill hvor
gribbene brukte nebb og klør under
hvining og skrik. Majoriteten var
Griffon-gribber, en skitten grå gribb
av normal størrelse. Derfor ble det fort
stilt på dem da en enorm gribb seilte
inn på kadaveret. Nesten dobbelt så
stor som de andre, med 2,5 meters
vingespenn og et stort rosa fjærløst
hode, satte den nubiske gribben seg
raskt i respekt blant de andre gribbene.
Etter å ha forsynt seg grovt av åtselet
var gribben for tung til å fly og ble
bare sittende igjen på bakken mens
den fordøyde maten.
Etter oppholdet i Masai Mara gikk
turen til Lake Nakuru og Naivasha.
Den førstnevnte er mest berømt for sin
flamingobestand, på det meste hele 2

millioner flamingoer. På grunn av den
høye vannstanden var det ingen flamingoer i sjøen når jeg var der. lmid·
lertid var det en god del europeiske
vadere, storker, pelikaner og skarver.
Men Nakuru bleknet mot det inntrykket jeg fikk av Lake Naivasha. Det
var noe av det mest idylliske naturområde jeg har sett. Fugle- og fiskefaunaen var kolossal, det bokstavelig
talt rant over. Man begynner jo å lure
når en møter ferskvannskreps kravlende på stien utenfor teltet om
kvelden. Spesielt var strandsonen fenomenal i konsentrasjonen av arter.
Hegrer, ibiser av alle slag, vadefugl,
ender, traner og isfugl. I de høye
Akasietrærne satt det afrikanske fiskeørner som med jevne mellomrom slapp
seg døsig ned fra grenene for nonchalant å plukke en fisk som svømte
for nær vannoverflaten. Som nevnt
tidligere var det mye kreps. Det var
bare for hegrene å plukke opp middagen uten for mye bry. I regntiden
var det også stor produksjon av frosk

og padder. Dette benyttet Marabuog gulnebb-storkene seg av. Det var
bare til å gå med åpent nebb i vann·
kanten og subbe inn frosk i store
mengder. Det var vel dette som gjorde
størst inntrykk når jeg tenker tilbake
på hva jeg opplevde der nede. Frodigheten og overfloden av livsformer.
Ikke så rart forresten, jeg vet ikke hvor
mange ganger jeg har måttet ta til
takke med to rødstilk, en gravand og
to kråker på for eksempel Nygårdsmoa.
Derfor er slike reiser av enorm verdi
for å få videre inspirasjon, ikke bare til
å dra ut i naturen på hjemlige trakter,
men også til å drive aktivt naturvernarbeid. Så derfor alle dere frenetiske
fuglestøller i fylket. Ta dere sammen
og dra til Øst-Afrika.
Se Nakuru og dø!
Adresse:
Pål Bugge
Storveien 29
1620 Gressvik

Sent møte med vendehals
høsten 1980
Den 23. oktober observerte jeg en
vendehals ved Mørtevannet sør for
Store Erte i Halden kommune. Fuglen
ble sett i nesten 5 min. før den forsvant.
Det var tidlig om morgenen observasjonen fant sted. Fuglen satt i
kanten på et jorde, som ikke har vært
dyrket på ca . 15 år, og tett ungskog av
bjørk og gran. Vendehalsen satt først
på bakken og rotet i jorda, men lettet
da den ble var meg. Satte seg så i ei
bjørk omtrent 4 m over bakken hvor
den satt helt stille. Det var bare hodet
den beveget. Den satt en god stund i

treet før den fløy.
Observasjonen av vendehals, som
jeg synes er meget sen, blei undersøkt
i Haftorn over sene observasjoner og
det seneste jeg kunne finne var et nylig
dødtind. i Rindal 19/10-62.
Observasjonsforholdene var meget
gode og obs.avstand var under 15 m.
Er det mulig, så vil jeg gjerne ha
noen opplysninger fra andre ornito·
loger som har tilsvarende sene observasjoner av vendehals.
Tor Strøm
Niels A. Stangsgt. 1
1750 Halden
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VERVE-AKS

