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Leder:

Farvel tilTveters
efterkommere
Forsidebildet er historie. Den siste
av Halvor Tveters etterkommere
som bor pf, Ostensjo gflrd, Anne
Margrethe Mpkleby, er fotografert
foran hovedbygningen pfl Nordre
Ostensjg. Halvor Tveter kjppte
Spndre Ostensjp i1837 og gflrden
ble solgt til familien Solbakken i flr.
Anne Margrethes slekt har altse eid
girden i 160 er. @W takkerAnne
Margrethe og familien foryden
solide stgtte de har vart for OVV
giennom alle ir. Vi har arrangert
pressekonferanse, prisutdeling og
A st.runsi1 dager pi girden med
familiens velsignelse. OYY har
ogsfl fiitt lane lagerlokale pfl
garden. Vi regnermed i se henne
igjen pfl medlemsmoter og vand-
ringer, sfl kontakten er pi ingen
mflte avsluttet.

Antikvariske myndigheter
nar vtst ansvar
Av forvaltningsorganene som har
faglige interesser i @stensjpom-
ridet, skiller de antikvariske
myndighetene seg ut i positiv
retning. De har forstitt hva saken
dreier seg om. Riksantikvaren
fullforer i disse dager fredningen av
Abildso glrd. @YY har hele tiden
vert pidriver i fredningssaken. Vi
er svert forn/yd med det arbeid
dagens mannskap hos Riksanti-
kvaren harnedlagt. Forgvrig viser
vi til brev fra Riksantikvaren
gjengitt i dette nr. av <<Sothpno>.

Byantikvaren mfl heller ikke
glemmes. I februar 1997 varslet
etaten oppstart av fredningssak

Kiare medlem!

med Ostensj 0 gild. Bygnings-
massen og jordveiene blir foreslitt
fredet.

Hva meU
m i ljovernmynd i ghetene?
@VV koirstaterer at Fylkes-
mannens milj gvernavdeling ikke
har prioritert Ostensj Ovannet i
95-96. Fylkesmannen kan imidler-
tid ilJ<e gi fri for steinhard kritikk
for <Statusrapport for @stensjg-
vannet>>. Opplysningene fra omi-
tologisk forening var misbrukt, og
de har trukket tilbake sitt innlegg i
rapporten. En del plantearter har
forsvunnet fra reservatet. Ellers er
det ffl endringer vedrgrende arts-
mangfoldet. Forgvrig manglet
bunndyr, insekter og pattedyr i
rapporten og frade to fgrstnevnte
gruppene finnes det mye forskning
fra omridet som var lett i trekke
fremhvis manville. Objektivt sett
er dette en klar saksbehandlings-
feil, og Miljovernavdelingen mfl
derfor, etter@Ws syn, behandle
@stensj Osaken p,i nytt.

Av positive ting kafl nevnes at
Fylkesmannen stgtt6f OVV i kravet
om at kraftlinjetraseen forbi @sten-
sjgvann bprned i bakken. Det
samme gialdt sngtommingen ved
Bpler kirke. Denne er ni stoppet for
godt.

@stensjgomradet mi bli forsgks-
omrflde der man ser naturvern- og
kulturminnelovene i samenheng og
benytterdisse til flbeskytte om-
ridet. Ifglge Miljgetaten er Osten-
sj Oomrfldet landets mest benyttede
rekreasjonsomrflde og med de
kvaliteter omridet hat burde det
gis best mulig beskyttelse. Natur-
vernloven er benyttet pi reservatet.
Abildsg og Ostensjo gird vi1
beskyttes av kulturminneloven.
Dette burde tilsi at omridet fir en
helhetlig statlig beskyttelse.

Venneforeningen er avhengig av
massiv stgtte fra befoklingen i
@stensjobyen. Vi er glade for at vi
har 3010 medlemmen Vi tror
likevel at det er realisiist a ne et
medlemstall pfl 5000 ilfrpet av
noen 6r.

QYY vilnfl legge sin tyngde inn
i arbeidet forAbildsO gird. At
gflrden er fredet, vil ikke si at den er
reddet. Vi innbyrManglerud bydel
til samarbeid.

@VV har hatt sv@rt positiv kon-
takt med familien Solbakken, de
nye eierne av @stensja gird. Vi
regner med fl ha et godt samar-
beide med dem i iutvikle @sten-
sj Oomridets artsmangfold videre.

Ellers vil vi fra 1997 arbeide med
skjgtsel av omridet. Vi inviterer
med dette bedriftene i Oslo til
sponsorst/tte for skjotselstiltak
rundt Ostensjpvannet. Vermed i
ruste opp OstensjOomrfldet !

Hva nA AtW?
I samarbeid med Naturvernforbun-
det i Oslo og Akershus leverer vi et
veldokumentertrforslag til milj 0-
vernmyndighetene og de antikva-
riske myndigheter der vi ber om at

Styret pnsker alle venner av
Ostensj Ovannet god sommer !



AVV har pr. 1. juni 1997
mottatt fol gende priser:
- MiljOvernprisen i Norge l99l gittav

Conservation Foundation* i England.
- Kulturvernprisen i Norge 1991 gitt av

Conservation Foundation* i England.
- Deltakelse i den europeiske miljgvernpris:

finalen iWien 1991 anangert av Conselvation
Foundation.

- Lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
- Venstres miljgvernpris i 1992 (delt med

Frognerparkens Venner).
- <Nordiska f6rbindet fdr kulturlandskap>s

hedersgave 1992.
- Finsefondets stipend** 1995. Tildelt NOF

avd. Oslo ogAkershus og OVV)
- De Gronnes Pris for <Solidaritet med

Naturen> 1997.

* Teknisk aftang1rvar Ford Motor, Norge.
** Norges desidert stprste naturvernpris pi

100 000 kr. tildelt for rehabilitering av
vitmark med tanke pfl vadefugl. Omridet
ved nordenden av @stensjgvannet er et
resultat av denne prisen.

MeldingertragVV

Styret og
medhielperne

Foreningen fflr i lgpet av 6ret mange henvendel-
ser. Vi strekker oss sfl langt vi kan, men makter
dessverre ikke alt. Mange blir forbauset nflr vi
opplyser om at alt drives pi friti{dn. Ingen er
ansatt -pd heltid eller dehid i OW Alle i styret
og de nermeste medhjelpere er i full jobb. Vi ber
derfor om forstielse dersom vi gSOr noen feil,
eller ting burde vart gjort anderledes. Vi tar
gjeme i rnot tips om hvordan vi kan gS4re ting
anderledes/bedre.

Kan noen hjelpe
Jan Ghristensen med a
samle sponsorstotte?

Henvendelse Tor Jacobsen, tlf. 22 95 20 20.

Feil ved
konti genti n n krevi n gen

Dessverre har flere som har betalt, fitt kontigent-
puning i flr. Dette beklager vi sterkt.

Arsaken er muligens at en postgirokonvolutt
har kommet pfl avveie.

Slike ting kan forekomme. Vi skal giOre altsom
stflr i vir makt for at det ikke skal gjenta seg.

Finn pf,tar seg alt ansvar.

HAR du flyttet -
eller SKAL du flytte?
Vi oppfordrer vflre medlemmer til i sende
oss melding om flytting slik at medlemsfor-
sendelsene kommer riktig og raskest mulig
frem til dere. Sothona vil ikte bli ettersendt
hvis ikke melding om adresseendring er gitt.

@YY har observert at det til
stadighet hugges og fraktes bort
nedblflste trer fra skjOtselsplan-
omridet ved @stensjpvannet. Det
er ikke tillatt i henhold til skjOt-
selsplanen. I reservatet er det

Hvem hugger nedbliste trer i
Ostensioomridet?

selvsagt forbudt. Av frensyn til
dyrelivet i omripeJ er det svert
viktig at nedbliste trrer fir ligg i
ritne. Det gir f4de til insektene
som igjen gir mat til fuglene.

Dersom nedbliste trer hindrer

ferdsel langs stier eller gangveier
skal park og idrett varsles.

@VV vil anmelde det neste
tilfelle vi registrerer av slik uvettig
og ulovlig handling.



Lavlandsbjork

Hestekastanj e, eller kastinjetre
som vi ofte siet horer til heste-
kastanjefamilien. Hit hprer treer og
busker med motsatte, langstilkete
og handkoplete blad med 5-7 smi-
blad. Blomstene har4-5 fargede
kronblad av forskjellig stprrelse og
sitter i store, toppformede bloms-
terstander. Frukten er en kapsel
med store frl (kastanjen/tt). Vanlig
hestekastanje stammer fra Balkan-
halvgya, men er derfra spredt vidt
omkring. I Norge er den plantet til
Nordland, og sgrpe fins den av og
til forvillet.

Hos oss blir hestekastanjen et tre
pi inntil 2lmhgytmed vakker,
hvelvet krone.

De unge grenene er gulbrune til
rpdbrune og fra fgrst av brunfiltet.
Knoppene er store (sarlig ende-
knoppen), brune og klebrige.
Blomstene sitter i inntil 30 cm
lange, kjegleformede topper. De

Vi ser pdiforskiellige trer

Hestekastanje
har 5-delt beger og 4-5 kronblad
av uregelmessig st/rrelse. Kron-
bladene er hvite og har fra fprst av
en gul flekk ved grunnen, senere
en rdd flekk. De fleste blomster-
stander har i den Ovre del hanlige
blomster, som bare varer i ca 8
dager. Lenger ned sitter mer vagige
tvekjonnsblomster og ved grunnen
hunnblomster med stdvbrerere.
Blomstringen begynner vanligvis i
slutten av mai og er ofte impone-
rende rik.

Gflr du tur rundt Ostensjovannet i
denne tiden, bOr du legge merke til
kastanjetreet ved @stensj O gird-
nord. Du kan ikke unngfl i se det
dersom du leggdr turon oppom
girden.

Fruktkapselen hos vanlig heste-
kastanje er forholdsvis stor og mer
eller mindre pigget. Den erdelt i
3 rom, men oftest inneholder den
bare ett stort fro. Froene inne-

holder bitre garvestoffer og har i
eldre medisin vart brukt som
brekkmiddel. I malt tilstand har de
vart brukt som et vaskemiddel
som opplgser fett ogplje. I dyre-
hager betraktes froet som et sarlig
verdifullt f6r for hjorteviltet.

Stammebarken er fra fgrst av
glatt, men pi eldre trer skaller den
av i tynne flak. Veden er hvit, uten
kjerne, temmelig blgt og ikke
serlig verdifull.

Hestekastanjen har derfor ingen
forstlig verdi, men under stprre
forhold er den et meget vakkert
prydtre. I hager av vanlig stprrelse
passer den ikke som prydtre, fordi
den blir for stor og skygger for
mye. Det fins tallrike kulturformer
med variasjoner i form og farge pi
bflde blomster og blad. Ogsfl en del
andre arter av hestekastanje dyrkes
som prydtrer her i landet.

Av Grete ZahI

Aschehoug Forlag har

godkjent bruk av tegninger

Spisslgnn Alm



Dyr og.fugler i hagen
OsloomrAdet er svert variert med tanke pA plante- og dyre-
liv. Mange av oss er sA heldige at vi har et variert dyreliv
ogsA i hagen eller utenfor stuevinduet i leiligheten. Kan vi
med enkle tiltak fA enda mer variert dyre- og fugleliv. Svaret
er ja. Noe krever litt planlegging.Andre tiltak er meget enkle.

Forst noen ord om l6v fratrer som
ligger pi plenene. De aller fleste
raker plenene rene for lgv. Det er
faktisk lurere hlal1vetligge. Da
tilsettes plenen naturens egne
neringsstoffer gjen4om lpvets for-
rfltningsprosess. Dersom l6vet er
sjenerende, kan man kjgre gress-
klipperen over plenen slik at l0vet
hakkes i smfl biter som legger seg
mellom gresstriene. Disse smi-
bitene rfltner fortere, og vinden fir
ikke si lett tak i dem, Dette er en
metode som Park- og idretts-
vesenet bruker mer og mer i byens
parker.

