Hvor trekker Østensjøvannets fugler om vinteren?
Her følger en summarisk oversikt over hvor Østensjøvannets 213 arter (pr. november 2002) oppholder seg vinterstid. Kun hovedtrekkene er med. Unntak finnes og artene forandrer trekkmønster over tid. Likevel gir det en pekepinn på hovedstrategien til artene.
Artsnavn
Vinterområde
Smålom
Finnes langs norskekysten på vinteren. Fugl fra Grønland, Island og øyer i Barentshavet gjester våre farvann
Storlom
Fugl fra hele nordkalotten overvintrer langs sørlige deler av norskekysten
Dvergdykker
Trekket er lite kartlagt hos denne arten, som reiser kortest mulig mot sør. Trives i vinteråpne elveos og brakkvannsområder
Toppdykker
Myter Ijsselmeer (NED). Opptil 40 000 (talt i 1986) Returnerer tidlig og venter på at isen skal gå på vannene. Ta en Østfoldtur i mars, og å se etter toppdykker i fjorden
Horndykker
Ingen utpreget trekkfugl. Klarer seg langs norskekysten. Porsangerbestanden drar f.eks. ofte kun til Helgelandskysten
Gråstrupedykker
Overvintrer hos oss langs kysten av midt- og sør-Norge
Svarthalsdykker
Uberegnelig og spredt vinterforekomst i hele vestlige Europa
Storskarv
Overvintrer langs kysten, men kan trekke litt sør for Skandinavia, og holder seg da langs kystene i Nordsjøen
Gråhegre
Sprer seg langs kysten etter hekkesesongen. Ungfugl til Skottland og De britiske øyer
Knoppsvane
Prøver å holde seg på hekkeplassen. Ungfugl streifer litt omkring, både råker i ferskvann og saltvann. Noen reiser til Danmark og Sverige
Sangsvane
Holder seg på hekkeplassene i Troms og Finnmark til isen kommer i oktober. Østensjøvannet er mellomlandingsplass. Nordre-Øyeren kan ha >1000 i november
Stripegås
Asiatisk art, med forvillet bestand i Europa, med Storbritannia som hovedutbredelse
Sædgås
Nordøstlig art som overvintrer på nord-Jylland eller England
Kortnebbgås
Sjelden i Norge, men som har hekket noen ytterst få ganger
Tundragås
Sjelden i Norge. Nordatlantiske hekkere overvintrer i nordsjøområdet og Vadehavet
Grågås
Vår kystbestand samler seg opp i S-Norge (mange innom ØV), og reiser til SV-Europa
Snøgås
Satt ut ca 1970 og etterkommere hekker i Bunnefjorden. Hekket i ØV 69, 81 og 83
Kanadagås
Familien holder sammen hele vinteren. Trekker litt sørover hvis de må
Hvitkinngås
Hekker i Bunnefjorden. Benytter Frognerkilen, Østensjøvannet, Valle Hovin og Frognerparken på høsten, før den trekker sørover i november. 3 adskilte stammer.
Ringgås
Arktisk hekker som overvintrer i kystområdene omkring De britiske øyer
Gravand
Etter at ungene er store drar mange til Knechtsand (opptil 100 000 ind er talt her)
Brunnakke
Trekker til Storbritannia, Nederland, og Frankrike. Ikke detaljundersøkt.
Snadderand
Overvintrer i Svartehavet, Middelhavet og fuglerike sjøer i N-Afrika
Krikkand
Generelt kan vi si den overvintrer i de sørlige nordsjølandene. 150 000 kan holde til her, fra et bredt belte på hele nordkalotten. Venter langs kysten på isfri områder.