STØTT NATURVERNSAKEN
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1

IONEN 1981
I 1980-årene må vi naturvernere
styrke vår stilling i samfunnet. De
store arbeidskrevende oppgavens som
ligger foran oss vil bety at vi må sørge
for større slagkraft for vårt miljøvernbudskap. Det nye styret vil arbeide
;terkt for å oppnå dette, men vi klarer
fot ikke uten din hjelp.
For å få større slagkraft er vi derfor
1vhengig av din innsats i verveaksjonen
1981.
Det vi ber deg om er å verve 1 - ett nedlem. Hvis alle klarer dette bekjedne målet vi vi altså fordoble med?msantallet. Vi vil plutselig ha blitt
00 medlemmer i fylket.
Dette vil først og fremst medføre
61gende:
Økte kontingentinntekter ved nye
medlemsskap
Økende bevilgninger fra det offentlige
Vi vil være flere som står bak
kravene til samfunnet om å ta større hensyn til naturmiljøet
ansett om vi er passive støttemedlemer eller hyperaktive miljøvernere så
vi alle interessert i å fremme naturrnsaken .
Alle - uten unntak - vet om en pern blant familie, slekt eller venner

-

·- --· --~

-

..."
som kan tenke seg å støtte ØOF's
miljøarbeid.
Om vi skal lykkes å verve 300 nye
medlemmer avhenger av om du vil
bruke 10 - 15 minutter av din tid til å
verve ett - 1 - medlem.
Alle foregående styrer i ØOF har
fått kritikk for at det kunne vært gjort
mer og bedre arbeid for miljøvernet.
Forutsetningen for å. kunne eliminere
denne kritikken er at alle medlemmene
er villige til å yte et minimum av inn sats for den miljøvernsaken de selv tror
på.

VERV ET MEDLEM!
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SJØFUGLREGISTRERINGER I
ØSTFOLD Resultater vinteren 1979/ 80
Meddelelse nr. 27 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon
Geir Stenmark
Systematiske vinterregistreringer av
vannfugl ble startet i Norge i 1965.
Siden den tid har dette arbeidet blitt
drevet regelmessig som en del av internasjonale vannfugltellinger. (Folkestad
1972, Lund 1969, 1971 og 1974). I
våre naboland har man etterhvert fått
god oversikt over den totale overvintringsbestanden (Joensen 1968,
Nilsson 1974, 1975 og 1976) . I Norge
har imidlertid dekningen vært mer
varierende. I enkelte fylker, f.eks. i
Rogaland og deler av Trøndelag, har
grundige undersøkelser pågått i en årrekke (Byrkjedal & Eldøy 1980).
Rundt Oslofjorden derimot, har kvantitative registreringer vært mer sparsomme, og følgelig er vår viten om den
overvintrende sjøfuglbestanden i dette
området ufullstendig.
Østfold har deltatt i prosjektet
lenge, men det var først vinteren -79/
80 at dekningen kan sies å ha vært
noenlunde tilfredsstillende. Et større
antall lokaliteter langs kysten, samt
enkelte ved ferskvann, ble da besøkt.
Dessverre kom ikke tellingene i gang
før etter årsskiftet. Med utgangspunkt
i disse registreringene , og i erfaringer
som da ble gjort, vil det i årene som
kommer bli drevet systematiske vintertellinger av sjøfugl i Østfold. Arbeidet
går inn under virksomheten til Akerøya Ornitologiske Stasjon.

Formål
Den primære målsetningen med
prosjektet er å kartlegge sjøfuglbe102

standens størrelse, artssammensetning
og utbredelse i fylket gjennom vinterhalvåret. Dette er i samsvar med formålet til International Wildfowl Research Bureau. Registreringene vil gi
bedre kjennskap til viktige overvintringsområder langs kysten og i innlandet. De vil vise hvordan antall og
lokal utbredelse påvirkes av vekslende
is- og værforhold, og på lengre sikt vil
materialet også kunne avsløre større
bestandsendringer hos de enkelte arter.
Ved eventuelle oljeutslipp vil en god
kjennskap til sjøfuglbestanden i Østfold være til uvurderling nytte. (Hanssen 1979 a).