Svalerede ieller pA hus
Venneforeningen har ffltt flere
henvendelser fra folk som har ffltt
taksvalerede oppunder m6net.

Det som gflr igjen er problemer
med fuglempkk. Det enkleste er fl
sette opp en bred planke under

,"0", Pt*t"n vil fange opp
sj enerende ekskrementer, o g
problemet er ute av verden.

Fordeler ved i ha dyr og
fugler i hagen.
En f,penbar fordel er at svert
mange fugler lever av insekter.
Enkelte artef fanger titusener av
insekter om dagen. Svarthvit flue-
snapper er et slikt eksempel. Den
er takknemlig for en fuglekasse og
takker for boligen med vakker sang
samt en enorm insats for i fange
insekter.

Dessuten er fuglen pen.
De aller fleste av oss onsker en

pen og ryddig hage. Vil du vise
dyrene litt ekstra omtanke, kan du
sette av et rotete hjOrne i hagen der
du f. eks. oppbevarer kvist etter
virens beskjrering og har en liten
komposthaug (NB ! Ikke matavfall
i denne korhpost*raugen). Slike

kvisthauger virker tiltrekkende pi
fuglearter som rgdstrupe, busk-
skvett, gierdesmett, hagesanger,
munk m. flere. Et ustelt berkratt
eller busk er ogsi en fordel. I et
slikt hjOrne av hagen kan ogsfl
piggsvinet finne pi A sli seg ned.

Et gammelt frukttre kan en ogsi
la stf, i et slikt hjgrne av hagen.
Mange fuglearter setter pris pfl
egenskaper det gamle frukttreet
byr pi. Sprekker i barken og lav-
arter pi treet gir bolig for insekts-
arter som er fin fuglemat. I slike
stammer lagrer spettmeisen og
meisene mat med tanke pi vinte-
ren. Jo lenger du greier & ta vare pi
slike trer, dess bedre er det med
tanke pi fuglelivet. Her kan du fi
rnange overraskende bes gk.

Har du,gpler i hagen, kan du la
noen henge igjen utover h6sten,
eller la dem ligge igien pflbakken.
Gritrost og svarttrost vil helt
sikkert sette stor pris pi en lekker-
bisken som dette, gjerne etter at
den forste snoen har falt. I dette
hjornet av hagen kan det ogsi
komme opp tistler. La noen eksem-
plarer sti, og du vil ganske sikkert
ffl besok av stillitsen. Dersom du
ikke har sett stillits fOr, vil du bli
overrasket over hvor vakker den er.

Kilde: Park- og idrett og Norsk
naturhdndbok - Cappelen 1993.

Folgende artikler fis kiaptfra foreningen:
Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet

Ord. pris Tilbud
Medlemmer kr. 150,- kr. 75,-
Ikke-medlemmer kr. 200,- kr. 100,-

JOrn Areklett Omre, Hgstflukt - Ostensjovannet

Bildet har vunnet 1. pris i fotokonkurranse. Takket
vaere gunstig pris fra trykkeriet har vi fglgende tilbud:

Ord, pris Tilbud
Medlemmer kr. 100,- kr. 50,-
Ikke-medlemmer kr. 150.- kr. 75.- ,

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, og vi leverer pi doren innen en mined.
Foreningens postgiro kontonummer er 0801..273.1826.

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothgna
Klistremerker
Hefte om Ostensj Ovannet
Medlemsnil
T-skjorter: Medlemmer

Ikke-medlemmer

kr. 5,-
kr. 20,-
kr. 30,-
kr. 30,-
kr. 10,-
kr. 15,-
kr. 25,-
kr. 60,-
kr. 75,-

Luftfoto, hostflukt og postkort selges i Langerud
blomsterbutikk, samt pfl Oppsal og Bgler bibliotek.



@VV vil fra inneveerende ir av
legge om miten i arbeide pi.

Hittil har det aller meste av virt
arbeid gitt med til i avverge
byggeprosj ekter, pivirke beslut-
ningstakere og byrakrater til i fatte
at statlig vem er det eneste som
nytter for 6 bevare Ostensjoom-
ridet. Dette burde vare en selv-
fglge. I et demokratisk og rikt
samfunn som virt

burde det v&re en selvfglge at en
ivaretok omrider som Ostensj0-
vann og Frognerparken uten fore-
ninger som @VV og Frognerpark-
ens Venner. Slik er det dtse ikke.
Det er skamfullt i erkjenne at vi
som nasjon er fattige pi alt annet
en penger.

Dugnad i1997
Vi har sgkt alt som er for i fi

stdtte til insektsundersokelsen vir.
Det ble avslag over alt. A fi
gjennomfgrt en slik undersgkelse,
burde vart et offentlig ansvar.

Vi har ogsi sPkt om midler til
slitt. Avslag igjen. Park- og idrett
har giennomfgrt slfltt pf, viktige
arealer rundt Bogerudmyra. For-
gvrig fgtges ikke skjotselsinten-
sjonene.

6YY har derfor besluttet i bruke
mer tid pi skjOtsel og rydding
rundt @stensjovannet.

Vi er glade for at flere foreninger
rundt vannet er villige til i st0tte
opp med dugnader.

Lgdag26.apilhadde OVV
Norsk kennelklubb, Park- og idrett

og Ostensjg Hayre Ruskenaksjon
rundt vannet etter initiativ fra
sistnevnte.

2. og3. april renset og beiset
@VV alle tavlene rundt vannet.
Onsdag 18. april malte vi alle bord
og krakker i omridet. Vi plukket
ogsi papir og fraktet bort betong-
avfall som har ligget i omridet i
irevis. Samarbeidspartner denne
gangen var Bpler Lions. Park- og
idrett kjOrte bort sgppel.

Til hosten planlegger vi nye
aksjoner.

Aktiviteter hssten 1997

Onsdag 6. august:

Fremmgte pfl Rustadsaga kl. 1800.
Vi fOlger oldtidstras6en fra Brflthen til Ostensjovannet.
Her blir det litt rusling i marka, giennom Bogerud til
OstensjOvannet. Opplysninger om Rustadsaga,
Brithen, Rustad gird, Bogerud gird og Eterfabrikken
underveis.
Turleder: Finn

Torsdag 25. september: .:
Medlemsmste -

Skullerudstua kl. 1900
Natur- og dyreliv iAustralia
Knut Eie var iAustralia i fjor. Han guider oss gjennom
deler av denne forunderlige verdensdelen med lys-
bilder og artige kommentarer. De som har hgrt Knut

f6r, vet at vi har et interessant foredrag i vente. Som
vanlig har han satt seg meget godt inn i stoffet, og hans
kommentarer er som kjent preget av godt humpr og en
kjapp replikk. En aften det er viktig i se frem til.

"Sondag 5. oktober:
"'lnt€rnasjonale fugledager

Sammen med NOF markerer vi
dagene med stand og to korte
fugleturer ved Ostensjovannet.
Disse dagene markeres overhele verden. Pfl standen
kan du ffl kjOpt kort fra @stensjoomridet, T:troyer,
OVVs medlemsmerke samt effekter fra NOF.
Knut Eie leder en tur kl. 1000 og en kl. 1200.
Fremmote begge dager ved brua i sydenden.

Torsdag 20. oktober:
Medlemsmote -

Skutlerudstua kl. 19OO
Nostalgiskaften
Antikvarisk film fra Klemetsrudomridet og film fra
Godlia/@stensjoomrfldet med bilrace osv. Unn deg en
filmkvelddu aldri vil glemme.

Norsk ornitologisk forening inviterer
til fugletur rundt vannet.
Start fra brua i sydenden kl. 1 800.
Turleder: Knut Eie.

Onsdag 20. august:
Historisk vandring langs
oldtidsveien gjennom Ostmarka.
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Vinterminne iiuni:
Sgndag 16. mars kl. 0930 gikk jeg
en morgentur rundt @stensj4-
vannet. Vel, morgentur var vel
kanskje noe overdrevet, men det
skal litt viljestyrke til i komme
seg ut av den varme dynen.

Natten hadde vart kald, men
solen hadde begynt i varme. Mens
jeg gikk mot vannet, hgrte jeg
smell og dunk der ute fra. Det var
forunderlig ilhgre pi vannets

Sjoing - Hva er det?
klagesang. Skarpe smell, dumpe
drgnn, og sfl en syngende lyd.

Det var stille et gyeblikk. Mens
jeg stod der kom det en knitrende
lyd og en sprekking av isflaten
lynte mot meg. Ute pi isen lfl det
en flokk miker. Men de reagerte
ikkopi dette lydspillet. De visste
vel hva som foregikk. Det var
vflren som presset pfl.

En herre pfl sin sondagstur rundt

vannet stoppet opp, og det var lett
fl komme i prat. Han forklarte at

navnet pi det som foregikk, het
sjoing. Nytt ord for meg, men
fonetisk passende.

Lenger bort knaste det i isen
langs stranden. Isen ved land ble
presset ned, og vann fosset opp.
Ikke noe rart at isen forsvinner fort
fra @stensjovannet. Like etter over-
tok hettemikene med sin <sjoinp.

Johan Mollatt
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DEnlSUm
t. agr,l 1997
vln DArc

2 0 ifAt f97
@stensj lvannets Venner
Postboks 77 Oppsal
0619 Oslo

Att Finn,A" Culbrandsen

VEDRSRENDE lrtsrE oM ABlLDso cAno

Vi viser til Deres brev av 6. april d.i, samt flere telefonsamtaler.

Riksantikvaren setter stor $ris pi dgt sterke engasjementet @stensjgvanncts Venner
har vist i frcdningssaken for Abildsg nordre og linner det svan positivt at forenin-
gen vil arbeide viderc for i sikrotdle @srcnsjromddet

Fredningssaken for Abildst gird er ne pe det n@rmest€ avsluttet fra Rilsantik-
varens side. Fredningsvedtak vil bli fatrct med det aller frrste, og dermed vil det
formelle forvaltningsansvaret for anlegget ligge hos Byantikvaren. Alle videre
henvendelser i saken skd folgclig rettes dit. Riksantikvaren anser derfor at det for
direktoratets vedkommende er lite aktuelt i delta pi noe m6te om Abildsl gird pi
det nivercnde tidspunkt, men henviser til Byantikvaren som rette vedkommende.

Vi vil samtidig tnste Osrcnsj6vannets Venner lykke til i det videre arbeidet.

r/atda{au"
Siv Lrden Nytigen
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Rsyskatt
AvYneve Kveecx

R@yskatten smetter ut og inn blant
steiner, kvist og kvas. Farer opp og
ned trestammene og har absolutt
ingen problemer med f, ta seg frem
pi de mest utilgjengelige steder pfl
denne jord. Den er en aktiv for-
kjemper for en mer glissen muse-
bestand, og har ikke pi noen mite
tfllmodighet til i ligge pi lur. Det

trenger den da heller ikke gigre.
Med sin lange, smale og smekre
kropp kan den jo forfOlge smfl-
gnageme i de fleste kriicer og
kroker.

En annen fordel med kroppsfor-
men er at den lett kan skjule seg i
den korteste vegetasjonen, men
Onsker den mer oversikt si stiller
den seg pi bakbenene med stgtte
av halen. Da blir den lange krop-
pen nesten et lite fyrtf,rn med god
oversikt.

