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INNLEDNING
D0delighet i forbindelse med blyforgiftning hos vannfugl har
vrert gjenstand for betydelig forskningsinnsats gjennom
arene.
Srerlig i USA er sp0rsmalet blitt viet oppmerksomhet,
men ogsa i Storbritannia, Danmark og Sverige er det i de
senere ar pavist at problemet er av tildels betydelig
am fang.
Problemet oppstar idet fuglene plukker opp blyhagl fra
sedimentene i omrader med start jakttrykk ( eller ved skyte
baner ).
Arsaken til dette er fremdeles omstridt.
Opptaket
kan skje fordi haglene forveksles med nreringsemner ( fr0 etc.
eller med stein og grus som normalt inntas i krasen for
mekanisk bearbeiding av maten.
Blyet oppl0ses i ford0yelsesprosessen, tas opp i tarmen,
spres med blodet og lagres i lever, nyre, nervesystem og
Symptomene er bl.a. nedsatt mobilitet og avmagring
muBkler.
( Halt et. al. 1978 ), og medf0rer ofte d0den, avhengig av
blyinntakets st0rrelse.
Thomas ( 1975 ) nevner franske
fors0k som har vist at den daglige
trekkdistanse for
platyrhynchos
forgiftede stokkender Anas
er ea. en tredjedel
kortere enn for giftfrie individer.
Fors0k med a mate
stokkender med blyhagl ( Bellrose 1959 ) viste at d0deligheten
0kte med 9 % for fugler med 1 hagl, 23 % for fugler med
2 hagl og 36 % for fugler med 4 hagl.
Pa bakgrunn av
at blyforgiftning
ble konstatert hos
Cygnus
cygnus
i Nordre 0yeren naturreservat
sangsvaner
h0sten 1981, tok Nordre 0yeren Fuglestasjon ( N�F ) varen
1982 initiativet til en forel0pig unders0kelse av sedimentene
i omradet, for om mulig a etterspore blyhagl tilf0rt av
jegere.
Resultatene, der en hel del hagl ble funnet ( N0F
1982 ), ga st0tet til en n0yaktigere og mer omfattende
unders0kelse varen 1983.
Pr0veomradene ble lagt til de s0rlige deler av 0yene
Bukkesand og Rossholmen ( se fig. 1 ), der problemet for
tiden anses mast aktuelt.

)

Fi_!, 1 :
0 versi k t s l.<o.rt
o v e. >r N o rJ.� (}' 'j �re. 't\..
Ko...-1v..ts't\\Y. : '(. St�.l�3

N

1km

OM RADEBESK RI VELSE
2
Nordre 0yeren naturreservat er pa ea. 62 km og ligger ea.
3 mil 0st for Oslo ( fig. 1 ) .
Omradet er Nordens st0rste
innlandsdelta og deler av det utsettes for betydelige
sedimentasjons- og erosjonsprosesser over relativt kart
I nnsj!Zien er regulert og tappereglementet tilsier
tid.
at vannflaten senkes fra fullt magasin pr. 1. 12 med 45 cm
pr. maned fram til 1. 4.
En arlig varflom inntreffer i
mai f!Zir vannstanden stabiliseres. Store gruntvannsarealer
blir utover i april liggende uten vann eller med et isdekke
direkte pa bunnsedimentene.
Reservatet er en meget viktig lokalitet for rastende
vannfugler pa trekk gjennom innlandet.
H0st og var kan
det samles flere tusen ender og hundrevis av sangsvaner
( over 1000 ex. 3. 12. 82 ) .
Noen av preferanseomradene for
disse individene, er de s!Zirlige deler av Bukkesand og
Rossholmen ( fig. 2 ) .