Områder og metoder
I alt finnes 704 øyer i Østfold, og
skjærgården setter et sterkt preg på
kysten. Siden selv marine ender sjelden
dykker dypere enn 10 - 15 meter
under næringsjakt, er det godt samsvar
mellom gruntvannsområder og sjøfuglkonsentrasjoner (Folkestad 1972).
Slike områder finnes blant annet ved
Øra, omkring fastlandsveien til Hvaler,
øst og nordøst for Kirkeøy og i farvannet mellom Heia og Torbjørnskjær. Forøvrig har sjøfugler rike
beitemuligheter inntil utallige holmer
og skjær. Så lenge ikke isforholdene er
spesielt harde, utgjør Østfoldskjærgården en god overvintringsplass for
sjøfugl. I tillegg til kysten kommer
også enkelte innlandslokaliteter, især
i tilknytning til Glomma, som på
grunn av strømforhold sjelden islegges.
1980: Østfold-Ornitologen, 7; 102 · 109.

Målsettingen er å utføre minst tre
registreringer hver vinter. Disse vil bli
lagt til helgen nærmest den 15. i
månedene november, januar, mars og
eventuelt mai. Dersom kapasiteten gjør
det mulig vil prosjektet i framtiden bli
utvidet til også å gjelde de øvrige vintermånedene. Selve tellingen vil bli utført med teleskop fra en rekke faste
utkikkspunkter langs land. Disse er
valgt slik at alle viktige rasteområder
vil bli dekket. Lengst ute i fjorden vil
registreringene bli drevet fra båt. Dette
gjelder strekningen mellom Tisler,
Heia, Torbjørnskjær og Søster. De
arter som kommer inn under regi·
streringen tilhører gruppene lommer,
dykkere, skarver, gråhegre, andefugler,
sothøns og alkefugler.

Resultater vinteren -79/80
Vinterens registreringer ble sterkt
preget av strenge isforhold. På grunn
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av lave temperaturer og lite vind fra
nord ble Oslofjorden utsatt for den
sterkeste isleggingen siden 1970. I
indre kyststrøk la isen seg i løpet av
januar, mens store deler av ytre fjord
ble islagt i begynnelsen av februar.
I alt ble det utført tre tellinger, hen-.
holdsvis 20/1, 9/3 og 4/5. Det meste
av materialet ble samlet inn på selve
telledagen. En del lokaliteter ble dog
besøkt på nærliggende datoer, inntil
en uke fra fastlagt registreringsdato.
Dobbelttellinger kan således utgjøre en
feilkilde, særlig i mai da bevegelsen i
flokkene var størst.

20/1.
God dekning, bortsett fra at farvannet mellom Tisler og Torbjørnskjær
ikke ble undersøkt. I alt ca. 40 lokaliteter. Det meste av Singlefjorden og
områdene nord for Hvaler var dekket
av is. Det samme gjaldt store deler av
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Fig. 1.
Awik fra normal temperatur ved Rygge vinteren -79/80. Tallene
angir middeltemperatur for de respektive mAneder. Kilde: Norsk Meteorologisk Institutt. '
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Fig. 2.
Awik fra normal temperatur ved Færder vinteren -79/80. Tallene angir middeltemperatur for de
respektive mAneder. Kilde: Norsk
Meteorologisk Institutt.
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Fig. 3.
Sjøtemperatur ved Færder
vinteren -79/80. Kilde: Norsk Meteorologisk Institutt.

Øra og Kurefjorden. I mangel av til gjengelige gruntvannsområder syntes
hovedmengden av sjøfugl å .ha trukket
unna. Dominerende var stokkendene
med konsentrasjoner ved Tollboden
og Krosnes i Fredrikstad (tils. 615
ind.), og forøvrig i åpne deler av
Singlefjorden, Kurefjorden og Mossesundet (tils. 232 ind.). Mindre flokker
av kvinand, siland og laksand opptrådte spredt langs kysten, sistnevnte
hyppigere i brakkvann og ferskvann
enn de andre. Verd å merke seg er det
lave antallet svaner (140 ind.), hvorav
bare 3 ble observert i Øraområdet.
Særdeles lite ærfugl å se .

9/3.
Meget god dekning. De aller fleste
isfrie områder ble undersøkt, inkludert
ytre fjordstrøk . Tilsammen ca. 50
lokaliteter. Istorholdene var unormalt
harde gjennom hele februar med et
belte av is både på sørsiden og vestsiden av Hvaler. I begynnelsen av mars
bedret situasjonen seg noe, men under
registreringen var fremdeles hele om-
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rådet nord og øst for Hvaler islagt,
likeledes Mossesundet og det meste av
Kurefjorden, samt mye av skjærgården
forøvrig.
Til tross for vinterens favntak
kunne en registrere et markert tilsig av
flere arter. Dette gjaldt knoppsvane,
kvinand, siland og laksand med e,;' 2 3-dobling fra januartell ingen. Langt
større var økningen av ærfugl. Med
hensyn til svanene, så var d isse fortsatt
i stor grad henvist til utskjærgården.