Mang en hageeier frflder av
frustrasjon over vflndens (ogsf, kalt
jordrotte og vannrotte) herjinger
under bakken. Mottiltak som rPyk-
bomber eller lydterror har som
oftest begrenset effekt. Vf,nden ser
kun underholdningseffekten i
tiltakene - ikke det avskrekkende.
Det er stort sett bare en ting som
hjelper, og lykkelig er den som da
fir besgk av royskatt! Den gir seg
Pyeblikkelig i kast med oppgaven.
Raskt ned i et hull for si i titte opp
fra et annet straks etter. Er man
heldig holder den det febrilsk
gflende til hagens plageflnder
n&rmest er utradert. Rastlos som
den er kan den likevel ofte bare
noye seg med dagens rasjon og pile
videre til nye gipremil. Men den
har da i det minste oppdaget de
saftige jaktmarkene og hyppige
gjenvisitter kan forventes.

I sommerhalvflret fortrerer rgys-
katthunnen som regel et par mus i
d4gnet, selv om det gflr med flere i
ungepreioden. Hannen som er mye
st@rre gir seg ikke for den har gjort

det av med tre-fire. Om vinteren
mi imidlertid royskatten endre
strategi og dreper da langt mer enn
det den kan fortere i lopet av
kanskje en mf,ned. Som vi men-
nesker putter den kjgttet i fryseren.
Den lagrer ofte overskuddet i rom
under snoen. Slik overskudds-
dreping kan selvsagt gi den rykte
som lystmorder og andre lite
rosende betegnelseq men en
rpyskatt som kjemper for i over-
leve ser nok litt annerledes pi
tingene.

Kjent er ogsfl royskatten for i gi
lgs pi byttedyi som er storre enn
den selv. Ja, slike tilbOyligheter har
selvsagt en tendens til fl forst@rres
til uanede dimensjoner av oss
mennesker. Fra England fortelles
at enn gjeter traffpi noen rgys-
katter som Pyeblikkelig gikk til
angrep pi ham. De klamret seg til
kroppen hans og forsgkte i komme
til ved halsen. Bare med store
anstrengelseg fikk mannen endelig
slf,tt dem av seg.

I et omride med si aggressive
royskatter skulle man tro at tradi-
sjonelt sauehold ville gi liten
avkastning ...

Den fine hvite vinterpelsen til
rgyskatten - hermelinen - var

tidligere forbehol'& kongelige
plagg i det tidligere Europa.
Dersom man da kan vare si fri fl
kalle de oppsiktsvekkende, kunst-
neriske kreasjonene for plagg.
Kroningen av Englands Georg IV i
1937 var en hermelinistisk fritse-
fest der kappene fordret 50 000
r/yskattskinn. De svarte flekkene i
disse kongelige festantrekk er
r@yskattenes haletipper . ..

RPyskattpelsen er forgvrig used-
vanlig tett. Bare pi en kvadrat-
centimeter finnes det omtrent
20 000 her!

Rgyskattens vane med 6 smette
ned og dukke opp fra under-
jordiske ganger har gitt den ry i
folketroen. Det var selvsagt rimelig
fl tro at den var i regelmessig
kontakt med de underjordiske.
Som sidan var den en risikabelt
vesen fl ha med L gtrOre, selv om
man jo kunne sette pris pi dens
effektive rolle som musespiser.

I gresk mytologi var rPyskatten
tett forbundet med herskerinnen
over alle spgkelser og hekser -

Hekate. Det er forresten hun som
ogsfl regierte over noe sfl jordnrert
som alle veikryss i verden!Men
som folge av forbindelsen med
Hekate fikk man det for seg i



middelalderen at r@y$katten var en
forkledd heks. Si straks det vesle
dyret dukket opp et sted, gikk det
full alarm og harmdirrende be-
svergelser ble utvekslet med en
intensitet som bare middelalderens
fordrivere av ondskap, snusk og
fanteri kunne.

Pi den annen side har ogsfl
folketroen tillagt rpyskatten en
slags sjeleberende evne. Det

hendte sikkert ikke ofte, fri og
bevare, men skulle man oppleve at
en r6yskatt kom krypende ut av et
sovende menneskes munn, si
mitte man for all del ikke vekke
vedkommende. Det var best fl
vente til den hadde kr/pet inn
igjen, ellers viknet han eller hun
aldri mer. Det er nok lett fl tenke
seg at man i en slik situasjon var
hensatt i en fortvilet stilling der

Yngve"Kvebek er leder av Nordre @yen
fuglestasjon og naturskrtbent i <Familien>>

handlekraften helt ble satt ut av
spill. Skulle man vflge i vekke
vedkommende med tanke pfl de
uheldige konsekvenser det mfltte
medfgre? Eller - nir ni engang en
r@yskatt kommer ut av et men-
neskes munn - ville det ikke vare
tilnarmet vanvittig i la den spasere
inn igien? Vi fflr hflpe og tro at vi
alle unngflr slike opprivende og
handlingslammende episoder . . .

fl)s
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Fotograf Dag Eivind Thorenfeldt

Lapsete, i lett og ledig gange krysser
portrettor, kjendis, fu gletitter og
@stensjovenn Dag Eivind
Thorenfeldt @stensjoveien og 4
vandrer med sikre skritt mot et av
Parkvesenets mange bord. Smilog
latter, sterke meninger om dette og
hint kjennetegner gutten bak gigan-
tiske <Grsnn> sist sommer og
fotoutsti I I in gen {Thorenfeldt>. Vokst
opp et steinkast fra Ostensjsvannet
- narmere bestemt i Bogerudveien
43 - og med foreldre som var opptatt
av natur, mAtte det bli fugletitting,
eller? Den gang vokste man opp for
A spillefotball. Men einstoingen Dag
valgte altsA fugl. NA setter han pris pA
A ha fAtt lov til A vare ((s@r)).

Om det er Dags falkeblikk som har utviklet hans eminente fotokunst, eller fotokunsten
som har utviklet falkeblikket skal v@re usagt. Detaljene fAr han i allefall med seg!!!!!!

Skolegangen fikk en knekk vflr og
hpst i takt med fugletrekket. Opptil
15 timer i d6gtt"t kunne unge
Thorenfeldt obseryeres ved Osten-
sjgvannet. Likefullt sier hans
larere at han var en rolig og stille
gutt med pen oppdragelse. I dag er
han kjent for i vere uredd. Den
stilleste gutten i klassen er for
lengst historie. Sent utviklet, sier
han. Latteren runger.

Etter barne og ungdomsskole pfl
henholdsvis Rustad og Skullerud,
ble apostlenes hester brukt daglig
langs Ostensjpvannet til Holtet
videregiende skole. Planen var i
studere biologi, men rastlgse folk
kan jo ikke studere

Dag, skru tida tilbake. Del obser-
vasjoner ved QstensjQvann med
<<Sothhna>>s lesere.
-70-tallet.72 - kanskje. Jeg satt i
isen vest for Bogerudmyra. En

Mitt @stensisvann

jaktfalk satte seg i et bjgrketre like
ved meg. Helt sprott! (latter). I74
sd jeg vannrikse. Stor opplevelse. I
oktober 75 bbserarerte jeg fem
{ellerker. Rett! Svartstrupen som
ble ringmerketiTT.Yi var vel en
6 - 8 stykker. Husker godt en
dverglo hekket - det ogsfl pL70-
tallet.

I ir si jeg - med egne 6yne - 750
kortnebbgis trekke nordover over
Thllbergisen. Utrolig!

Thorenfeldt viser med hele seg
en vannvittig glede over observa-
sjonene. Her er det takknemlighet
over hva @stensjonaturen har gitt
ham. j

- Sivhauk harjeg ogsi sett i flr.
Tenk deg det 'a, midt i byen.
Skjonner'u!

Den sjeldne lappfiskanda er her
sfl og si arlig - fortsatt! Det er helt
ritt - helt ritt!

Landets mest vanlige fugl - lpv-

sangeren - syngende allerede 14.
april - en opplevelse pi 80-tallet
sammen med Jon Solberg. (Han
som har tegnet @YYs logo. Redak-
sjonens merknad).

Ellers hekket enkeltbekkasin,
vipe og knoppsvane her fpr. Veien
pfl.Ostsiden mfl ta skylden for at de
to fdrstnevnte artene ikke hekker
her lenger.

Hvordan synes du OsIo kommune
harforvaltet omrddet?
Et Oyeblikks taushet. Dag Eivinds
ansikt blir alvorlig, meget alvorlig.

- En demonstrasjon av trang-
synthet. Gjennom irene har det
dukket opp plener som aldri burde
vart her. Turveiene gfrr alt for nar
vannspeilet. Det er en skandale
med all klippingen. Jeg blir depri-
mert over forvaltningen. Det er rett
og slett ukvalifiserte mennesker
som forvalter omrfldet. Kommunen
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har ikke greidd i ta vare pi vannet.
Se pi Sverige. Der finner vi en helt
annen holdning. Se hva de har
greidd i ffl til med Hornborgar-
sjoen. Jeg blir ekstremistisk av den
totale mangel av forvaltning pi
naturens premisser. Spreng fotball-
banene! Jeg er ikke imot idrett,
men banene skulle vaert lagt andre
steder. Jeg vurderer stadig sivil
ulydighet - skaljeg pl6ye opp
veiene? Veien pi gstsiden av
vannet har vert enormt skadelig
for fuglelivet. Da den skulle
bygges, ble jeg si forbannet at jeg

skar bort peilepinnene til Park- og
idrett.

Pi @stensjo gird kunne Oslo
kommune lagd et kjempsenter for
natur-, kultur og mi1j0. Si preste-
rerAP-byrfldet i la vare i kjgpe
girden. De kunne jo fitt den gratis.
Skandale! Ikke sp0rr om hva
svenskene ville gjort i et tilsva-
rende tilfelle!

Ni mi det bli slutt pi trangsynt-
heten! De omrfldene de antikva-
riske myndighetene ikke freder, mi
naturvernmyndighetene se 6 fi
fredet. Buffersonene som er igjen
mfl sikres.

Flere av 6yene i vannet er i fare-
sonen. Myndighetene mf, sette i
gang strakstiltak for i sikre disse.

Kj Okkenhagene nedenfor Eter-
fabrikken mf, vekk! Det er bare i
Norge at man anlegger kjOkken-
hager i et naturomride!

Ellers irriterer arrogante hunde-
eiere som ikke har kjeledeggen sin
i bind. Hundeeiere som ikke f4lger
bflndtvangen, mi fi bot. Skjonner
de ikke dette, mfl hunden avlives.

Jeg har ogsi snakket til flere
fiskere her nede. En gang skjOt de
med gever etter unge Thorenfeldt!
(Igien latter). Naturfotografene mt
ogsi bruke hue! De mfl ligge unna
de sirbare omrfldene.

Myndighetene mi sPrge for at
det ansettes vakt med politi-
myndighet ved @stensj Ovannet.

Jeg er dypt skuffet over den
manglende naturvernvilj en som
demonstreres ved @stensj Ovarrn.
Det er m?urglende forstielse for
natur og forakt for ressursene.
Dette er et omride vi har lant av
vire bam. Jeg er skuffet og depri-
mert over milj Overnmyndighetenes
totale mangel pfl engasjement.

Hvill<c fremtidsmuligheter ser du
ved Ostensj@vannet?
Fuglelivet er - tross alt - forbau-
sende bra. Antall laksender som
observeres ni, er atskillig st6rre
enn pi 70+allet. Toppdykkerbe-
standen har Okt. Det viser at det
fortsatt er <hold> i omrfldet. Men
hvis det ikke gjpres noe med
vannkvaliteten kan vi ffl et Oko-
logisk krakk her. Utenfor reservatet
er det ogsi et rikt og variert plante-
liv. @VVs insektsundersgkelse
avslgrer ogsi gode kvaliteter.
Bogerudmyra er spesielt spen-
nende for det ligger isolert fra folk.
Selv harjeg sett rev, ridyq grev-
ling, hare, mink og til og med elg i
dette omrfldet midt i byen.