Stokkand
Har mange trekkmønstre. Nevner: øst-vest-trekk i Europa, samles i isfrie elver/gruntvannsområder (Akerselva har opptil 2500 i jan-feb)
Stjertand
Drar sørover omkring september (lang trekkperiode). Spredt overvintring. Mange i V-Europa og Senegal (90 000), Mali (500 000), Tchadsjøen (200 000)
Knekkand
Overvintrer utelukkende i tropisk Afrika. Kort tur til Norge om sommeren
Skjeand
Myter på kontinentet, og overvintrer i og sør for Middelhavet
Taffeland
Kan overvintre i sørvest-Norge, men trekker hovedsakelig til Vadehavet og Storbritannia
Toppand
Har mange overvintrere i kystnære områder. En del drar til Storbritannia
Bergand
Trekker seint og ofte kun til isfrie områder langs kysten av Norge. Hann og hunn deler seg antagelig i separate flokker
Svartand
Mange av de virkelig store flokkene som sees ved kysten er Nord-Russiske flokker som har myteplass i Østersjøen og Kattegat. Innlandsfugl i Norge trekker til kysten
Havelle
Er en hardfør art som bruker norske fjorder til overvintringsplass
Sjøorre
Trekket er lite kjent. Partiell trekker som sprer seg over store områder på vinterstid (alt fra standfugl til Nord-Spania)
Kvinand
Kan overvintre. Mange i vestlige østersjøen, og kystområdene i Norden
Siland
Overvintrer langs kysten vår, ofte i faste områder (eks: Trøndelag, Møre og Romsdal). Myter én måned seinere enn de andre endene
Laksand
Hardfør art som kun trekker unna isen for vinteren. Trekker til kysten om vinteren. Små grupper (1-5 fugler) mellomlander vår og høst på Østensjøvannet
Lappfiskand
Overvintrer spredt og fåtallig langs kysten vår
Vepsevåk
Trekker over Gibraltar til tropisk Afrika. Spesialitet: trenger ikke mye termikk, og kan starte trekket tidlig om morgenen. Over havet benyttes aktiv flukt
Sivhauk
Antas å trekke til Afrika via vestlige deler av Afrika
Myrhauk
Relativt ukjente vinterområder, men enkeltfugler kan overvintre i Norge
Hønsehauk
Standfugl som voksen, ungfugl reiser litt mot sør
Spurvehauk
Trekker til Danmark, Frankrike, Storbritannia
Musvåk
Trekker ut av Sandinavia via Falsterbo, svinger SV. 1 norsk individ funnet i Marokko
Fjellvåk
Øst-Europa antas å være vinteroppholdssted for denne arten
Kongeørn
Standfugl. Noen individer kan trekke til kysten eller faste vinteroppholdssteder
Fiskeørn
Fugler fra S-Norge trekker til etiopisk Afrika
Tårnfalk
Trekker til V-Europa
Dvergfalk
Vinteropphold i Tyskland og Middelhavsområdene
Lerkefalk
Trekker til Afrika
Jaktfalk
Bare et fåtall forlater landet. Mange unge fugler trekker til kysten
Vandrefalk
Trolig er Belgia, Nederland og Frankrike viktige vinteroppholdssteder
Orrfugl
Standfugl med lokale trekk som er avhengig av ressurstilgangen
Vaktel
Invasjonsfugl. Kan trekke forbi Sahara
Fasan
Ressursvandring i lokalmiljøet, ofte inn til bebodde strøk / foringsplasser
Vannrikse
Overvintrer i Middelhavsområdet. Finske ”gjester” prøver overvintring langs vår kyst.
Myrrikse
Uviss overvintring, men antas å være Middelhavsområder og Afrika
Åkerrikse
Langt sør, sørøst i Afrika
Sivhøne
Vinteropphold i N-Tyskland, Nederland og De britiske øyer. Noen drar til sør-Europa
Sothøne
Overvintrer i større grad enn sivhøne. Partiell trekker m/vinteropphold i N-Tyskland, Nederland og De britiske øyer
Sultanhøne
Forekommer ikke i bestand i N-Europa. Antagelig fangenskapsfugl
Trane
Hovedsakelig Spania, Portugal og NV-Afrika. Kjente mellomlandingsplasser
Tjeld
Overvintrer i Vadehavet og Storbritannia. Kommer svært tidlig til Norge
Dverglo
Svinger innom Østensjøvannet på vei til enten Persiabukta eller sør for Sahara
Sandlo
Vinteropphold langs vestkysten av Europa og noen helt til NV-Afrika. Leapfrog-egenskaper på nordlig bestand i Norge
Heilo
Vinteropphold både i V-Europa og Middelhavet og til dels også indre deler av Europa
Vipe
Svinger innom Østensjøvannet på trekk til/fra et område fra Spania til Storbritannia
Dvergsnipe