4/5.
Moderat dekning. Ca. 40 lokaliteter
ble besøkt, av disse noen flere ved
ferskvann enn ved tidligere teltinger.
Det sene tidspunktet gjorde at langt
flere arter ble observert. Med 1835
ind. utgjorde imidlertid ærfuglen hele
58 %. Noen arter er opplagt underrepresentert ved registreringen, for
eksempel stokkand og sothøne. Dette
skyldes dårligere dekning og lavere
oppdagelsesprosent. En del av tallene
fra denne registreringen er ikke representative og må brukes med forsiktighet!
Etter bare en vinter er det vanskelig å trekke slutninger. Sammenligningsgrunnlaget fra tidligere år er for
lite.
Når det gjelder ærfugl utførte im idlertid Ole Jørgen Hanssen en grundig
registrering langs hele Østfoldkysten i
tidsrommet 1 - 4/5 1978. (Hanssen
1979 b) . Totalt ble 1868 individer registrert, og bestanden estimert til ca.
700 par. Den siste sjøfuglregistreringen
i 1980 ble utført i omtrent samme
tidsrom. I Hvalerregionen (inkludert
områder mellom Hvaler og fastlandet)
hvor en finner de viktigste hekkeplasser for ærfugl i fylket, steg antall registrerte individer fra 1439 i 1978 til

Tabell 1.
Oversikt over det t otale antall vadefugl
registrert i Østfold ved tellingene
vinteren (1979)/1980.
20/1
Smålom
Storlom
Lom ubest.
Dvergdykker
Toppdykker
Storskarv
Gråhegre
Canadagås
Grågås
Sædgås
Knoppsvane
Sangsvane
Svane ubest.
Gravand
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Stjertand
Skjeand
Toppand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Havelle
Kvinand
Siland
Laksand
Dykkand ubest.
Gressand ubest.
Sivhøne
Sothøne
Teist
Sum
*
**

9/3

8

7

25

54

96
39

5
985
6

210
42
4
14
823

4/5
2*
5*
2*
7
227**
10
4
2
3
199

144
98
161
57
2

1
14
7
8

330

1

13
346
210
142

102
104
83
2

3

4
18

1488

2217

48
1835
43
4
1
61
101
16
85
55
2
12
4***
3191

Direkte trekk forbi Jeløy.
Inkl. 130 på direkte trekk forbi
Jeløy.
* **Området besøkt på en ugunstig tid
av dagen.

Symbolforklaring til kartene.
Svaner (NB! Annen skala enn øvrige
grupper).
~

5-

•
~

9

10- 24
25· 49

•

50· 99

~

100-200

Gressender
()

10· 24

•

25· 49

()
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•

100. 199

()

200-400
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J:,,

10· 24

•

25 · 49

J::,,
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(J

10 · 24

•

25· 49

IJ

•
[]

•
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V
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...
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V

50 · 100
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1613 i 1980. (Et par mindre områder
ble ikke dekket i 1980, og er utelatt
fra sammenligningen) Selv om feilkildene kan være flere indikerer dette
en økning på ca. 12 % over to år. Registreringer av hekkebestanden på Akerøya de siste 17 år gir en gjennomsnittlig årsvekst på ca. 8 % (Hanssen
1981).
Med hensyn til overvintringsbestanden av de forskjellige sjøfuglartene
vil denne trolig variere sterkt fra år til
år i takt med isforhold og vinterklima.
Til slutt en stor takk til alle som
deltok i registreringene vinteren -79/
80. Observasjonsmaterialet stammer
fra mer enn 32 personer, som med rim
på nesa og dugg i kikkerten trosset snø
og kulde.
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Adresse:
Geir Stenmark
Brekkefaret 34
1620 Gressvik.

VI TRENGER ET STED Å VÆRE!
Om kort tid må vi ut av vårt foreningskontor i Gamlebyen. For å B tak i
et nytt lokale er vi helt avhengige av tips fra medlemmene. 300 medlemmer
har vel lettere for å finne et egnet sted enn de 5 i styret. Vet du om noe, kan
du ringe Roar Eilertsen, tlf. 032/20248 eller skrive til foreningsadressen som
du finner på baksiden av bladet.