Kort sagt, fi veiene lengre unna
vannspeilet - dette mfl folk
skjonne, et slikt syn kan ikke vare
konfliktfylt - og skap stgrre
helhetlige delomrider, fi bedret

vannkvalitet, slakt gjessene slik at
plenene har sjanse til fl gro igjen, fi
anlagt et fugletirn pi hver side av
vannet, og Oslo vil ha et unikt vf,t-
marksomride for all fremtid. Dette
omrflde gir tusenvis av mennesker
verdier som ikke lar seg mile i
kroner og4rc.

Slaget omAbiIdsQ gdrd ser ut til d.
vere vunnet, men by gningene er
ikke reddetfor det.

Hvavil du anbefale Selvaag?
- Selvaag har giort mye bra for
byen. Han har ni en unik sjanse til
i profilere seg og sitt firma pi en
fremtidsrettet positiv mite. Jeg
oppfordrer ham med dette til 6 gi
AbildsO gird som en gave til Oslo
by. Dette vil vere en generls hand-
ling overfor byen og vflre etter-
kommere. Deretter mf, politikerne
la vere i slfl politisk mynt pi om-
ridet, og trekke i samme retning
uansett politisk fari;e. De m& an-
legge et girdsbruk med et natur-
og kultursenter her slik at @sten-
sjgomridet styrkes.

Politikerne mi forstf, hvilke
muligheter det er ved Ostensjo-
vannet. At Oslo kommune ikke
kjopte Ostensjo gird, var en
skandale for mye. AbildsO gird er
siste sjanse til fl skape et natur-,
miljg- og kultursenter som Oslos
befolkning fortjener.

Det er sprott i ha et slikt omrflde
innenfor byggesonen. Nd md,
unde rs treke r md, p olitilwn e
forstd, avslutter Thorenfeldt med
dinende stemme.

Dag Thorenfeldt, intervj uet av Finn

Visste du at:
o det er observert 164 fuglearter

siden tellingen ble gjennopptatt
i t99t

o det i perioden 1950-1963 ble
observert 141 fuglearter.

o det er observert 8 nye fugle-
arter ved vannet siden 1991.

. det er observert 202fuglearter
ved @stensjovannet gjennom
tidene.

Visste du at:
o deterpflvist 153 plantearteri

Oppsalskrenten, flere av dem
sjeldne.

e det er pivist tre rpdlistearter pfl
Bogerudmyra: Kjempestarr,
vasstelg og storandemat.

r hele omrfldet rundt Ostensj0-
vannet huser 442 plantearter.

r strandlok er pivist ved Abildsd
gird.
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Fug learter observert ved
Ostensjovannet i 1996

nv Kruur Ere- Nonsr onnrolocrs Fonerurnc AVDELTNG osr-o oe ArensHus

Totalt ble 128 arter observert ved Ostensjovannet i i996.

TOPPDYKKER
Podiceps cristatus
10-15 par hekker i vannet, de fleste
i vannets sOrlige del.

STORSKARV
Phalacrocorax carbo
l6 ind. 7.4.96 og 6 ind. 17.5.96.

cnArmcnp
Ardea cinerea
Enslige individer ble sett ved
vannet giennom sommerhalviret. 3
ind.14.4.96 og 4 ind. i nordenden
av vannet 13.8.96. 3 ind. var her i
september.

KNOPPSVANE
Cygnus olor
2 ind. 13.4 - 15.4.96.13 ind. i flukt
over vannet 26.4.96.3 ind. holdt til
i vannet primo mai96.

SANGSVANE
Cygnus cygnus
5 ind.9.4.96 og 6 ind. 10.4.96.

cnAcAs
Anser anser
En tallrik art ved vannet. Flere par
hekker.

S,flDGAS Anserfabalis
I ind. i april og mai 1996.

KORTI\EBBGAS
Anser brachyrhynchus
1 ind. april og mai 1996.5 ind. pi
trekk 31.5.96.

SNOGAS
Anser caerulescens
6 ind. holdt til i vannet gjennom
hele sommeren t.o.m. 25.9.96. 7
ind. ble sett2I.4.96.

KANADAGAS
Branta canadensis
Hekker i vannet. Tallrik.

HVITKINNGAS
Branta leucopsis
Hvitkinngiess holdt til ved vannet
gj ennom hele sommerhalvi,ret.

BRUNNAKKE
Anas penelbpe "
Arten opptrer regelmessig bide vflr
oB hgst i Ostensjovannet. I hann
overvintret vinteren 95196.

KRIKKAND
Anas crecca
Arten opptrer regelmessig i trekkti-
den. t hann overvintret vinteren
95t96.

Krikkand

KNEKKAND
Anas querquedula
Et par 23.4.96.

SNADDERAI\D
Anas strepera
2 hanner 1.5.96.

STOKKAND
Anas platyrhynchos
Dette er den vanligste anda i
omrfldet. 350 ind. 14.1.96.

SKIEAND
Anas clypeata
1 ind. 17.5, 2ind.16.7 og 3 ind.
13.8.96.

, ,  
r . .

STJERTAND
Anas acuta
I ind. ved Smedbergbekken 1.9 -
6.9.96.

TOPPAND
Aythyafuligula
Hekkebestanden er pi ca. 15 par. 2

- hanner 24.2 var de forste i 1996.

BERGAND
Aythya marila
Etpar 17.5.96.

TAFFELAND
Aytlryaferina
Et par syd for Bekkasinmyra 1 1.5 -
12.5 og 1 ind. i nordenden av
vannet 15.7.96.

KVINAND
Bucephala clangula
Kvinender holdt til i @stensjovan-
net gjennom det meste av iret.
Dette dreier seg om oversomring,
og det var ikke noe som tydet pi at
kvinanda hekket her. Mest vanlig i
trekktiden vflr og h6st.

LAPPFISKAND
Mergus albellus
En hunn holdt til i vannet ultimo
april 1996.
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LAKSAND
Mergus merganser
Arten ble observert regelmessig i
trekkperioden.

STVIIAUK
Circus aeruginosus
En ung hann seilte over vannet
21.5.96.

SPURVEIIAUK
Accipiter nisus
Spurvehauken er den rovfuglen
man ser oftest i omrfldel. Det er
flere observasjoner av enslige og
parvise fugler gjennom hele 6ret.
Den blir sett regelmessig.

HONSEHAUK
Accipiter gentilis
Enslige ind. ble sett i april 1996.

MUSVAK
Buteo buteo
I ind. 9.4, 22.4 og 2 ind. 2O.8.96.

FISKEORN
Pandion haliaetus
Fiskeorna fisket i vannet i juli.

tAnNnu,x
Falco tinnunculus
Et ind. holdt til ved vannet i april
og mai 96.

LERKENALK
Falco subbuteo
Et ind. 22.4.96.

DVERGFALK
Falco columbarius
Et ind. ultimo april96.

VANDREFALK
Falco peregrinus
Vandrefalk jaktet henemaker her i
mai.

SIVHONE
Gallinula chloropus
Hekker i vannet.

SOTHONE
Fulica atra
Hekker i vannet. 3 ind.24.3 var de
fgrste for 1996.

Lalcsand

TJELD
Haemntopus ostralegus
I ind.12.7.96.

VIPE
Vanellus vanellus
Ble obsOrvert noen fi ganger
pi trekket i april. 18 ind.
7.4.96 og 28 ind. 8.4.96.

TEMMINCKSNIPE
Calidris temminckii
Et ind. ble observert 16.5.96.

ENKELTBEKKASIN
Gallinago gallinago
Noen enslige ind. ble sett under
trekktiden vir og host.

DOBBELTBEKKASIN
Gallinago media
Observert pfl trekket.

BRUSHANE
Philomachus pugnex
Observert pi trekket.

SKOGSNIPE
Tringa ochropus
5 ind. ble sett22.4.96. Regelmes-
sig pfl trekket i april og mai i lite
antall.

GRONNSTILK
Tringa glareola
Enslige ind. i april og mai.

GLUTTSNIPE
Tringa nebularia
Enslige ind. ble sett i april og mai.

RODSTILK
Tringa totanus
Observert pf, trekket.

STRANDSNIPE
Actitis hypoleucos
Dette er den vanligste vaderen i
omridet. Ble sett regelmessig
giennom hele sommerhalvfrret,
men var vanligst i pai, juli og
august n6r den er pi trekk.

STORSPOVE
Numenius arquata

Arten ble observert pi virtrekket.
Minst 30 ind. 23.4.96.

SMASPOVE
Numenius phaeopus
39 ind. skal vere sett 23.4.96.

DVERGMAKE
Larus minuttus
1ind.  17.8 og25.8.96.

o J

HETTEMAKE
Larus ridibundus
Hettemika er den tallrikeste
hekkende arten i @stensjovannet. I
1996ble det talt 1830 par het-
temiker. Ved en telling av antall
reir 9.mai 1991 ble det talt 1590
hekkende par. Dette eren nedgang
i forhold tll I974 hvor tallet var
2246 par.

FISKEMAKE
Larus canus
Fiskemika holdt til i vannet
gjennom hele aret. Om sommeren
vdr det bare enslige eller noen ffl
som ble sett, men vir og hgst var
de litt mer tallrike.

SILDEMAKE
I-arus fuscus
Sildemaka ble sett regelmessig i
vannet fra mars til september. 70
ind. ble sett2I.4.96.

cnAuArn
Larus argentatus
Arten blir sett regelmessig gjen-
nom hele iret, ofte i stort antall.

SVARTBAK
lnrus marinus
Svartbak ble sett i vannet gjennom
hele iret.

1 5



MAKRELUIERNE"
Sterna hirundo
Noen makrellterner ble sett i
vannet i mai og juni.

BYDUE
Columba livia
Vanlig i omridet hele iret.

RINGDUE
Columba palumbus
Ringdua er vanlig i omridet fra
mars til primo oktober. Hekker i
skogen omkring vannet. Minst 600
ind. ble sett 8.4.96.

SKOGDUE
Columba oenas
5 ind. 8.4, 2ind.9.4 og 1 ind. 10.4
og 14.4.96.

(
TYRKERDUE
Streptopelia decaocto
I ind. ble sett29.9.96

rAnNsnrr,nn
Apus apus
Arten er vanlig i sommerhalviret.

SVARTSPETT
Dryocopus martius
Et ind. 8.4 og 14.7.96.

GRONNSPETT
Picus viridis
Dette er den vanligste spetten i
omridet. Den ble observert gien-
nom hele aret. Hekking ble kon-
statert, og det er mulig det dreide
seg om 2 par.

FLAGGSPETT
Dendrocopos major
Arten ble observert bare noen fi
ganger gjennom hele iret.

SANGLERKE
Alauda arvensis
Denne ellers si vanlige arten ble
observert bare noen ffl ganger, og
da i trekktiden vir og hgst. 20 ind.
ble sett i april 1996.

SANDSVALE
Riparia riparia
Flere ind. blir sett over vannet i
mai og juni.

r,Avnsvl,r,n
Hirundo rustica
Arten er vanlig om sommeren.
Hekker i omridet.

TAKSVALE
Delichon urbica
Arten er vanlig om sommeren.
Hekker i omridet.

TREPIPLERKE
Anthus trivialis
Arten blir registrert pi trekket.

HEIPIPLERKE
Anthus pratensis
Arten er vanlig pfl trekk bide vir
og host.

Tdrnseiler

GULERLE
Motacillaflava
En del fugler holdt til pi de store
gressplenerib under trekket vir og
h6st. Underarten sierle dominerer,
men sgrlig gulerle ble ogsi sett pi
virtrekket.

VINTERERLE
Motacilla cinerea
Vintererla hekker i omridet med

minst et par. Den ble sett regelmes-
sig fra slutten av mars til oktober.