Langtrekker som benytter Midt-Afrika, men også India og Middelhavet
Temmincksnipe
Trekker langst vestlige deler av Europa til Afrika
Myrsnipe
Underarten schinzii overvintrer i Marokka og Mauritania, mens alpina i et område som strekker seg fra Midt-Europa til India
Brushane
Trekker til områder sør for Sahara
Enkeltbekkasin
Trekker ut av landet fra august til oktober, til De britiske øyer og Frankrike/Portugal
Kvartbekkasin
Store mangler i kartleggingen. Noen forsøker å overvintre, andre trekker til Afrika
Dobbeltbekkasin
Trekker til Afrika, men kan ha store forflytninger innen Afrika pga tørke/matmangel
Rugde
Trekker seint ut av landet, til De britiske øyer og Frankrike
Småspove
Drar allerede ultimo juli til 2 soner N og S for ekvator. Norske fugler er i Vest-Afrika
Storspove
Drar til N-England, Skottland og Irland
Svømmesnipe
Sjelden gjest som benytter en østlig rute til arabiske kystområder
Polarsvømmesnipe
Svært sjelden trekkgjest fra arktiske områder. Kan ”blåse innom” Norge
Sotsnipe
Sees sjelden på trekk siden den ikke flokker seg. Antas å benytte hele S-Europa, Sentral-Afrika og kanskje asiatiske land som India og Persia
Rødstilk
er ”leapfrog”-trekker. Norske fugler tvinges til å trekke forbi de stasjonære "europeerne", og helt til Afrikas vestkyst. Langs vår kyst overvintre islandske fugler
Gluttsnipe
Hunnene drar allerede i juli, juvenile i aug/sep. Myter i N-Tyskland/Vadehavet. Overvintrer overalt mellom S-Europa og Afrika
Skogsnipe
Overvintrer så langt S som til midt-Afrika. Opportunister som kan forsøke overvintring så langt nord som Danmark
Grønnstilk
Drar via Posletta (Italia) og Camargue (Frankrike) til indre deler av Sørlig Afrika
Strandsnipe
”Langtrekker” til Afrika. Holder seg hele året ved rennende vann
Dvergmåke
Kan overvintre langt til havs. Benytter V-Europa og Middelhavsområdene
Sabinemåke
Trekker til Vest-Afrika gjennom midt-Atlanteren, noen blåser inn til Norge
Hettemåke
Overvintrer i Norge, men også rett sør for Norden (delt i en østlig del som reiser til Kontinentet og en vestlig del til de britiske øyer)
Fiskemåke
Uoversiktlig og ujevnt trekk. Velger kysten av Europa ned til Portugal, men vanligvis holder den seg langs nordeuropeiske kyster (Vadehavet)
Krykkje
Benytter hele N-Atlanteren som vinterområder. Trekker hjem igjen først 2-3 år gamle
Sildemåke
Er delt i to underarter. Intermedius drar til kyster i SV-Europa og NV-Afrika. Fuscus drar først til Svartehavet og vestlige deler av Middelhavet før de fortsetter sør i Afrika
Gråmåke
Komplisert trekkmønster. Norske fugler drar sørover, nye russiske fugler gjester oss
Svartbak
Overvintrer i Norge. men norske fugler trekker fra N-Norge til S-Norge
Polarmåke
Vintergjest i nordlige deler av landet. Gjester havner sammen med andre stormåker
Makrellterne
Trekker rett etter flyvedyktig alder. Overvintrer i sør- og vest-Afrika. Kommer ikke hjem den første sommeren
Rødnebbterne
Den art som antagelig trekker lengst i verden per år (opptil 11 000 km på et år)
Svartterne
Overvintrer i Afrika
Hvitvingesvartterne
Overvintrer i Afrika og noen lokale steder i Middelhavet
Lomvi
Trekker til havs på vinteren
Bydue
Standfugl
Skogdue
Trekker til S-Frankrike og N-Spania
Ringdue
Samles i store høstflokker i jordbrukslandskap. Overvintrer i større grad i Norge, og er uansett ute av landet kun fra oktober til feb/mar. Drar til Frankrike/Spania/Portugal
Tyrkerdue
Standfugl i Norge, som trekker inn til store matlagre/kornsiloer og lignende
Turteldue
Overvintrer sør for Sahara
Gjøk
Trekker til tropisk Afrika
Hubro
Standfugl, men de unge kan trekke omkring i området
Snøugle
Nomadisk invasjonsfugl, avhengig av tilgangen på smågnagere
Spurveugle
Voksne fugler er standfugl, mens unge individer streifer
Kattugle
Voksne fugler er standfugl, mens unge individer streifer
Hornugle
Norske fugler trekker til SV-Europa, mens individer der nede er standfugl