109

ANKOMSTDATO FOR
NOEN TREKKFUGLER
I ØSTFOLD VÅREN 1980
Ole Jørgen Hanssen
Fuglenes trekk vår og høst er noe
som alltid har fascinert mennesker, og
selvfølgelig i særdeleshet fugleinteresserte. Årets første møte med trekk·
fuglene er alltid forbundet med en viss
glede, og vi har kanskje alle vår bestemte favorittart. Kjennskapet til
fuglenes trekkaktivitet er imidlertid
også av vitenskapelig betydning, og
første ankomstdato for en del vanlige
trekkfugler er blant det som er enklest
å anslå.
For at slike data skal ha noen interesse, er det viktig at så mange som
mulig bidrar med observasjoner. Ved å
velge ut tidligste ankomstdato for hver
art fra et større antall observatører,
unngår man derfor at den enkeltes observasjonsintensitet får for stor innflytelse på resultatene. Hvert enkelt
medlem i NOF avdeling Østfold fikk
derfor et skjema å fylle ut, og svarene
burde gi et noenlunde brukbart grunnlag for å anslå artenes ankomstdatoer.
Resultatene fra et enkelt år er selv·
følgelig lite interessante i seg selv.
Først etter noen år kan materialet få
anvendelse av betydning, som f.eks .
ved å se på sammenheng mellom
artenes ankomstdata og værfaktorer,
sammenligne ankomstdata fra to områder eller mellom to tidsperioder. Det
tas derfor sikte på å gjøre dette til en
årlig undersøkelse, og det oppfordres
derfor til at flere medlemmer deltar
neste trekksesong. Dette gjelder særlig
i indre Østfold. Jo flere svar, desto
sikrere resultater.
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Resultater
Trekkfuglenes ankomstdatoer er
inndelt i to kategorier i tabell 1, hen·
holdsvis i indre og ytre deler av fylket.
Oversikten viser at de fleste trekkfuglene, som ventet, oppdages tidligere
i kystkommunene enn i de indre kom·
munene (gjennomsnittlig 7 dager tidligere). Av 26 fuglearter er hele 22 sett
først i de ytre deler av fylket, mens 4
(fiskeørn, enkeltbekkasin, svart og hvit
fluesnapper og bokfink) er sett først i
indre deler.
Vinteren 1979/80 var en av de
kaldeste på mange år, og både på
Rygge og Færder lå middeltemperaturene i månedene november, desember, januar, februar og mars godt
under normaltemperaturen de siste 30
årene (se Stenmark 1980). Den sene
våren førte derfor til at de fleste "tidlige" trekkfuglene kom langt senere
enn hva som har vært vanlig de siste
årene. For de "sene" trekkfuglene var
imidlertid forholdene mer normale, og
ankomsttidene ikke spesielt sene.
Siden det ikke er gjort tilsvarende
undersøkelser tidligere i fylket i dette
århundret, gir ikke resultatene i tabell
1 grunnlag for noen omfattende diskusjoner. Ankomstdata for sandlo er behandlet av Hanssen ( 1980). og gjennomsnitt for 1970-tallet oppgis til
11.3. Den registrerte ankomsten i
1980 var dermed betydelig senere enn
dette middeltallet. Et motsatt eksempel finner vi hos en art som ikke er
nevnt i tabell 1, nemlig gluttsnipe. Her
1980: Østfold-Ornitologen,7; 110 · 111.

Tabell 1.
Ankomstdato for enkelte trekkfugler i
Østfold våren 1980.
Art

Ytre
deler

Gravand
Krikkand
Fiskeørn
Musvåk
Tårnfalk
Tjeld
Sand lo
Vipe
Rødstilk
Storspove
Rugde
Enkeltbekkasin
Hettemåke
Makrellterne
Ringdue
Skogdue
Gjøk
Låvesvale
Taksvale
Sanglerke
Heipiplerke
Linerle
Stær
Løvsanger
Svarthvit fluesnapper
Steinskvett
Rødstrupe
Måltrost
Bokfink
Tornirisk
Sivspurv