LINERLE
Motacilla alba
Vanlig i sommerhalviret. Hekker i
omridet.

SIDENSVANS
Bombycilla garrulus
Minst 250 ind. ble sett 8.1.96.
Det ble sett st6re flokker denne
vinteren.

FOSSEKALL
Cinclus cinclus
1 ind. holdt til i Bolerbekken 25.3
o926.3.96.

GJERDESMETT
Tro glody t e s tro g lo dyte s
Arten ble observert regelmessig
om viren og sornmeren,
ogsi syngende.

JERNSPURV
Prunella modulaiis
Mye tyder pi at jemspurv hekker i
skogen pi vestsiden av vannet med
noen fi par.

RODSTRUPE
Erithacus rubecula
Arten er vanlig i sommerhalvAret.
Den hekker i omrfldet.

BLASTRUPE
Luscinia svecica
I ind. 16.5.96.

RODSTJERT
P hoenicurus phoenicurus
1 ind. 17.5.96.

STEINSKVETT Oenanthe
oenanthe
Enslige ind. under virtrekket 4.5
og20.5.96.

BUSKSKVETT
Saxicola rubetra
1 ind. 1.5. og 16.5.96. 2 ind. holdt
til her i september 96.

SVARTTROST
Turdus merula
Den ble observert jevnlig fra
begynnelsen av mars til ut i okto-
ber. Hekker. Overvintrende fusler
er ogsi i omridet.
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RINGTROST
Turdus torquatus
I ind.21.4.96.

GRATROST
Turdus pilaris
Den vanligst trosten. Ble observert
hele flret, selv om det var ferre
fugler her om vinteren.

MALTRoST
Turdus philomelos
Ble sett og hPrt syngende i april og
mai.

RODVINGETROST
Turdus iliacus
Arten ble observert regelmessig fra
mars til oktober. Hekker i omridet.

DUETROST
Turdus viscivorus
Enslig ind. ble sett pi trekket 6.4
og 8.4.96.

RORSANGER
Acro c ephalus s c irpac eus
Fra takrgrbeltet langs Ostensjgvan-
net h0rer man om sommeren flere
rorsangere som synger.

TORNSANGER
Sylvia communis
Tornsangeren forekommer i
passende biotoper rundt vannet.

MOLLER
Sylvia curruca
1 mpller sang 16.5 og 17 .6.96.

BOKSANGER
Phylloscopus sibilatrix
1 ind. observert l7 .5.96.

LOVSANGER
Phyllo scopus throchilus
Arten er vanlig i sommerhalviret.
Den hekker i omrfldet.

GRANSANGER
P hy lloscopus collybita
Arten ble sett pfl vflrtrekket i april
og mai.
FUGLEKONGE
Regulus regulus
Ble registrert regelmessig i lite
antall gjennom hele iret. Mye
tyder pi at den hekker i skogen pi
vestsiden av vannet.

CNANT,UNSNAPPER
Muscicapa striata
Arten hekker i omridet med minst
et par. Unger ble obs. 16.7 .96.
SVARTIIVIT FLUESNAPPER
Ficedula hypoleuca
Flere par hekker i kasser rundt
Ostensjo Gird.

GRANMEIS
Parus montanus
Det forligger spredte observasjoner
fra hele iret, men storparten er fra
hpsten. Den hekker i barskogen pi
vestsiden av vannet.

TOPPMEIS .
Parus cristatus
Arten er ganske viuilig ifrstmarka,
og om h/sten streifer noen om-
kring og kommer bl.a. til Osten-
sjpvannet. Den blir sett uregelmes-
sig i barskogen pi vestsiden av
vannet gjennom store deler av iret.

SVARTMEIS
Parus ater
Spredte observasjoner fra vir,
sommer og hgst. Mulig at den
hekker i skogen pi vestsiden av
vannet.

BLAMEIS
Parus caeruleus
Arten er vanlig hele iret. Den
hekker i omrfldet.
KIOTTMEIS
Parus major
Arten er vanlig hele iret. Den
hekker i omrfldet.

SPETTMEIS
Sitta europaea
Arten ble sett regelmessig gjennom
hele iret. Mye tyder pi at den
hekker.

TREKRYPER
Certhia familiaris
Arten ble sett regelmessig gjennom
hele iret. Det er mulig at den
hekker i omridet.

NOTTESKRIKE
Garrulus glandarius
Fra september til desember ble
notteskriker ofte sett rundt vannet.

SKI,SRE
Pica pica
Arten er vanlig hele 6ret. Den
hekker i omridet.

NOTTEKRAKE
Nucifraga cary ocatacte s
I august, september og oktober ble
det observert flere nottekrfrker i
omridet. I ind. 2.3.96. 2 ind.
24.3.96 viste karakterer lik den
sibirske underarten. Det kan ha
vert noen etternglere fra hOsten
1995 da sibimgttekri.ftene invad-
erte landet.

KAIE
Corvus monedula
Gjennom hele 6ret ble det ob-
servert kaier.

rnAxn
Corvus corone
Kraka er vanlig hele iret. Den
hekker i omridet. Minst 3 delvis
albino unge kriker holdt til ved
Bogerudmyra. De hadde mye hvitt
pfl vingene.

M0ller
t"fi ,S

oslo' ; ,l

HAGESANGER
Sylvia borin
Arten hekker i omridet.

MUNK
Sylvia atricapilla
Munk hekker i omridet.
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RAVN
Corvus corax
1 ravn ble sett i september.

ST,tsR
Sturnus vulgaris
Ijuli og begynnelsen av august
pleier det i overnatte en enorm
mengde med ster pfl smipyene i
sdrenden av vannet. Dessverre var
det vanskelig i ansli antallet, men
den 16.7 .96 ble mengden anslitt til
minst 2000 ster. Arten hekker i
omridet.

cnAspunv
Passer domesticus
Grispurven ble sett regelmessig
gjennom hele flret, r4en aldri i stort
antall.

Grdspun

PILFINK
Passer montanus
Arten er vanlig i omridet hele iret,
ofte i stort antall. Fra juli og utover
opptridte arten ofte i store flokker.
Omkring @stensjpvannet er pil-
finken mye vanligere enn gri-
spurven.

BOKFINK
Fringilla coelebs
Arten er vanlig fra mars til oktober.
Den hekker i omridet.

BJORKEFINK
Frin gi lla montifr in gilla
Arten ble observert regelmessig pfl
trekk bide var og host. De storste
flokkene ble sett pi vflrtrekk. 20
ind. ved vannet ijanuar 96 og over
100 ind. var der 11.2.96.

GRONNFINK
Carduelis chloris
Den er vanlig hele iret. Arten
hekker i omridet.

STILLITS
Carduelis carduelis
Arten blir sett regelmessig hele
flret med maks. 15 ind. 22.4.96.
Det er flere observasjoner nfl enn i
tidligere 6r. Til sammenligning ble
deti 1991 kun observert: 1 ind.
3.8, 2 ind. 21.9. o96ind,.29.10.96.

GRONNSISIK
Carduelis spinus
Arten holdt til i omridet de forste
mflnedene og de siste mflnedene av
iret.

TORNIRISK
Carduelis cannabina
Et ind. 25.8.96.

BERGIRISK
Carduelis flavirostris
15 ind. 24.4.96.,..

Tjeld

cnAsrsrx
Carduelis flarnrnea
Arten ble sett regelmessig i flokker
i perioden januar til april og i
perioden november og desembeg
ofte sammen med grPnnsisik.
Minst 400 ind. ble sett 6.2.96.

KONGLEBIT
Pinicola enucleator
5 ind.29.1.96.

DOMPAP
Pyrrhula pyrrhula
Arten ble observert regelmessig i
lite antall fra januar til mai og fra
september og ut 6ret.
GULSPURV , t.
Emberiza citrinella
Arten holdt til rundt vannet hele
iret bortsett fra en periode midt pi
sommeren.

SIVSPURV
Emberiza schoeniclus
Denne buskspurven hekker i
takrgrbeltet og busker rundt
Ostensjovannet. Arten holder til
langs vannet fra mars til oktober.

LAPPSPURV
Calcarius lapponicus
3 hunner 22.4,4 hanner 1.5 og 1
hann 4.5.96.

SNOSPURV
Plectrophenax nivalis
1 ind. 30.3 og7.4.96.

Knut Eie er lands styremedlem
i NOF og leder av Oslo og

Akershusavdelingen.
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Snadderand
Snadderanda er noe mindre og
slankere enn stokkanda. Kropps-
formen er lik stokkandas.

Hannens praktdrakt gir et gritt
inntrykk med brunlig hode og svart
over- og undergump. Faktisk virker
hele bakdelen svart. Etunntak er
halefj rerene. Nebbet er m grkegr itt.
Hunnen er meget lik stokkand-
hunnen.Bide han og hunn haret
hvitt vingespeil, men vingespeilet
til hunnen er mindre enn hannens.

Snadderanda forekommer i store.
nreringsrike innsjper med ipne
vannfl ater. Kyststrekninger med
mye vegetasjon er ogsipartier som
firbesgk av snadderanda. Pfl
nittitallet har snadderanda besokt
Ostensjovannet de aller fleste
irene. Arten er ganske sky. Paret
fhr 8-12 egg. Hunnen ruger i ca.
25 dg gn. Aplantedeler utgj Or
hovedmengden av kostholdet.

Sothone
Sothpna er @stensjgvannets Ven-
ners symbol. Den er en karakterart
for vannet. I1995 ble det anslitt at
ca. 20 par hekket her. Tilholds-
stedet er nreringsrike dammer og
sjoer. Det er en kampakt og rund
fugl. Lite hode og kort hale. Den er
ensfarget sort med hvitt nebb og
panne-bliss. @y e er radt,beina er
kraftige og grilgrgnne. Arten
beveger seg med nikkende hode-

Arvingenes side
nv Fttrtru Anrut GutgRnNoser,r

beveglser enten den er i vann eller
pi land. Nir den skal lette, lgper
den pf, vannflatpn. Sothpna spiser
fPrst og fremst plantdkost, men kan
ogsi ta blgtdyr, mark, insekter,
smifisk og til og med frosk. Ved
@stensjovannet kan en ogsfl obser-
vere at den spiser brgdsmuler. Den
erblitturedd ved vannet. Viren 96
hekket det et par i putten som hvert
ir ligger syd for parkeringsplassen.

Dammen er nesten alltid torket ut
nflr juni narmer seg.

Gr6sugg
Grisuggen er et krepsdyr som lever
pi bunnen i strandsonen. Den
vokser uvanlig fort i @stenjavann.
Det skyldes antakelig et rikelig
matforrid i vannet. Grisuggen kan
bl. a. spise snegler.

Snadderandlw !irl,rrv:.1 -'11_ -- \  \"  _

Visste du at:
et voksent tre pumper opp om
lag 80 liter vann pr. dag
tr&rne regulerer fuktigheten og
renser luften
et tre produserer ca. 370 liter
surstoffpr. time.
treets rotsted virker regulerende
pfl vannavl6pet som en svamp.

et tre fordamper i underkant av
6 liter vann i timen.
jord, rltter og smi levende
vesener renser vannet.
et tre filtrerer 7000 kg st/v og
gift pr. 6r.
det tar flere tiir fgr ettre er
<fullvoksenb.

o et tre er beroligende i se pi.
. et tre gir bolig til fugler som er

hyggelig i ha pi eiendommen.

