HALVARSRAPPORT FRA
NORDRE

0YEREN

.
FUGLESTASJON

1/1 - 30/6 1988

Denne lille halvarsrapporten tar for seg aktiviteten
blant medlemmene i Nordre 0yeren Fuglestasjon i f0rste
halvar 1988. Arsaken til publiseringen er f0rst og
framst et 0nske fra medlemmene om mer informasjon internt.
For ovrig er planen a� det skal utgis en �rlig hovedrappor t
som omfatter alle aktiviteter og resultater i aret som gikk.
Seson�en bar preg av for tsat t star virksomhet over e t spekter
som gar utover det foreningens navn tilsier. Medlemsmassen be

star ikke bare av fugleeksperter, men ogsa av folk med et
sterkt naturvernengasjemen t og ikke minst de som tilfreds
stiller begge kategorier. Et fellestrekk er interessen for
Nordre 0yeren Na turreserva t som gjenspeiles av medlemmenes
aktivitet eller s totte pa andre mater.
Yngve Kvebcek

SESONGBESKRIVELSE.
Arets to f0rste maneder ble som vanlig preget av de arvisse
svanetellingene. Maksimalt antall i denne perioden var 265
sangsvaner 7/2 da det var forholdsvis mye apent vann. Samtidig
ble det registrert 1 gragas, 66 kanadagjess, ea 280 stokkender,
5 kvinender og 4 laksender. Senere i februar la isen seg over
store deler med unntak av rakene - en situasjon som vedvarte
i marsmaned. Naturlig nok ble aktiviten i arets f0rste varmaned
JeL[Ur temmelig laber, bade nar det gjelder folk Og fugl.
I april begynte tidligtrekkerne a dukke opp med bl.a. sanglerke
og vipe i spissen. Sn0spurv ble sett 2/4 og dette var for 0vrig
eneste observasjon av arten denne varen. Senere i april ankom
ogsa flere vaderarter. Det mest oppsiktsvekkende her var
antall storspover som 0kte jevnt og trutt fram til et maksimum
27/4 med hele 620 individer. Ny "0yerenrekordl"

Det er ikke ofte det foretas noe anslag over antall makefugl unntaket var 8/4 da bl.a. ea 2200 gramaker ble notert. Arets
f0rste traner fl0y mat nord 16/4, og samme dag ble sesongens
eneste kornkrake registrert. Antall andefugl steg utover i april
og toppnivaet ble nadd 18/4 med 88 sangsvaner, ea 100
brunnakker, 1100 stokkender og 500 krikkender. Sistnevnte
art fortsatte imidlertid a 0ke til ea 1000 individer 29/4. Den i
Norge temmelig fatal1ige arten dvergsvane s1o til for fullt 28/4
med hele 16 individer. En annen overraskelse viste seg 26/4
skj�rpiplerke. Dette er f0rste gang arten blir observert i
Nordre 0yeren. Ellers i april ble bade stjertand, tarnfalk,
dvergfalk, sivhauk og stillits registrert.
-

I mai ble aktiviteten
i hvert fall has N0F -medlemmene merk bart st0rre. Ar beidernes Dag ble feiret sammen med bl.a. en
lappspove og arets f0rste l0vsangere. SA
den 3. mai - viste en
annen "bom be" seg fram, nemlig polarmake. Ny art for Nordre
0yeren igjen. Blant vaderne opptradte sotsnipene i overraskende
start antall med 12 individer 12/4. 16/5 fikk vi sa endelig
kontakt med hvitryggspetten. Senere ble ogsa hekking konstatert.
Les for 0Vrig prosjektsammendragene lenger bak, bade nar det
gjelder vadere og "hvitryggen". Arets f0rste rosenfink ble h0rt
ved stasjonshytta 21/5, og samme dag ble en lerkefalk o bservert
over Arnestangen av ekskursjonsdeltagere fra Norsk Ornitologisk
Forening - Avdeling Oslo & Akershus. Varens siste sangsvane ble
sett 7/5 mens antall 0vrige andefugl sank merk bart utover i
maneden. Maimaned bidro dessuten med bade storlom, tyrkerdue,
hornugle for uten ganske rikelig med grafluesnappere. En
langhelg ble ogsa benyttet til ringmerking, dessverre med
darlig resultat.
-