JA KT
Jakttradisjonene i Nordre 0yeren er lange.
I arene 1975 1978 var imidlertid all jakt forbudt, mens jakt de siste
fire ar har foregatt i tidsrommet 15. 9 til 14. 10.
De omtalte deler av Bukkesand og Rossholmen inngar
naturlig nok som viktige jaktmarker for jegerne.
Bukkesand har hatt h0yt jakttrykk gjennom lang tid, mens
Rossholmen er lite pavirket av jakt forut for de fire
siste sesongene.
Jegernes atferdsm!Zinster fordeler seg pa stasjonrere
posteringer og gjennoms!Ziking av snellevegetasjonen.
Figur 3 viser noen av jegernes mest benyttede posteringer I
jaktruter.

B LYHA G LUNDERS0K ELSEN
For a kunne tallfeste omfanget av blyhaglspredningen, ble
de to omradene gjenstand for en nitid gjennomgang i
perioden 16. - 25. 4. 1983.
Et visst tidspress kan
tilskrives det faktum at det pga. issituasjonen ikke var
mulig a gjennomf!Zire unders!Zikelsen tidligere, i tillegg
til at vannet stadig steg.
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1)

Metoder

2
StAlrammer med et areal pA 625 cm ( 25 x 25 ) ble presset
ned i grunnen til et dyp av 3 cm og l0smaterialet overf0rt
til plastposer.
Dette ble sA silt gjennom finmasket
netting og eventuelle vegetasjonsrester ble vasket i en
vannb0tte der tyngre materials falt ned til bunnen.
PA fig. 4 og 5 gAr den geografiske fordeling av pr0vene
fram, der avstanden mellom hver er 25 m.
OmrAder som
sto under vann ble ikke unders0kt.
Det ble tatt ialt 503 pr0ver, fordelt med 339 pr0ver pA
Bukkesand og 164 pr0ver pA Rossholmen. Noe ulik metodikk
i forbindelse mad slike unders0kelser mA tas i betraktning
ved sammenligninger av tallverdier.

2)

Resultater

Fig. 4 og 5 gir en framstilling bAde av pr0veomrAdenes
form og st0rrelse, eamt antall hagl funnet i hver enkelt
pr0ve.
Tabell 1 gir utfyllende data om forekomsten av blyhagl.
Som det gAr fram av figurene, er det betydelig forskjell
pA haglfrekvens i de to omrAdene, slik at det er
hensiktsmessig A dele opp i fire pr0vefelter, der felt A1
er vika pA Bukkesands 0stside, A2 er omrAdet langs
s0rsiden av Bukkesand, 81 og 82 er nordre og s0ndre del
av Rossholmens pr0veomrAde.

Tabell 1
Pr0vefelt

Antall
pr0ver

Antall
hagl

Antall
pr0ver
med
hagl

Gjennomsnitt.Lig
antall
h�gl pr.
m

Estimert
totalantall
haq l

Vekten av
totalantall
hagl (kg)

•

A 1

57

59

33

16, 6

590000

76, 7

A 2

282

35

27

2, 0

350000

45, 5

B 1

78

49

...

32

10, 1

490000

63, 7

B 2

86

5

5

0, 9

50000

6, 5

SUM

503

148

97

1480000

192, 4

. ... .

I,

i
. !l

'"

' '

lli. .. Hl
,

tl

l

ill
:;·

I

;o

I

'•

i
;

flj

Vekt2nslagene er basert pa gjennomsnittsvekten av haglene
som ble funnet, dvs. 0, 13 g/haql. Oet ble i den forbindelse
Gjennomsnittsvekten
benyttet skalvekt av typen Mettler P162.
stemmer bra overens med vekten av haglst0rrelse 5 ( 0, 13 g ).
For a fa et visst bilde av hvilke haglst0rrelser som blir
benyttet under jakten, ble ialt 255 (!) tomhylser av
Resultatene
haglpatroner innsamlet i feltene 8 1 og 8 2.
er oppsummert i tabell 2.