Derfor skal du tenke deg svart
grundig om for du feller et tre. Det
tarnoenfdminutter dfelle og knn-
skje 70 drfqr du har et tilsvarende.
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SivD og sivF, fru Blom

I

{

JnN WeseNeene

Som navnetfru Blom antyder,erviigang med noken
episode i Sothsnas botanikk-foljetong. SIA deg til tAls en
liten stund med den underlige overskriften. Forklaringen
kommer snart.

sprak). Men selvsagt er det tung-
vint i til stadighet skulle bruke et
ord i ulike betydninger. Det er
derfor ikke rart at biologer unngir
fl bruke ordet siv i den tradisjo-
nelle, dagligdagse betydningen -
det fples rett og slett for upresist.

De mest ioynefallende siveneD
ved @stensjovannet er ikke sivF,
men horer dels til starr-, dels til
grasfamilien. Pi den annen side
har vi en sivF -art i omridet som
stort sett vokser pfl trakkslitte
turveier og knusktprre fortauskan-
ter, og som derfor ingen antakelig
ville komme pfl fl kalle for et sivD.

Bidro dette til kaos eller til orden
i tankene? TJa, lide og, kanskje.
Noen syns begrepsanalyse er
morsom hjernegym, andre ikke.
Noen syns hevete bokstaver i en
tekst ser artig ut, andre syns det
bare er irriterende. Og noen kan
ikke finne noe som helst morsomt i
kjedelige skapninger som siv. Ilfte
noe jeg kan gigre med det.

Hva har vi sfl av forskjellige
slags sivD ved @stensj Avannet?
Dette vil ta opp plass nok til flere
nummer av Sothona. I denne om-
gangen viljeg presentere fre stase-
lige planter som alle er mer eller
mindre utpregete sivD, og samtidig
er grasF. En botaniker vil kalle dem
f or v dtmarks g ra s . De forekommer
alle vanlig ved @stensjgvannet.

Fgrst mfl vi si litt om hva som
kjennetegner et grasF . Som regel er
grasfamilien svaert lett i kjenne
igien pi at stenglene (altsi strflene,
som vi ville si til daglig) er hule og
har leddknuter. Er graset svert
stort og grovt, blir det nesten noe
bambusaktig over det * og ikke
uten grunn, for bambus er gtas.
Ved hver leddknute pfl strf,et starter
et blad som det forste stykket
danner et hylster (kalt bladslire)
rundt stengelen, og som deretter
gflr ut til sida som en bladplate - de

Innfallsporten til dette innlegget er
en observasjon: Det er en god del
vanlige norske ord som vi i daglig-
talen bruker i en annen betydning
enn nflr ordet brukes som fagut-
trykk. En som ikke selv tilhgrer
kokkefaget sperrer fierne opp
Qynene (eller rettere sagt /rene)
nflr man kommer ut for dette fagets
bruk av ord som rnontere oglegere.
Jussens pedantiske og pirkete bruk
av i og for seg vanlige norske ord
er bergmt. Geologer insisterer pi fl
bruke ordet jordi en uvant betydn-
ing som omfatter bide sand,
elvegrus, ur og rullestein - i tillegg
til det folk flest ville kalle jord. At
vitenskapene har uforstielige
fremmedord som faguttrykk er vi
jo vant til, men nflr <<normale ord>>
opptrer som faguttrykk og betyr
noe litt annet enn til vanlig, stritter
vi giefne imot og blirkranglevorne
- selv om vi alle innenfor rarnmen
av dagligtalen uten problemer
hf,ndterer bide flertydige ord og
ord som brukes i overfort betyd-
ning.

Slv er ogsi et slikt ord. I daglig-
talen bruker vi gjerne ordet i betyd-
ning <grasliknende planter som
vokser vito. Alt som ser grasaktig
ut (dvs. smale lange blader og strf,
med mange, smi og uanselige
blomster) og som vokser i vann-
kanter faller dermed inn under
dagligtalens siv-begrep. Vokser
plantene tgrrere, vil vi gjerne kalle
dem gras eller strd.

Ni har det seg slik at biologer
gierne vil ha begreper for naturlige
slektskapsgrupper av arter. I noen
tilfeller konstruerer de nye norske
ord - slik som nakenfrPete, kryp -

dy r, elleii att edy r. I andre tilfeller
kan de ta i bruk et ord fra daglig-
talen: fugl, muslinger, bregner.En
tredje variant er at man bruker et
ord fra dagligtalen, men justerer
betydningen litt. Dette er tilfellet
med ord sommose, og altsfl som
sagt siv.

Problemet med dagligtalens
<<siv>> er at grensene mellom slekt-
skapsgruppene i dette tilfellet over-
hodet ikke faller sdmmen med
plantenes valg av vett eller tgrt
voksested. De grasaktige plantene i
vir del av verden lar seg grovt sett
mike i tre hauger, eller familier
som botanikerne etter gammel
skikk kaller dem: sivfamilien,
starrfamilien (ogsi kalt halvgras-
familien) og grasfamilien. Alle
disse tre familiene omfatter sflvel
planter som vokser tort som slike
som vokser fuktig, f. eks. i vann-
kanter. Det er ikke pi voksestedet
en ser hvilket <{olkeferd en gras-
aktig plante tilhgrer, men pi anato-
mien, fgrst og fremst oppbyg-
ningen av blomstene. Og siden alle
tre har svert smfl og uanselige
blomster, er det ikke dem en forst
legger merke tit hvis en ikke har
erfaring med slikt. Si skal en
overhodet bruke ordet siv ifag-
spriket, om en gruppe beslektede
arter (og det har altsf, botanikerne
valgt i gjOre) siler detplent umulig
fl gi dette {agbegrepet sarnme
betydning som ordet har i daglig-
talen. Vi har dermed to forskjellige
begreper med samme ord (det
sprfrkvitere kaller homonymer): ett
i dagligtaleri og ett i fagspriket,
kall dem gjerne sivD (<<D> for
dagligtale) og sivF(<<F> for fag-
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vanlige smale, grgnne glasbladene.
Ser vi nayepilhvordan bladene
sitter pfl stengelen, kan vi som
regel se at de star ut til to sider av
stengelen - hvis et peker mot meg,
vil bladet som sitter rett over det
igjen, peke fra meg, neste igjen
mot meg osv. Dette er selvsagt ikke
si lett i se nir graset ikke blir til-
latt i utvikle stengler, slik som i en
grasplen - da viljo bladene stort
sett komme fra bakkenivfl alle
sammen.

De mest karakteristiske og sar:
pregete kjennetegnene pfl gras-
familien ligger ellers i blomstenes
struktur og plassering. Vi skal ikke
ta dette i detalj her. For dem som
har stgtt pfl ord som blqmsterenhet,
smiaks, inneragner, ytteragner,
forblad, svellegemer og snerp,
holder det i si at alle disse begre-
pene er knyttet til grasfamilien og
brukes ikke om andre plantegrup-
per. Kornslagene tilh/rer gras-
familien, og de fleste gras har
blomsterstander som har en fjern
likhet med enten havre eller rug/
hvete/bygg. De fprste kalles
toppgras, de andre aksgras.

Takrsrel- vArt stsrste gras
Mesteparten av <<siwegetasjonen>>
rundt @stensjgvannet utgjgres av
takrgrskog. Takr0r er virt storste
gras, og kan bli 34 meterhgyt.
Det har ganske stive, spisse, litt
blflgrpnne blader som blir bortimot
fem cm breie og innpfl en halv--
meter lange. Ofte er det en mengde
bladlus pf, bladene. Bladene har et
tydelig merke (en slags uryddig
brett) tvers over bladplata - det
kalles djevlebitt, og det er knyttet
sagn til det pfl folkemunne. Tirk-
rgret blomstrer med en nydelig,
stor, luftig, fiolett blomsterstand
(arten er et utpreget toppgras) som

Fire markente
vdtmarlcsgras (eller
<siv> i dagligtalen)
ved 0stensjOvannet:

fravenstre takrQ4
kj emp e s Qt gras, strand-
r0r og vassrQrlcvein.
Illustrasjonen{er av
HenningAnthon, og tatt

fra Fesrj(1970):
N orge s planter bind I I I,
Cappelen,

utover hosten og vinteren blir solv-
fargetpfl grunn av en mengde
flyvehir rundt fruktene. Takror er
typisk for sumpbeltene rundt
neringsrike innsjger og brakk-
vannspoller, og har ogsi hatt stor
betydning som by gningsmateriale
- de karakteristiske strfltakene pf,
mange danske og nederlandske
landsbyhus er tekt med takrpr.
Tiakrprskogen er ogsf, svrcrt viktig
for fuglelivet.

Som nevnt er takr4r typisk for
naeringsrike innsjger, men den
trives likevel ikke med altfor mye
gjgdsling. Det ser ut til fl svekke
planta. Ogsi intenst beite gJOr at
den forsvinner. Ved @stensjovannet
finner vi takrpr fgrst og fremst der
sumpvegetasjonen er intakt og
danner breie belter - slik som nord
for der kanalene shfiter pi begge
sider av vannet. Thkrpr gir fi
steder helt ut mot vannkanten -
som regel danner andre arter den
aller ytterste bremmen. En av dem
er den andre arten vi skal presen-
tere, nemlig ...

rundt Ostensjovannet i dag, men
har en relativt kort his-torie her.
Det ble plantet ut av Hikon Tveter
rundt arhundre-skiftet, og fore-
kommer ikke som opprinnelig
viltvoksende i Norge. Det kom til
landet siunmen med moten med i
pynte opp girdsdammer med litt
ekstra, eksotiske vagrnplanter. Dette
er et stort gras (om enn noe spink-
lere enn takr4r), med kraftige, opp
mot et par cm breie blad med svart
tydelig bit-formet bladspiss (som
baugen pi en kano). Toppen er
ogsi ganske stor og enda mer ipen
enn hos tak.rgr. Ser en ngye etter,
vil en se at byggesteinene i toppen
(det er dette som kalles smiaks,
altsi til-svarende havrens <bjel-
len) har en helt annen utforming
enn hos tak-rgret - de smi skjel-
lene de bestir av (som kalles
agner) er ffl men lange og spisse
hqs takrgr og mange men ganske
korte og butte hos kjempesotgras.
Bruker du lupe og en flora, vil du
kunne finne enda flere forskjeller,
som vi skal la fare her. Kjempesot-

Kjempesotgras - et
forvillet prydgras
Kjempesgtgraset er et
karakteristisk innslag

Eksempel pd et ord <mot strfummen>: detvanlige er at ordvandrerfra
dagligtalen til fagsprdket og fdr en mer presis betydning dir Denne
annonsen er et eksempel pd det motsatte - ordet krypdyr erfrafqrst av
et faguttrykk rned et presist innhold, og er her ldnt inn i dagligtalen i bn
langt mer omfattende og upresis betydning.
I biologien betyr krypdyr en slektskapsgruppe sotn omfatter krokodiller;
skilpaddea firfisler og slanger - og altsd ingen av de dyrene som nevnes
i annonsen. Derfor virkcr denne annonsen rasende festlig pd en biolog.
Vi md jo ha vdn d le av vi ogsd.
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gras trives sviert godt ved kraftig
gjOdslet ferskvann, og er i dag
vanlig bide helt ut mot vannkan-
tene og ellers pi fuktmarka rundt
vannet.

Navnet pi planta er jo noe pussig
- ffl vil vel si at planta er kjempe-
s@t. Forklaringen er som vel de
fleste har skjOnt at navnet skal
leses som kjempe-s6tgras og ikke
kjempesgt-gras. Arten er den
st@rste vi har innen en gruppe gras
som kalles s6tgrasene. Vir van-
ligste sgtgrasart her i landet,
mannasotgras, er en plante pi ca
halvmeteren, med de samme bflt-
formete bladene men med mer enn
1 cm lange, grpnne smiaks i en
lang og spinkel toppi Den vokser
svart vanlig i bekker og vannkan-
ter i lavlandet, og finnes ogsi ved
@stensjOvannet.