-

Juni er normalt en temmlig stille periode i Nordre 0yeren og i
sa mate var arets junimaned intet unntak. Men en dverglo ble
sett pa Tuentangen 5/6 og hornugle ble ogsa i ar konstatert
hekkende pa den sedvanlige lokaliteten gjennom de siste 10-15
arene. Halvaret ble dessuten avsluttet med et par godbiter. Den
ene var en myrrikse 26/6 og den andre var to syngende akerrikser
fra 27/6 og utover. For myrrikse er dette femte funn i Nordre
0yeren, og for Akerrikse er det tredje gang den blir notert.
Trend
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Pa regul�r basis innhentes tallrnateriale pa vade fugler i Nordre 0yeren.
Dette er en del av en orn fattende unders0kelse i Vest-Europa over vaderr
trekk gjennorn innlandet. All inforrnasjon fra 280 lokaliteter er sarnlet
en database i Vest - Tyskland.
vannstanden orn varen har star betydning for trekket. H0yeste antall vac
er registrert ved lav vannstand da store ornrader rned mudderflater er ti
gjengelige i Nordre 0yeren. Etterhvert sorn vannet stiger pa varparten,
S0ker vaderne til omrader med brent eng eller forlater omradet.
Ypperlige forhold i Svelle i slutten av april rned store, isfrie rnudder
banker, medf0rte et rekordartet trekk av storspove. Hele 6 20 individer
ble observert 27/4 (tidligere maksimumsnotering var 280 ind. 18/4 1979)
(Se grafisk fremstilling).
Allerede 7/5 var Svelle oversv0mmet og f0lgelig holdt de maitrekkende
vaderne seg pa et mer normalt niva. Tidligste og seneste o bservasjoner
samt maksimalantall og trekkforl0p for de vanligste artene er gjengitt
nedenfor.
Av mer sjeldne arter kan nevnes 1 lappspove 1/5, 1 steinvender 5/5,
3 temmincksniper og 2 svarthalespover 17/5. Svarthalespovens siste
hekkefors0k i Nordre 0yeren var i 1983 og arten er na en sjeldenhet her
Dessuten foreligger en u bekre ftet rnelding ern en boltit denne varen, sorn
i sa fall er tredje o bservasjon av arten i Nordre 0yeren og f0rste side!

1976.

Jarnes Wilson
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TIDLIGSTE

SENESTE

MAKSIMUM
500

5/4
SANDLO
3/5
HElLO
3/5
VIPE
2/4
BRUSHANE
29/4
ENKELTBEKKASIN 16/4
SHASPOVE
24/4
STORSPOVE
5/4
SOTSNIPE
12/5
R0DSTILK
24/4
GLUTTSNIPE
1/5
SKOGSNIPE
16/4
GR0NNSTILK
7/5
STRANDSNIPE
17/4
TJELD

19/5
4/5

25/5
15/5
20/5
19/5
7/5
22/5

9 (7/5)
10 (3/5)
37 (3/5)
BO (26-27/4)
114 (12/5)
10 (17/5)
9 (7/5)
620 (27/4)
B (13/5)
33 (5/5)
BB (3/5)
41 (30/4)
70 (14/5)
B (17/5)
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FISKE0RNPROSJEKTET
Bestanden som er ti1knyttet Nordre 0yeren er registrert
ogsa i 1988. Med hensyn ti1 reproduksjon kan stammen
karakteriseres som stabi1 siden prosjektstarten i 1986.
Imid1ertid er anta11 hekkende par redusert med to i
i 1opet av vinteren
denne perioden. Et reir har fa1t ned
og ikke gjenoppbygd i ar. Det er ikke funnet noen tegn
pa etab1ering av dette paret annetsteds i n�rheten.
Et annet reir er fortsatt i bra stand, men ikke tatt i
bruk i ar.
Produksjonen av unger la i ar pa 2,0 i gjennomsnitt mot
1,8 i 1986 og 1,6 i 1987. Antal1et var i ar hoyere enn
i fjor ti1 tross for 1avere antal1 hekkende par.
Leting etter reir i n�rheten av innsjoen Lyseren forte
ikke ti1 konkrete resu1tater.
Yngve Kveb�k