Tabell 2

HaglsteJrrelse

I
Bly
Bly/nikkel

3

4

5

6

22

11

115

46

1

4

16

11

0

0

7

Uidentifisert
29

Sum
totalt
224
31
255

De haglene som ble funnet i sedimentene, viste stor variasjon
i ste�rrelse, noe som bekreftes av de innsamlede tomhylsene.
Det er sannsynlig at en del sma hagl ble oversett i pre1vene
slik at den reelle hagltettheten og dermed forgiftningsfaren
kan vrere enda he�yere.
Vare resultater ma saledes sees som
en forsiktig vurdering av blyspredningens omfang.

3)

Feilkilder

Diverse feilkilder bere�rer tallverdiene.
Generelt ma tas
i betraktning at et visst antall hagl nok ble oversett
bade p. g. a. at noen hagltyper er svrert sma, og at mange
personer vekslet pa med siling av pre�vene.
Framgangsmaten
kunne dermed bli noe forskjellig, alt etter den erfaring
den enkelte siler tilegnet seg.
Likeledes kunne pre�ve
dybden variere mellom ea. 3 cm og ea. 5 cm.

4)

Diskusjon og konklusjon

Flere faktorer pavirker blyhaglenes tilgjengelighet for
vannfugl. I tillegg til artenes ulike nreringsvaner og
-valg kommer i fe�lge Bellrose (1959) a) skuddintensitet,
b) bunnmaterialets fasthet, c) haglste�rrelse, d) vanndybde
og e) isdekket.

a)

Skuddintensitet, dvs. det antall hagl som faller ned over
et omrade. I 22 vatmarksomrader2 i USA ble det funnet
gjennomsnittlig 0, 4 - 29, 1 hagl m ( pa to andre lokaliteter

ble ingen hagl funnet ) .
Dansll ( 1980 ) nevner andre og 2
senere unders0kelser der maksimaltettheten var 115 hagl/m ,
2
men de fleste lokaliteter hadde tettheter under 152hagl/m
I Danmark fant man verdier msllom 0 og 183, 7 hagl/m pa
14 forskjellige lokaliteter i det vestlige Jylland ( her
unntas omrader med skytebaner ) ( Petersen og Meltofte 1979 ) .
Petersen og Meltofte nevner ogsa en amerikansk unders0kelse
med verdier mellom 0, 9 og 2, 4 hagl/m2 der det ble beregnet
at ea. 5 % av de 36000 rastende gjess d0de av blyforgiftning.
Verdiene fra Nordrs 0yeren pa gjennomsnittlig 10, 1 og 16, 6
hagl I m2 som maksimaltetthet, ma i denne sammenheng ansss
som urovekkende store.
•

b ) Bunnmaterialets fasthet.
Bunnen i pr0veomradene i Nordre 0yersn ma pa h0sten karakteri
seres som myk med en blanding av sedimenter og organisk
materials.
I det vannet synker utover vinteren, blir et islag
liggende direkts pa bunnen og presser bunnmaterialet sammen.
Var pr0vedybde pa ea. 3 cm pa varen representerer da
antakelig et betydelig st0rre h0stdyp.
Pr0vedybden formodes
derfor a vrere tilstrekkelig til a dekke de ulike vannfuglers
kapasitet til a grave i dybden. Bellrose ( 1959 ) fant at
pa relativt myk leirebunn ble ea. 1 ar senere de fleste
plantede hagl gjenfunnet i sjiktet 2, 5 - 5 cm.
Pa noe mer
fast bunn ble de fleste gjenfunnet i det 0vre lag pa ea.
2,5 cm. Hagl ble imidlertid ogsa funnet ned til 7, 5 - 10 cm
dyp.
Han nevner ogsa at de fleste gressender s0ker nrering
i det 0vre lag pa ea. 2, 5 cm.
Bade stokkand og stjertand
Anas a cuta graver gjerne dypere ned, men sjelden dypere enn
12,5 cm.
Thomas ( 1975 ) gir uttrykk for at de hyppig
graver ned til 6 cm' s dybde.
En antakelse i Danells rapport gar ut pa at bare et lite
antall av de hagl som vannfugl plukker opp, stammer fra
tidligere sesonger.
Det nevnes en studie som viste at 3 - 4 %
av endene bar hagl f0r en jaktstart, mens andelen 0kte til
12 % fram mat desember.
Danell framsetter ulikt f0devalg for
arstidene som mulig feilkilde her.
For var egen del innebrerer en innbyrdes sammenligning mellom
de to pr0vefeltene A 1 og B 1 i Nordre 0yeren ingen
signifikant forskjell i hagltetthet
( x2 = 8, 945; P> 0, 05; 4 fr. gr. )
Dette tolkes dithen at hagl fra arene f0r 1975 ikke i
srerlig grad inngar i materialet, idet det ulike j aktpress
i disse omradene forut for de jaktfrie sesongene 1975 1978 ellers skulls gitt det motsatte resultat.
For0vrig foregar det vesentlige sedimentasjonsprosesser i
deltaet og feltene A 2 og B 2 er i den forbindelse
atskillig mer aktive enn A 1 og B 1. Bade dette og en