Strandrsr
Strandror er likeledes et svert
kraftig gras, som vi finner i stprre
eller mindre bestander mange
steder rundt vannet. Pi skuddene
og bladene kan det minne om et
noe forminsket takrdt men med
tynnere, ikke si stive og blflgrgnne
blader. Et annet viktig skille sitter
der bladplata gir over i bladslira -
der har takroret bare en rad med

korte, bustliknende hflr, mens
strandrgr har en brei, gjennomsik-
tig hinne som kalles slirehinne.
Nflr strandroret skal til i blomstre,
er toppen smal og tett kjevleformet
og ser naermest ut som et slags
forvokst, allsidig kornaks. Planta
ser derfor ut som et aksgras. Men
idet blomstene springer ut, forvan-
dler toppen seg - en mengde
greirler som fgr li tett sammen inn
mot hovedaksen, spriker pi skri ut
til siden, og blomsterstanden fir da
et utseende som et lite juletre med
tette, duskaktige greiner.

Vassrsrkvein
Bak dette noe tungebrekkende
navnet skjuler seg en av de van-
ligste plantene ved Ostensjovannet.
De fleste litt fuktige engene rundt
vannet er dominert enten av
mjodurt (som fyller midtsommeren
med tepper av velduftende, kremh-
vite blomsterdusker) eller av et
smalbladet, noe griaktig gras med
lange blad som stir opp og deretter
bgyer seg over og henger ned, slik
at den langt blankere og grgnnere
undersiden av bladet syns. Dette er
vass-r/rkvein. Dette graset er et
par gode hakk mindre enn de fore-
g&ende, men kan likevel ni opp til
halsen pi en voksen person.

Blomsterstandene er relativt ipne
topper, ca 10 cm lange, med smi-
aks (byggesteiner) som ser ut som
smfl (2-3 mm lange) spisse syler-
bortsett fra akkurat under bloms-
tringa, da de ipner seg og ser ut
som to smi syler som spriker fra
hverandre. Blomsterstandene er fdr
og under blomstring rgdlilla til
grpnnlilla, men blir pi samme
mite som hos takrOr etterhvert
s@lvfargete - dette graset har ogsfl
svevehir rundt fruktene. Ogsi her
skal navnet leses som vass-rdr-
kvein, ikke vassror-kvein. ROr-
kveinene er ei litt vrien grasslekt -
og spesielt har vassr@rkvein (som
er en lavlandsplante) en dobbelt-
gjenger, skogrgrkvein, som gir
langt nord og hgyt til fjells.

Da hiperjeg at leseren fgler at
enda noen av plantene vi ser over-
alt rundt @stenqjlvannet har fitt et
<<ansikb> og et navn. Grasfamilien
omfatter ellers en stor harskare
arter, ogsi i omridene rundt @sten-
sjgvannet - men de er smfl til
middelsstore landplanter og
kommer ikke inn under sivD-be-
grepet. Neste gang fflr vi komme
inn pi andre sivD - de som tilhprer
starrfamilien og sivfamilien.

Iivesvale.
Foto: Per Stensland

Kqri, Finn og Johan med De gr@nnes miljpvernpris
- solidaritet med naturen. Foto: Arne Nettum

NOF'ere i Spania 1996. Foto: Per Stensland
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING OSLO OG AKERSHUS

Fo renin g e n Jo r fu glev e rn
Er du blant dem som ofte gAr langs @stensjovannet, men
som ikke helt vet hvilken fugldu ser eller hsrer?
Onsker du A bidra tilat ogsA fremtidige generasjoner kan
oppleve et variert fugleliv iOstensjovannet og andre steder
i Oslo og Akershus?
Kan du allerede en delom fugl og onsker A ha sosialt
samver med andre fugleinteresserte?

Da bor du bli medlem av NOF
Oslo og Akershus!

NOF snsker deg
velkommen
Norsk ornitologisk forening er en
landsomfattende organisasjon for
alle fugleinteresserte. Foreningen
arbeider for i Oke kunnskapen om
fuglelivet og verne om fuglene og
deres livsmilj0.

NOF Oslo og Akershus er din
fylkesavdeling. Vi er idag ca. 400
medlemmer, men lnsker fl bli flere.
Foreningen Onsker deg derfor
velkommen.

Ostensjovannet - en
av vare viktigste fugle-
lokaliteter
@stensjovannet er blant de aller
viktigste fuglelokalitetene vi har i
vire omrider. Bide fordi den er av
nasjonal betydning for flere arter,
slike som toppdykker, sothone og
sivhgne, og fordi den er svart til-
gjengelig for mange mennesker.
Mange har lagt grunnlaget for en
livslang interesse for fuglelivet
nettopp ved Ostensjovannet. NOF
holder irvisst flere ekskursjoner
ved vannet.

Hva fAr du som medlem i
NOF Oslo og Akershus?
- Du fir muligheten til i lrere mer

om fuglene og deres livsmiljo
- Vi har ekskursjoner til fugle-

lokalitetene i Oslo, Akershus og
andre steder i landet

- Du fflr eksklusive tilbud om turer
til fugleomrflder i utlandet

- Vi holder medlemsmoter nesten
mflnedlig, med interessante
foredrag, flotte bilde, disku-
sjoner, konkurranser m. m.

- Du vil motta tidskriftet virt -

<Toppdykker'n>> fire ganger i
6ret

- Du fir muligheten til fl engasjere
deg i naturvern

NOF passer for de fleste
Vi finner personer i alle aldre i vir
forening. Noen er svrrt aktive,
mens andre bare deltar pi enkelte
av aktivitetene. Det er noen hoyt
kvalifiserte biologer i vire rekker,
men de fleste av oss er amatOrorni-
tologer. Kort sagt, du trenger ikke
vere fugleekspert for fl bli medlem
av NOF Oslo og Akershus.

Fuglevern har hoy prioritet
Foreningen har ei eget utvalg for
vern av fuglelokalitetene i Oslo og
Akershus. Denne gruppa arbeider
spesielt med i registrere fugler og
fuglebiotoper i den enkelte kom-
mune, og gir informasjon til
kommunens planleggere om

Jo flere vi er, jo sterkere er vi!

I n n rn e ld,in g s b lan ke tt

Navn:

Adresse:

Postnummer og sted:

Sendes: Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus
Boks 1050 Blindern. 0316 Oslo

spesielt viktige omrider. Det kan
vrre Egy i kartlegge fuglelivet i
narmiljoet. Her kan dukanskje
bidra?

Utenlandsturer
Vi arrangerer hvert ir turer til
utlandet. Dette pleier i vrere svart
populert blant medlemmene. De
siste irene har vi vaert i Sverige,
Danmark, Polen og Spania. Vi tar
deg med til de beste lokalitetene og
vi stiller med eksperter og lokale
guider der det er nddvendig. Og alt
til lave priser.

Hvordan bli medlem?
Du kan sende inn innmeldings-
blanketten eller betale kontingen-
ten til postgirokonto 08 03 37 05
043. Kontingenten ifor 1997 er
100 kr.

Du kan ogsi melde deg inn ved
fl ringe en av folgende kontakt-
pefsoner:

Ellen Andreasse
tlf. (p/j) 66 9r4154t22241219

KnutEie
tlf. (p/j) 22508091 t227 98658

Per Stensland
tlf. (pij) 67 5629 131225961.39

Svein Dale
tlf. (p/j) 227 12494t 64948506
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G I i rnt tra i nsektu nders akelsen
Av Monrex Fnlcr

Det har bestandig vart kjent at det er mange interessante
insekter ved Ostensjovann. Sarlig bersmt har blomsterflua
Orthonevra erythrogona verl- det er vel den eneste flua
som noen gang har fAtt et eget innlegg i Oslo bystyre. For
oss som samler insekter har det lenge vart et onske A fA
foretatt en grund i gere u ndersskelse"av i nsektfau naen ved
vannet. Er lille Orthonevra e4lthrogona alene om A vare
enestlende, eller finnes det andre arter ved vannet som er
like sjeldne?

Etter initiativ fra Ostgnsjpvannets
venner kunne entomdlog Lars Ove
Hansen ved Zoologisk museum og
undertegnede i fjor sette i gang en
stPrre undersgkelse. Vi satte opp
teltfeller, fallfeller og en lysfelle pi
forskjellige steder rundt vannet, og
begynner ni i fi en viss oversikt
over fangsten. Materialet er veldig
stort, og det vil ta lang tid fgr alt
sarnmeR er bestemt og katalogisert.
Derfor har vi laget en forelppig
rapport, hvor vi legger fram det vi
vet hittil. En grundigere rapport vil
foreligge innen utgangen av dette
fuet. Lars Ove har ogsi gjennom-
gitt litteraturen og funnet ut hvilke
arter som er registrert fra4sten-
sjovann av tidligere samlere.

Forelgpig er vi oppe i et samlet
tall pfl 724 arter. Det er et ganske
hoyt antaU fra en si begrenset
lokalitet. Bare antallet forteller at
omridet er rikt og variert. 15 av
disse artene er ikke tidligere
registrert fra Norge. To av dem er
nye for vitenskapen. Det er neppe
tilfeldig at de to siste er to vepse-
arter. Vepsene utgipr en stor orden
med trolig over 8000 arter i Norge,
men den er svert darlig underspkt.
Den insektforsker som kaster seg
over vepsene, har gode sjanser til fl
gipre spennende funn.

En av teltfellene plasserte vi i
Oppsalskrenten, pi svabergene
over vannet pi Oppsal-siden. Hgr
gjorde vi mange spennende funn
av arter som vil ha det varmt og

t$rt. Blant disse er gravevepsene,
som vi fant itte forskjellige arter
av her oppe. Vepsene bygger reir i
t0ne bakker, og flyr til andre steder
for fl fange insekter som de forer
opp larvene sine med.

En annen interesairt gruppe var
rovfluene. De fleste av disse er
slanke og hflrete fluer som er
middels store til store. De kan sitte
i ro pi bakken eller pi en trelegg,
si farer de plutselig av gflrde og
kaster seg over et forbiflyvende
insekt. Byttet blir spiddet med
rovfluas kraftige stikkesnabel, og
innholdet suget ut. Rovfluene er en
liten familie i Norge, med bare et
tjuetall arter. Ni av dem fant vi ved
Ostensj gvanh. Pfl "Oppsalskrenten
fant vi fire arter,-blantannet den
lille, vevre Leptogaster cylindrtca,
som hgrer til Fi tgne enger, hvor
den flyr forsiktig mellom gress-
striene pi jakt etter bladlus. Den er
nok Norges minste rovflue. Men
ogsi den hirete gule rovflua, som
er Norges nest stgrste, fant vi her.

Blomsterfluene er godt represen-
tert i materialet. Forelopig har vi
registrert 93 arher, og det er helt
sikkert ikke alle. Vi kan altsi trygt
si at omridet ved Ostensjgvann
huser en tredjedel av Norges dr/yt
300 blomsterfluearter. Jeg kjenner
ikke til noeannet sted i Norge med
en si rik blomsteirfluefauna. I
denne familien gjorde vi flere
spennende funn, blant annet den
store, vakre Temnostoma vespi-

forme, som har larvene sine i
morknende trevirke. Den viser at
skogen rundt vannet er verne-
verdig.

Denne flua er et fantastisk
eksempel pfl etterligning av en
veps, det som i biologien kalles
mimicry. Den har npyaktige
etterligninger av stikkvepsenes
gule tegninger pi bakkroppen og
brystet. Men flua harkorte f4lerc,
og vepsene har lange. Det gJAr
ingenting. Nflr flua f6ler seg truet,
holder den de lange, svarte fram-
beina foran seg som fglere, og
lgperpfl sarlme miten som en
veps!