9.3
3.4
14.4
31.3
1.4
9.3
30.3
23.3
12.4
3.4
5.4
3.4
9.3
30.4
9.3
2.4
12.5
1.5
30.4
16.3
22.3
30.3
13.3
3.5
8.5
5.4
1.4
7.4
27 .3
22.3
2.4

Indre
deler

13.4
12.4
31.3

31.3
12.4
22.4
31.3
4.4
5.5
20.3
4.4
15.5
9.5
4.5
30.3
2.4
4.4
27.3
6.5
5.5
18.4
2.4
12.4
17.3
6.4
5.4

nevner Haftorn (1971) at tidligste
registrering i Norge er 19.4.1862, mens
1 ind. ble sett på Akerøya allerede
30.3.1980. Noen arter, så som stær,
bokfink og sivspurv er også registrert
tidligere på vinteren enn hva som er
oppgitt i tabell 1, men disse er regnet
som overvintrende.

Observatører i 1980 var:
Akerøya Ornitologiske Stasjon,
Arve Dyresen, Tone Røed og Ole
Jørgen Hanssen, Herdis Julsrud, Eivind
Løvås, Reinhardt Pedersen, Petter
Osbak, Magne Pettersen, Jo Ranke,
Per-Otto Suther, Morten og Richardt
Viker og Hans I. Westgård.
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Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo.
Hanssen, 0.J. 1980. Spring migration
of Ringed Plovers Charadrius hiaticula (L.) in Østfold, southeastern
Norway. Fauna norvegica Ser. C,
Cinclus 3: 70 · 12.
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Ole Jørgen Hanssen
Utsikten 11
1600 Fredrikstad

OPPROP
Rovfuglobservasjoner fra Halden og
omegn mottas med takk, da vi skal
lage et rovfuglkartotek i Halden lokallag. Observasjonene bør være fra 1970

og senere. Tidl igere obs. mottas gjerne.
NOF, Halden lokallag
Niels A. Stangsgt. 1
1750 Halden
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NYGAARDSMOA HØSTEN 1979
Morten Brandsnes
Registreringsvirksomheten var høsten 1979 svært beskjeden på Nygaardsmoa med tilliggende områder.
Det er ikke bedrevet noe ringmerkingsvirksomhet i området i denne perioden.
Totalt ble det observert 57 forskjellige arter. Dette er bare drøye tredjedelen av de artene som tidligere er registrert fra området. De vanlige trekkgjestene i området på høsten er stort
sett alle observert i forholdsvis store
antall (unntakene herfra er gitt i artskommentarene n.e denfor). Observasjoner av de mer tilfeldig besøkende
artene uteblir som følge av den reduserte registreringsvirksomheten i området. En tidligere tilfeldig besøkende
art, brushanen, er observert for første
gang i større antall på høsttrekket.
Nedenfor er oppført de mest interessante observasjonene fra de ialt 17
turene som ble gjort i området denne
høsten.
Gråhegre: Denne arten har i år vært
mindre tallrik enn hva som er kjent fra
tidligere år. Bare enkeltindivider har
jevnlig kunnet observeres. Maksimumsantallet 10 ind. ble observert både den
11.og19.8.
Krikkand: Arten fantes i området
hele høsten . Den 19.8. var antallet
oppe i 80 ind.
Musvåk: Et individ ble sett på sørtrekk den 7 .10.
Tundralo: Enkeltindivider ble observert den 18.8. og 31.8.
Polarsnipe: Enkeltindivid observert
den 24.8.
Brushane: Denne arten ble ved flere
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anledninger sett i forholdsvis store
flokker denne høsten. Arten er fra tidligere nevnt å være svært sjelden å se
under høsttrekket på Nygaardsmoa.
Største antall ble sett den 11.8., da
med 22 ind. Siste observasjon ble gjort
den 31.8., da med 8 . ind.
Sotsnipe: Enkeltindivid observert
den 31.8.
Gluttsnipe: Observert ved flere anledninger, enkelte ganger i forholdsvis
stort antall. 20 ind. den 19.8., 19 ind.
den 24.8. og maks. antall 24 ind. den
31.8. Dette er det største antall gluttsniper som noen gang er sett på Nygaardsmoa under høsttrekket.
Trelerke: Et individ ble sett den
8.7. Den 10.8. ble 3 såvidt flyvedyktige ungfugler sett. Dette sk ulle ind ikere at trelerka også i 1979 har hekket
på Nygaardsmoa.
Stjertmeis: To observasjoner: 10
ind. den 7 .10. og 10 ind. den 3.11.
Grankorsnebb: To observasjoner: 5
ind. den 7.10. og 2 ind. den 3.11.
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Hanssen, O.J . 1978b: Rapport fra Nygaardsmoa/Goenvad. 1.4. - 30.6.
1978. Østfold-Ornitologen 5 (3-4):
60.
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Morten Brandsnes
Atriumveien 43
1600 Fredrikstad.

