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1976.

/1976 viste seg a vrere et meget godt ar for

spesielt gjess . , svaner og ender , og da i srerlig grad
hosten.For en rekke arters vedkommende registrerte Nordre
Oyeren Fuglestasjon et rekordartet hoyt antall , og eri
lang rekke ekstremumstider ble forskyvet.Hosten viste seg
a bli spesielt godt for trekk av gjess ' og for noen arters
vedkommende ble de for forste gang registrert i omradet i
dette arhundre.Trekk av vadere var med unntagelse for noen
arters vedkommende stort sett et normalt ar.Alltall maker og
terner viste ogsa i ar en stigende tendens.

LAPPEDYKKERE

Toppdykker,Podi eeps eristatus, var regelmessig
pa trekk bade var og host.Dagsantall om varen
opptil 25-30 ex., om hasten opptil 56 ex.

HEGRER

Grahegre, Ardea einerea, ble registrert i et
dagsantall pa opptil ea. 15 ex.Ved ·T uentangen/
Svelle ea. 10 ex.

GJESS

·:

Hosttrekket hadde et eksepsjorielt kvalitets
messig hoyt niva nar det gjalt denne gruppen.
I siste halvdel av oktober ble det observert
9 hvitkinngjess (Branta leueopsis) , 7 ringgjess
(Branta berniela) , 40 tundragjess (Anser
albifrons) og 45-50 kortnebbgjess (Anser brachyr
hyn ehus) .
14 canadagjess (Branta eanadensis) hadde tilhold
i Svelle hele oktober.Ellers ble ogsa gragjess
(Anser anser) og sredgjess (Anser fabalis)
9bservert.
.

SVANER

'

Vinter/var ble gjennomsnittlig 450-480 sangsvaner
(Cygnus cygnus) observert.
Hasten viste seg a bli rekordartet for sangsvaner
i Nordre Oyeren da hele 500 til 550 individer ble
registr.ert.

-2-

Dvergsvane (Cygnus bewickii) har tidligere
.,hatt statusen :!"'meget sjelden" , men denne
hasten ble arten observert s6m nrermest
vanlig i et dagsantall pa opptil 15 ex.
Ellers ble knoppsvane (Cygnus olQr) .o�ser
vert i mindre antall var og host..
ENDER

Denne gruppen opptradte i stort antall under
var og hosttrekket ' vesentlig stokkand (Anas
platyr-hynchos) , krikkand (A. crecca) ,
brunnakke (A. penelope) , kvinand (Eucephala
clangula) og laksand (Mergus merganser) .
Ogsa sjeldnere arter ble registrert i storre
antall dette aret , arter som snadderand ,
skjeand , taffeland , svartand (med et dags
antall pA opp�il 120 ex.) , havelle og lapp
fiskand.
Det totale dagsantall om varen var pa opptil
3000 ender , og om hasten 4000 ender.
I perioden oktober-november var det gjennom
snittlig fra 1500 til 3000 ender i Tuentangen/
Svelle omradet med Sorumsneset.

VADERE

Denne gruppen opptradte i et normalt bra antall, .
vesentlig vipe (Vanellus vanellus) , myrsnipe
(Calidris alpina) , brushane (Philomachus pugnax)
og enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) .Dog bor
framheves at vartrekket hos storspove (Numenius
arquata) , smaspove (N. phaeopus) og brushane ,
samt hosttrekket hos tundralo (Pluvialis squata
rola) og enkeltbekkasin�var reko�dartet , og at
en rekke sjeldne arter ble patruffet vanligere
enn ellers , bl.a. polarsnipe (Calidris canutus) ,
dobbeltbekkasin (Gallinago media) og kvartbekkasin
(Lymnocryptes minimus) .
Som en kuriositet ble en avosett (Recurvirostra
avosetta) observert pa Arnestangen og Tuentangen
i midten av mai , og to sandlopere (Crocethia
alba) ' forovrig forste gang i dette arhundre.'
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Spesielt er omrader pa Tuentangen/Svelle ,
Sorum·sneset og ved ·Leira et yndet furasjerings
omrade for eri lang rekke vadefugler.
Det totale dagsantall om varen var for Tuen
tangen/Svelle pa opptil 11'00 vadere.
TERN ER

. Hekkebestanden av makrellterne (Sterna hirundo)
var pa ea. 25-30 par. Svelle er et viktig fura
sjeririgsomrade for denne·arten.

Av arter som ikke direkte kan betegnes som vann
fugl , og som opptradte i et betydelig antall. i 1976 bor nevnes
folgende :
GULERLE (Motacilla flava) - trakk i siste halvdel av august
over Sorumsneset - Tuentangen i et antall pa minimum 5000 ex.
TROSTER - vesentlig gratrost (Turdus pilaris) og rodvingetrost
(T. iliacus) -viste et markert trekk i oktober med topp den
17/10 da et minimum pa 5QOOO individer trakk sorover.
·

Det bor ogsa nevnes at en rekke sjeldne rovfugl.
�
arter ble observert i·omradet., og folgende.,�an nevnes :
.

.

3-4 par av fiskeorn (Pandion haliaetus) benyttet omradene ,

bl. a. gruntvannsomradene i Svelle 4� pa Soru�sneset og i Leira,
som fangstplass.Arten var vanlig under var- og hosttrekket.
Som en kuriositet ble en havorn .iuv. (Haliaetus· albicilla)
observert den 17/10.
Myrhauk (Circus cyaneus) .og sivhauk (C. aeruginosus) var
regelmessig bade pa var- og hosttrekk.
Jaktfalk (Falco rusticolus) og vandrefalk (F. peregrinus) ble
sett over en lengre pe�iode�.i omradet om hosten. For sistnevntes
del oppholdt denne seg vesentlig i Tuentangen/Svelle-omradet.
Flere individer av lerkefalk (r. subbuteo) , bade ad. og juv. ,
ble observert om hasten.

Nordre Oyeren Fuglestasjon
Even Knutsen