HVITRYGGSPETTPROSJEKTET

Unders0kelsen over hvitryggspettens forekomst i Nordre 0yeren og
omegn, som ble pabegynt i 1987, fortsatte i 1988. Som i fjor blir
prosjektet st0ttet 0konomisk av Akershus fylke vjMilj0vernavdelingen.
Konklusj onen etter f0rste sesong var at trolig bare et par har fast
tilhold i naturreservatet.
Etter fylkets 0nske ble registreringen i ar konsentrert om Leirelv omradet. Ingen hekkefunn ble gj ort her, men pa en lokalitet ble en
hunn fugl av arten sett vinterstid. I N ordre 0yeren ble derimot et reir
funnet i ar. Det ble oppdaget i pinsen og var plassert i en graor pa en
av 0yene. Ungene, to eller tre i tallet, fl0y ut t o uker senere 5 . eller 6. juni. Samtidig ble hunnen innfanget og ringmerket - hannen
viste seg a v�re den samme s om ble merket i 1984 og k ontrollert i omradet
i fjor.
En pr osjektrapp ort til
er under utarbeidelse.

Miljsvernavdelingen i fylket om arets resultater
Pr osjektet vil fortsette i 1989.

L0rdag 4. juni hadde f or0vrig den nystartede prosjektgruppa for hvit
ryggspett pa 0stlandet m0te pa stasjonshytta og ekskursjon til reiret,
for 0vrig det ene av to som ble funnet pa hele 0stlandet i ar. Det ble
en sv�rt vellykket tur med observasj on av f oreldrenes mating av ungene.

0ivind Syvertsen

I

\

VINTERREGISTRERING AV VANNFUGL
Registreringene i Vorrna og Glornrna vinteren 1987/ 1988
ble utfort en gang i maneden. I desember og januar fra
utkikkspunkter pa begge sider av elvene, ellers fra fly.
Tiltaket er en fortsettelse av tellingene sorn ble utfort
vinteren 1986/ 1987.

I motsetning til forrige sesong, ble det na observert
sangsvaner i Vorrna i november og svanene i Glornrna la
mere spredt. For forste gang ble det ogsa sett sangsvaner
i Glomrna ovenfor Vorrna. I Vorrna ble det registret 94 ind.
( 18 ungfugl) i november og 47 (7 ungfug1) i desernber. For
G 1omma var ta 1lene henho 1dsvis 13 1 (25) og 8 (4). I Nordre
0yeren ankorn de forste svanene i slutten av september og
anta 1let steg langsornt fra 13 ind. 10/ 10 til 93 ind. 1/ 11 .
Sa i lopet av novernber steg anta 1let bratt til 600 og videre
til maksirnumsantallet pa 964 (min. 90 ungfugl) den 21 / 11 .
Deretter avtok antal1et. Ved arsskiftet la det 143 sangsvaner
i 0yeren.
I februar 1988 la det 265 sangsvaner i Nordre 0yeren. An
tallet avtok etter hvert sorn vannornradene ble dekket av is.
Som forrige sesong �lyttet hovedtyngden av svanene seg da
til Vorma og i ar ogsa i noen grad til Glomrna. Under februar
tellingen la 323 sangsvaner i V o rma (43 ungfugl) og 136 (24)
i Gl ornrna. 27. mars var anta llet pa 105 ( 18) i Vorrna og 1 09
( 16) i Glornrna. I 0yeren for tsatte registreringene utover var
en, med maks. 98 ind 13. mars og 88 ind. 18. april. Siste
sangsvane i 0yeren ble sett 7. mai.
Samrnenlignet med