KONKURRANSEFUGLEN
Skjerp dere folkens! Hvis vi skal
fortsette med en konkurransefugl i
hvert nummer, må det bli flere som
sender inn svar. Er ikke premiene fine
nok?
Vinner denne gang ble Jens Kleven,
Solåsbakken, Kråkerøy.
Riktig løsning var RAVN (Corvus
corax) . Boka "Vi studerer fuglene",
vil bli oversendt.
Eivind Furu, Langhus, gjettet også

riktig. Han skriver følgende :
"Jeg mener fuglen er en ravn
(Corvus corax) fordi nebbet er for rett
til at det kan være en rovfugl, og det er
ikke stort flere fugler som har slike
vinger og halefjær uten rovfugler".
Kort og godt.
Bildet var tatt av Bengt Rydin.
Forslag til hvilken art som er avbildet denne gangen, må vi ha senest
1.april. Vinneren vil få en bokpremie.

( ·-
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AKSJON ROVFUGL
Erik Sandersen
På Naturvernforbundets landsstyremøte 1/78 ble det fra avtroppende
generalsekretær Magne Midttuns side
gjort et framstøt for å gjenopplive
Aksjon Rovfugl fra 1973. Denne ble
senere samme år formelt oppløst og
gjenværende midler delt likt mellom
NNV og WWF/ Norge. Sentrale personer i prosjekt Falk deltok så på et
møte i Oslo, hvorpå det ble tegnet
"regionskontakter", som ledd i et
framtidig landsomfattende kontaktnett. I løpet av våren 1979 ble Norsk
Ornitologisk Forening også trukket
med i aksjonen. Styringsgruppa, som
til da hadde bestått av to fra NNV
og tre fra NU (Natur og Ungdom), ble
nå utvidet med to representanter fra
NOF .

Informasjon
Informasjon skulle bli et sentralt
tema for aksjonen fra starten av. Pressemelding om aksjonen ble utarbeidet,
og dette resulterte i flere store oppslag
i avisene. Kjente folk innen naturvern
bidro også med stoff og bilder om
aksjonen, og noe havnet blant annet i
A-magasinet. Naturlig nok innbrakte
dette sårt tiltrengte penger til aksjonskassen. Folderen "Plyndring av norsk
natur" ble trykket og distribuert i et
opplag på 20.000, og tøy- og klebemerker med aksjonens motto "Fredet,
men ikke reddet", ble produsert i henholdsvis 1000 og 5000 stykk.
Våren 1979 ble det også i programposten "Hverdagen" i NRK, laget innslag om aksjonen en hel uke til ende.
NNV sendte også et brev til riksadvokaten med referanse til kjente tilfeller
av eggrøverier og andre overgrep i den
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senere tid. Også tolletaten og kriminalpolitiet ble kontaktet i samme forbindelse.

Kontaktnettet
En satset etterhvert sterkt på å bygge opp et landsomfattende kontaktnett. Vanskeligheten besto i første
rekke av å finne egnede folk som en
kunne stole på. Regions- eller landsdels-kontakter var relativt greie å finne, verre var det imidlertid med de
helt lokale kontaktpersonene. Det ble
blant annet utarbeidet en veiledning
for lokalkontakter og deres arbeidsoppgaver.

Saker
Saksarbeidet har naturlig nok gått i
bølger ettersom ulovligheter har kommet aksjonen for øre.
Her noen eksempler på saker som er
blitt tatt opp: Wettergren blomsterforretning, Oslo, ble anmeldt av NU for
omsetting og utstilling av fredet vilt.
Saken ble imidlertid henlangt, da det
viste seg å være eldre preparater.
En preparant og en formidler av
salg av ·utstoppede pattedyr og fugler,
ble av NNV anmeldt til Kristiansand S.
politiet. Politiet utførte en rassia hos
de to nevnte, men da var tydligvis både
pattedyrene og fuglene forsvunnet som
dugg for solen.
For 1980 har NNV's landsstyre vedtatt å forlenge støtten til fast sekretær
i 1/5 stilling. Det er avsatt 15.000
kroner til dette.
I styringsgruppa sitter i dag følgende:
Magne Midttun, NNV .
Kjell S. Gulbrandsen, NNV.