Jordugle
Benytter områder fra SV-Europa til SV-Russland, men tyngdepunkt i SV-Europa. Nomadisk, som ikke nødvendigvis kommer tilbake til samme område hvert år
Perleugle
Nomadisk, avhengig av ressurser, men standfugl i gode perioder
Nattravn
Trekker til Afrika på bred front gjennom Europa
Tårnseiler
Sist ankomne art. Antas å reise til sørlige deler av Afrika
Isfugl
Streiffugl som kan benytte isfrie områder hele året igjennom
Vendehals
Vår eneste spett som trekker, til tropisk Afrika
Gråspett
Hovedsakelig standfugl, med ressursforflytninger på vinterstid
Grønnspett
Standfugl. Overlever ved å grave etter maur i tuer gjennom vinteren
Svartspett
Standfugl, der kun unge fugler trekker av gårde fra foreldrene
Flaggspett
Standfugl, men kan foreta massvandring hvis maten mangler
Hvitryggspett
Standfugl
Dvergspett
Standfugl
Topplerke
Hovedsakelig standfug, men trekker til Belgia og Frankrike
Trelerke
Utpreget trekkfugl som benytter Tyskland og Middelhavsområdene
Sanglerke
Trekker til Vest-Europa i sep-okt. Kan til nød overvintre på Jæren eller Lista
Fjellerke
Trekker til områdene langs Nordsjøkystene, via Sverige og Danmark
Sandsvale
Utpreget trekkfugl som flytter til Sahel og så langt sør som Mozambique
Låvesvale
Samles i rørskoger i aug-okt. Trekker til sørlige Afrika
Taksvale
Trekker høyt, og mønsteret er lite kjent. Antas å trekke til hele sørlige Afrika
Trepiplerke
Antas å ha vinteropphold i Sentral-Afrika og Ø-Afrika
Heipiplerke
Overvintrer i Middelhavslandene (spesielt et belte mellom Belgia og Spania)
Lappiplerke
Antas å trekke til Afrika, N for Ekvator, men det er ikke dokumentert med ringfunn
Gulerle
Trekker ut i september til tropiske savanne- og gressområder
Vintererle
Er, tross navnet, bare en uregelmessig overvintrer (i N-Afrika). Buskerud har et registreringsprosjekt på denne arten som det blir spennende å se resultatet av
Linerle
Er en klassisk trekkfugl, men svært stedtro. Individer fra S-Norge drar til Middelhavet, mens nord-norske individer trekker sørøstover til Tyrkia og Midtøsten
Sidensvans
Trekker vekk fra bærtomme områder om vinteren, til hele N-Europa
Fossekall
Viser seg å være en trekkfugl. En liten del av bestanden trekker til Sve/Dan/Tys. Ungfugl trekker opp i fjellet på høsten for spise seg feite
Gjerdesmett
Overvintrer hyppig, men de som drar trekker til Vest- og SV-Europa
Jernspurv
Overvintrer i SV-Europa
Rødstrupe
Kan overvintre ved kysten. Vanlig mål er SV-Europa. Trekker om natten
Blåstrupe
Antas å trekke SØ mot S-Asiatiske områder
Svartstrupe
Klarer milde vintre godt og er hos oss standfugler
Nattergal
Overvintrer i Ø-Afrika
Rødstjert
Trekker til et belte 10-15° N for Ekvator
Buskskvett
Overvintrer i områder med nært beslektede arter i suptropisk og tropisk østlig Afrika
Steinskvett
Overvintrer i områder med nært beslektede arter i suptropisk og tropisk østlig Afrika
Ringtrost
Hovedsakelig trekkfugl til Spania, Frankrike og Atlasfjellene i NV-Afrika
Svarttrost
Tekker hovedsaklig til De britiske øyer. Overvintrer regelmessig i Norge
Gråtrost
Har langvarig trekkperiode. Samles i store flokker som skal til De britiske øyer, Belgia og Frankrike. De individene som vi ser vinterstid kan være fra Russland
Måltrost
Trekker langs V-kysten av Europa til nordlige deler av Afrika
Rødvingetrost
SV-Europa
Duetrost
SV-Europa + N-Afrika hvis kaldt. Svenske og finske fugler til Kaukasus/Tyrkia
Gresshoppesanger
Antas å benytte Middelhavet vinterstid
Sivsanger
Benytter vestlige deler av det sørlige Afrika på vinteren
Myrsanger
Trekker sakte, med stopp underveis. Først til Ø-Afrika, deretter til V-Afrika for å myte, rett før den igjen flyr mot N
Rørsanger
Trekker til tropisk Afrika. Vestlig rute m/mange stopp underveis
Trostesanger
Overvintrer i tropisk Afrika
Gulsanger
Kan forsvinne allerede seint i juli, og tar en østlig rute til sørlige Afrika
Møller