1986/ 1987 kan folgende kort oppsurnrneres:

- I Vorrna b 1e det sett sangsvaner i november (94 mot 0 ),
etter ju 1 var det flere i februar (323 rnot 233) og f2rre i
mars (105 mot 232).
- I Glornrna ble det sett flere svaner i november ( 13 1 mot
90- 100) og de la fordelt over hele strekningen; dette bildet
gjentok seg ogsa i februar ( 136 rnot 20) og i mars ( 109 mot 79).
- For 0yeren var det registrert rnaksirnurnstall noe lavere
(964 mot 1 170), rnes det for Vorrna og Glornrna la hoyere (se over).

Per Ole

Syvertsen

Rolf E.

Andersen

GULLHAUGDAMMEN I

SKEDSMO

Etter flere ar med iherdige fors0k fra A/S Norsk Leca pa
a tilintetgj0re denne ornitologiske og botaniske perlen,
tok fuglestasjonen skjeen i egen hand. Vi hadde gjennom
flere henvendelser til kommunale instanser og fylkesmynd
igheter gjort oppmerksom pa forholdet tidligere ar uten
respons. Lecablokker, veisalt,plastsekker osv. var tydelig�
vis benyttet med tanke pa a fylle dammen helt igjen.
Verre var og er imidlertid oljetilf0rselen gjennom en sige
vannsledning
et r0r som omslutter nesten hele Lecafabrikken.
I tillegg var et annet firma i ferd med a fylle jordmasse
over et start omrade n�r dammen. Ikke nok med det - omradet
med dam ag det hele er midlertidig fuglelivsfredet! En annen
sak er at fredningen har v�rt midlertidig i over ti ar. .
-

.

Som nevnt tok fuglestasjonen aff�re. B0rre Eliassen fordypet
seg i materien og politianmeldte forholdet pa vegne av var
forening i mai. Saken behandles av Statens Forurensingstilsyn.

TUEN BRUK

I de:L.samme fredete omradet som ovenstaende dam ligger
pa
0stsiden i Fet kommune - har det i en arrekke ogsa pagatt
utfylling. Bygningselementer av diverse slag iblandet bil
vrak etc. benyttes til a innvinne mark til industrietablering.
Et poeng her er at vare myndigheter har vrert oppmerksom:, pa
forholdet i over ti ar og til og med fredet denne grunnen
spesielt med mye strengere ved�ekter enn for et midlertidig
vernet omrade. Ikke desto mindre har utfyllingen fortsatt
med aksellererende tempo helt til i ar. Omtrent s a mtidig
med Gullhaugdamsaken ble ogsa Tuenutfyllingen politianmeldt.
B0rre gravde igjen opp det meste av saksdokumenter og holder
seg kontinuerlig informert om utviklingen.videre.
-

disse sakene f0rte til star mediainteresse med f0rste
en rekke ganger i lokalavisene.
Begge
sideoppslag

-PIPITSI! is a pily 1ha1 lhe PipiiS have

No diagnosuc features.
Spe<:ific'ly lhey are 1he leaS!
Distinctive or God's Cl caturcs.
For nam10g any one you need
Five measurements. together
Wilh a drawing of lhe wing lip

And I he length of every fealher.
Counl lhe spols on breaSI and back.
Be sure of which I he sex is;
Make a piciUre of lhe pallern

or the onc·but·outcr rcctrix.
Pay extravagant attention to
Tile hi nU claw· a conformation.
Note ""weak and long" or "curved and strong"
(Or "snapped in preservalion").
And when you've marshalled all lhe faciS,
No maucr what their sense is.
If lhe bird was caughl in Europe
lt is, ten to one, prat�nsu.
B. P. Hall

1961