lavere bes0kshyppighet av jegere i alle fall i A 2, eventuelt
ulike skuddretningssektorer, kan vrere med a forklare
variasjonene i hagltetthet.

c) Haglst0rrelse
Bellrose ( 1959 ) tar for seg de forskjellige haglst0rrelsers
evne til a synke nedover i bunnsedimentene.
Ved fors0k med
plantede hagl, framgikk det at jo st0rre hagl, jo st0rre
tendens til a synke ned i sedimentmassen, men at den alt over
veiende del av haglene ett ar senere fremdeles befant seq i
5 cm. Ut fra tomhylser som ble funnet
det 0vre lag pa 0
dominerer haglst0rrelse nr. 5 i Nordre �yeren.
Danell (1980)
nevner imidlertid nyere unders0kelser som ikke verifiserer
Bellrose' resultater.
-

d) Vanndybde
Nreringss0kende gressender benytter vanligvis vannomrader
grunnere enn 35 - 40 cm (Bellrose 1959).
Pr0vefeltene i
Nordre 0yeren er utsatt for store variasjoner i vanndybde,
men vil likevel i star grad tilfredsstille denne forutsetning
i den isfrie del av aret ( oqsa bekreftet av observasjoner )
.

e) I sdekket
Tidlig gjenfrysing pa h0sten hindrer vannfuglene i a benytte
de mest risikable omrader i Nordre 0yeren.
Det ma derfor
antas at fuglenes haglinntak i slike ar er mindre enn ellers.
Imidlertid er beiteomradene normalt apne langt utover
h0sten.

Resultatene fra blyhaglunders0kelsen i Nordre 0yeren varen
198 3, viser at haqltettheten og haglmengden i noen av
vannfuglenes foretrukne beiteomrader er urovekkende star,
ogsa i internasjonal sammenheng. Blyets effekter pa
vannfuglpopulasjonene er beskrevet i en rekke arbeider.
I
USA er beregnet at mellom 2 og 3 % av all vannfugl d0r som
f0lge av blyforgiftning (Bellrose 1959 ).
En annen amerikansk
unders0kelse, referert av Karlsson ( 1976 ), konkluderte
med at ea. 4 % av alle andefugler arlig blir offer for
forgiftningsd0den.
Tilsvarende beregninger fra Norden
foreligger sa vidt vi vet ikke, men det er ( forel0pig )
ingen grunn til a tro at effekten av jakt i vatmarksomrader
skulls vrere anderledes her.
I den pagaende diskusjon am jaktbestemmelsene i reservatet,
finner Nordre 0yeren Fuglestasjon det helt pa sin plass med
tiltak som reduserer den sto�e potensielle mortalitetsfaktor
blyhaglene representerer i et omrade som er avsatt til
fristed for trekkende vannfugl.
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