Drar gjennom ø-Europa til Midtøsten (Libanon har høy registrering av arten)
Tornsanger
Trekker i bred front til Sahelområdet
Hagesanger
Overvintrer i regnskogbeltet i Afrika. Arten trekker seint ut av Europa fordi den kan gå over til bær og frukt på høsten. Kommer seint til Norge
Munk
Trekker til Middelhavet
Bøksanger
Trekker til tropisk Afrika, hovedsakelig nord for Ekvator
Gransanger
Middelhavstrekker og kan dra seint/komme tidlig
Løvsanger
Todelt bestand: nordnorske fugler til Afrika, og sørnorske fugler i SV-Europa. Myter svingfjærene to ganger i året
Fuglekongesanger
Sjelden gjest fra øst (nordlige deler av Asia)
Fuglekonge
Partiell trekker. Det antas at dominante individer blir i Norge. Andre reiser til De britiske øyer. Også registrert sporadisk i hele sørlige Europa
Dvergfluesnapper
Overvintrer i det sørlige Asia
Gråfluesnapper
Er langtrekker til S-Afrika
Svarthvitfluesnapper
Overvintrer i V-Afrika, N for ekvator. Hannene kommer før hunnene
Skjeggmeis
Populasjonen i vekst i nord-Europa. Standfugl som noen ganger er presset til streif
Stjertmeis
Stand- og streiffugl, som bestemmes av ressursene
Løvmeis
En av våre mest stasjonære fugler
Granmeis
Standfugl
Toppmeis
Standfugl
Svartmeis
Stand- og streiffugl som bestemmes av ressurstilgangen
Blåmeis
Stand- og streiffugl som beveger seg mer enn kjøttmeis
Kjøttmeis
Stand- og streiffugl, men noen til Danmark
Spettmeis
Standfugl
Trekryper
Standfugl
Tornskate
Insektspiser og må til ø- og S-Afrika
Varsler
Spiser smågnagere, og trenger derfor ikke dra ut, eller til nød til England
Nøtteskrike
Hovedsakelig standfugl, men kan forekomme som invasjonsfugl
Lavskrike
Standfugl
Skjære
Standfugl
Nøttekråke
Standfugl
Kaie
Standfugl med noe trekk til Danmark, N-Europa og De britiske øyer
Kornkråke
Normalt standfugl, men Mjøsfuglene trekker til Mellom-Europa. Enkeltindivider og par streifer omkring med kråkeflokker
Kråke
Trakk i tidligere tider til kysten om vinteren, men milde vintre kan ha gjort den til standfugl
Ravn
Hovedsakelig stasjonære, men ungfugler streifer omkring
Stær
Trekker til Kontinentet
Gråspurv
Stasjonær når den er etablert
Pilfink
Hovedsaklig standfugl, men trekkstasjoner registrerer noe trekkaktivitet som gjør at man lurer på om noen trekker litt sørover
Bokfink
Drar til V-Europa og De britiske øyer
Bjørkefink
Drar til Sentral- og S-Europa og De britiske øyer
Grønnfink
Har lite enstydig trekk, men streifer omkring lokalt i store flokker
Stillits
Trekker til Kontinentet, muligens også De britiske øyer
Grønnsisik
Har ikke noe markert trekkmønster. Drar over alt sør og øst i Europa og Russland
Tornirisk
Trekker til SV-Europa
Bergirisk
Overvintrer langs kyststrekningen mellom Tyskland og Nord-Frankrike
Gråsisik
Streiffugl/invasjonspreget
Brunsisik
Samme som Gråsisik
Polarsisik
Streiffugl/invasjonspreget
Grankorsnebb
Streifer omkring på let etter graner med frø
Rosenfink
Overvintrer i S-Asia
Konglebit
Spredt bestand i N-Norge og fjelltaktene i S-Norge, som vinterstid kan streife omkring tilfeldig i S-Skandinavia
Dompap
Standfugl som streifer i kulturlandskapet og nær bebyggelse på vinteren. Kan i enkelte år trekke til Danmark og N-Europa
Kjernebiter
Nomadisk
Lappspurv
Trekker med en østlig retning til steppeområder i Asia
Snøspurv
Overvintrer i områdene N for Kaspihavet og enorme flokker kan sees på vei til N-Grønland. Antagelig trekker en del sørnorske individer til De britiske øyer og N-Frankrike
Gulspurv
Stand- og streiffugl som vinterstid kan påtreffes nær sagt ”hvor som helst”
Hortulan
Vi har liten kjennskap, men antas å følge resten av den vest-palearktiske bestanden til det etiopiske høylandet og Sudan. Norsk fugl funnet i SV-Europa viser at det kan dreie som en rute via Gibraltar
Sivspurv
Forlater tidlig hekkeområdet, men ikke alltid helt ut av landet. SV-Europa er viktig område, og arten kommer tidlig tilbake til hekkeområdene