Hans Olav Bråtå, NU .
Edvard K. Barth, NOF.
Asbjørn Sollien, NOF.

Kilde ;
Aksjon Rovfugl's årsmelding for
1978 -1979.

~~/fio
Gammel hønsehauk. Tegning: Viggo Ree.
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BREV TIL LESERNE AV
ØSTFOLD-ORNITOLOGE·N
Etter tid og stunder så har medlemstallet i ØOF gått kraftig opp.
Mange av disse medlemmene er relativt
unge og har da liten erfaring med å
artsbestemme fugl i felten. Noe må
gjøres med dette, så hvorfor ikke forsøke å lage et lysbildekurs med gode
bilder av de forskjellige fuglene. Mange
av medlemmene i Halden lokallag har
lenge klaget over at det ikke finnes et
slikt tilbud, og det er sikkert medlemmer i andre lokallag som også etterlyser noe slikt.
Hva om alle fotogale medlemmer i
ØOF skulle (prøve å) lage et slikt lys-

bildekurs. (Det har før vist seg vanskelig å lage et svart/hvitt kartotek over
de mest vanlige fuglene, noe ØOF har
prøvd på).
Hvis det er noen som gjerne vil være
med på dette, så kontakt Halden lokallag og fortell oss hvilke fugler du har
gode bilder av. Halden lokallag skal
være behjelpelig med økonomisk støtte om det skulle trenges. For nærmere
opplysninger, skriv til:
Halden lokallag av Norsk Orn. For.
Niels A. Stangsgt. 1
1750 Halden.

Naturbøker i stort utvalg, f. eks:
Jotunheimen Kr. 148
Hardangervidda Kr. 158
Edvin Nilsson: Sarek Kr. 168
Sverre M. Fjelstad: Naturen rundt oss.
Johan B. Steen: Rypeboka. Kr. 245
Frislid, Grønoset, Hohle: Femundsmarka

Kr. 95

Kr. 206

Sverre 6}-ohnsen
Bok- & ])apirhandel
1600 Fredrikstad
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Økonomisk førstehjelp
til utdanning
Utdanningskonto med 5% rente, eget sjekkhefte
og gode lånemuligheter
Ved å disponere studielånet fra Statens·
lånekasse over Utdanningskonto
i Kreditkassen får du 5% rente på det som
til enhver tid står inne på konto. Du kan
disponere pengene med eget sjekkhefte,
og du kan få lån.
Forskuddslån hvis pengene fra Lånekassen
ikke kommer i tide, og tilleggslån hvis du
får for lite. Og s.kulle du ikke få penger i Låne-

kassen i det hele tatt, kan du ta opp
studielån hos oss.
Spør oss om betingelsene.
Etter individuell vurdering kan du også
få etableringslån til både boligformål
og opprettelse av egen virksomhet etter
avsluttende studier.
Velkommen inn til et av våre 121 ekspedi·
sjonssteder for næ~ere opplysninger!

• 1( l<REDITl<ASSEN
-nærbanken for folk flest

117

Båndopptagere for
opptak av fuglesang?

I'~~'11/on(OJJ)12996
.I~~ ER si;~~~E ~~v~~;
Eget fargelaboratorium
Fremkalling av Ektachrome film på 1 dag

mEl:>
Storgt. 12 - 1600 Fredrikstad - Tlf. 032/11 921 - 13 318

Se vårt store utvalg i
NATUR·· og FRILUFTSBØKER samt KARTER

•~• ROlf MARTINSfN
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en Sentralbokhandel

B0 K HAN DEL

--·

NYGAARDSGT

16 -

1600 FREDRIKSTAD -

PA P I R F 0 R RE T N I N G
TLF. 13 680

FA RMANNS GT. 2 -

160 0 FREDR I KSTAD -

TLF. 12 SJO

PENTAX MV

.Nygaardsgt. 17

1600 Fredrikstad

119

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
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