En annen gruppe fluer hvor vi
giorde forbausehde funn, var
kleggene. Alle kjenner til disse
ubehagelige beistene. Vi fant til vflr
overraskelse fire arter av klegg
som ikke tidligere er kjent fra
Oslo/Akershus-omrfldet. Dessverre
sier nok det mer om vire kunn-
skaper om norske klegg enn det
sier om Ostensjovannet - det er
faktisk for tidlig i si noe serlig om
hvor sjeldne disse artene er.

Alle som har vrert ved Osten-
sjOvann vet at det er mange mygg
der. Men de er ikke bare tallrike,
det er mange slag av dem ogsfl. Det
er de frerreste mygg som stikker.
Alle har vel sett de harmlOse
fjarmyggene danse over sivet
langs vannet. Flere myggfamilier
er representert i materialet, og flere
arter som er nye for Norge - noen
ogsi for Skandinavia.

Ogsfl av sommerfugler og biller
er det giort mange funn. Lysfella
ved Bogerudmyra tiltrakk seg en
mengde forskj ellige nattsommer-
fugler og mpll, og dagsommer-
fugler er ogsi registrert. Det skal
vare funnet larver av den store,
fl otte dagsommerfuglen Svalestjert
ved @stensjgvann. Den er stor, gul
med svarte tegninger og flyr n6 pfl
forsommeren. Dersom noen ser
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den, ville det vere interessant i fi
vite. Muligheten for at den lever
ved vannet er til stede.

@stensjovann har alltid vert et
yndet jaktomride for norske
billesamlere. B ergingenipr Thomas
Miinster fanget den lille billen
Omalium muensteri ved bredden
av vannet en sommerdagi 1897 .
Det var ingen som hadde sett den
billen fgr, og den ble beskrevet av
en tysk billeforsker i 1900 pi
grunnlag av Mtinsters funn. Arten
er sjelden - i Norge er den pi
hundre ir bare funnet to andre
steder: i Lommedalen og Steinkjer.
Ogsi pi 50-tallet ble det beskrevet
en ny bille pfl grunnlag av materi-
ale fra @stensjovann. Det var den
norske billeforskeren Andreas
Strand som fant og beskrev Arco-
tona convergens - som ikke er
funnet i Norge senere.

Noen av de billene vi har funnet
er meget sjeldne, og flere av dem
forteller om et miljg det er grunn
til fl ta vare p6.

Denundgrlige
parasittvepsen
Palaeomymar
duisburgi dukket
oppved Manglerud
i 1995. Dette er
andre norske

funnet 4v arten.
St^rrelsen er
ca.0,6mm.

Men enni er vi altsfl ikke ferdige
med 6 bestemme materialet, og vi
vil fram til Sankthans ha en felle
stflende pflAbildsg gird. Hensikten

er e registere eventuelle arter
knyttet til det spesielle gamle hage-
miljOet der. Kanskje har vi nye
<<godbiter> i vente.

Besok
clistriktets oase!
Ett av Norges storste

-en naturopplevelse for

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STORST UTVALG

KOTENGS HAGESENTER
Gen. Ruges vei 107 - Tlf. 2229 57 00

hagesentr€...
store og sme!
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Ostefisiovannets Venner hedret av
M i liopartiet << De grsnne )>

Anrue Nerruu

At Miljgpartiet De grgnne engasje-
rer seg i arbeidet med i bevare
natur og miljg, bide nert og pi
landsbasis. En lokal foregangs-
mann i dette partiet er Torleif
Johnsen, bosatt pfl Haugerud. For
kort tid siden hadde han invitert til
en redegjorelse av hva som for ham
og de andre i partiet er en hoved-
sak, nemlig LUTVANN og den
gedigne tunnelen unher Haugerud-
distriktet.

Utt@rringen av et av Putdemene,
like ved Lutvann er noe som har
satt spor etter seg, ikke bare for det
politiske partiet, men ogsfl hos
naboforeningene med miljp pi
programmet. Til det motet som ble
holdt ved Lutvannets bredd for en
tid siden var det invitert flere for-
stf,segptere, slike som ingeniOr Per
Heimli fra firmaet Noteby og
geologen Johannes Dons. Hver for
seg representerer disse to kapasi-
teter to diamentralt motsatte syn pfl
starten og fremdriften av Garder-
mobanen giennom tunnelen
Romeriksporten, ing. Heimli for,
og geolog Dons mot utbyggingen.

Det er vel ikke tvil om atilflt
stoppet videre gjennomfpring av
prosjektet er helt utopisk. Millio-
ner av kroner og tusenvis av
arbeidstimer er brukt for i ffl fly-
toget opp mellom Oslo og Garder-
moen.

Detaljene er vel like godt kjent
for medlemmene av De Grdnne
som for medlemmene av Osten-
sjovannets Venner. En ting som
kanskje ikke er like godt kjent for
alle og enhver, er at De Grf,nne,
gjennom mange flr har sett opp til
det arbeidet OW har nedlagt
gjennom godt og vel ti flr. Nir det
nf, ble avholdt et slikt orienterende
mOte i regi av miljOpartiet falt'det
den aktive lederen TorleifJohnsen

lett i trekke fortsatte sammenlik-
ninger. Styret i Ostensjgvannets
Venner ved lederen FinnA.
Gulbrandsen ble etter et par orien-
terende foredrag pi det tekniske
plan, invitert opp pe <podieb for i
motta en stein, hentet opp fra

Romeriksportens mgrke dyp.
Steinen var renset og slipt etter
beste evne og vil sikkert pryde
styrerommeti@VV i mange ir
fremover. Naturligvis var det

TorleifJohnsen som foretok den
hgytidelige overrekkelsen.

Dette innslaget var hva man kan
betegne som kveldens hoydepunkt.

Finn A. Gulbrandsen mottok
steinen og kvitterte med noen
velvalgte ord.

Han takket pi venneforeningens
vegne, og sa seg enig i at *iljg-
arbeidet var en viktig faktoc til
nrermiljoets beste og i foreningens
arbeide.

nm*fara;fffi,,trffi

Vennsr
' #* Gr*nnr;*?rie.t*r &olidaritet med t'ialxretl

, . r . . . . ;

I sitt arbeid m** h*ikr* vilki*ren* for el.:r&vund*itiv,*; 
t j

**t*nsj*vannets V*nner i l*pet av sin tg*rten &r gami,l,a , .
nisfor i* v mrt. *atu r*ns v *kl*r. S id*n samf iJ nrt*t : ii&rk* talw,r,,,
naturw** sprhk , kar frst*nsiuveftftals V*nner s*t3 ds| e*rn
*in' app gAv e h t *r *tt ar e j a rd h r u k so nr w* *,i, & i,abb * tcv
r*hx*{lileri'nE av v$tmarksonrrAder *g uedlike?t*lcJ a*,,
kulturland*kap ag hindr* on:regugering av tre*,*d,* b;rnrhthe1
til veier, nreringsbygg *Iter galtbunur
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Urterike slAtteenger
Sverige har irelange tradisjoner pi
6 holde ved like gamle slfltteom-
rider. Her hjemme kommer vi
langsomt etter. Sakte, men sikkert
skjer det noe ogsi pi denne fronten
i Norge. Naturvernforbundet i
Buskerud ble tildelt Finsefondets
stipend for sitt prosjekt ved Rygh-
setra i Buskerud, Maridalens
Venner arbeider med sine sl6tt-
enger, slike enger er en av hoved-
atraksjonene i Splendet naturreser-
vat ved Aursunden ikke langt fra
Roros.

Ostensjgvannets Venner vil ni
forsoke fl gfenopplive slhtteng-
gruppa vi hadde for en del 6r
tilbake.

Allerede i ir setter vi i gang pi et
omride p&Abildsg gird sgrost for
girdsanlegget. Her er det registrert
en rekke plantearter som trenger

skjOtsel for i overleve over tid.
Interessante plantearter er krusfrg,
nakkebrer, strandlok, villgk,
gullklover m.m.

Tidligere ble dette arealet slitt
med ljfl, eller det gikk dyr pi beite
her. Dette vil vi nfl gjenoppta for 6
unngi gjengroing. I ir har vi fitt en
slittegruppe fra Tronslien AS"til a
sli.

Hovedtyper av slitteeng
Begerepet eng brukes om arealer
med et feltsjikt av gras og urter
som slis minst en gang hvert tredje
ir. Det skiles mellom natureng og
kultureng:
o Natureng eller slitteeng m. fl.
r Kultureng for modeme grovf6r-

produksjon
Natureng kan vere oppstitt etter
svedjebruk (bruk av ild) eller ved

rydding av 6ker og eng ved opp-
dyrking. Omrider pht4rr og frisk
mark ble ryddet ved avbrenning,
gjerdet inn og lagt ut til eng etter
I-2 Ftrs oml6p med korn. Slike
enger ble fprst brukt til beitemark
og senere gjerdet inn og tatt i bruk
til slitteeng. Jorda ble sjelden spa-
vendt og tilforsel av husdyrgjodsel
skjedde bare ved vir- og hgstbei-
ting. Kultureng er gjpdslet kunst-
eng som blir vendt og tilsidd med
hpytytende grasslag med 3-5 irs
mellomrom.(Fra heftet U rterike
sldtt e en g e r - NLH-Fagtjenesten,
As)

Er du interessert i i vere med
pi i danne en slittegruppe i
Ostensj Ovannets Venner?
Kontakt
Johan Mollatt tlf. 22 27 39 93
eller Odd Frode Ulbrandt
tlf. 22 26 94 29 eller skriv et brev
trl @ s t ensj 6v anne t s Ve nn e r
PB 77 - Oppsal,0619 Oslo.

suzvl( l : i
Ride the winds of change 
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Returadresse: @stensjovannets Venner, Pb.77 Oppsal, 0619 Oslo

Takk ovare sponsorerril
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GSonos
Som medlem har du alle fordelene

AS ABIlD$g
ElEtfiRl$tfi

Aut. El. Entreprenor
God og rask service

ti lr iktig pris.

T1t.22287036

..-"K1
i"H,;"--

Service Bsler
Bolerlia 1, 0691 Oslo

T11.22263232

0
tt
H { inF tur lH l

Mitsubishi Motor Forum
ABILDSO en.o.rkvn.3oe.Tlt.zI2!roaa. F.r.2274 oo 31

ManglerudApotek
Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-14.00

MANGLERUD SENTER_TIf  ,227627 80

Wif:/.,'/.",'
ie,rrnin
Oppsal
OPPSALSENTER

-TOLSTAD(J  r rcrevr ls :srvr l

ABILDSO
Enebakkveien 287

22 29 38 00
DOGNVAKT

{  5 h

Aase Jslstad Pedersen
Lydgveien 9

Tt t .22190112

MANGLERUD SENTER

EA'IgH'
23 10 50 00

Dognvakt
o Hsytrt/dsbHng
aTV.inspeblon
.Gravlng og rclubelitedng av

Ryensvingen 13, Postboks 133 Manglerud, 0612 Oslo

l\rlEMl'EN 6 
vatrn'os avlsp$sr

rIIm-TEKIIIKKA.S
rQirr -*@dulJt

sparehanken

NOR
Din nerbank i omrddet
rundt Ostensjovannet

Bankkontorer:
Bankkontor Oppsal Bankkontor Manglerud
@stmarkveien 2 Manglerud Senter
06870510 06790SLO
Telefon: 22265869 Telefon: 22263796
Telefax: 22750080 Telefax: 22271752

',fr',lf;flt
- alt i hundeutstyr

Vi snsker vAre to- og firbeinte
venneren GOD SOMMERI

Vi skreddersyr utstyr til
DIN HUND

MandagrFredag 11.00-1 8.00
Lordag 11.00-16.00
Ostensjovn. 74, 0667 Oslo

v/Bryn Senter
T$.2227 6999

Lambertseter
K R O
Langbolgen 3

(Lambertseter sentrum)
1 1 50 Osfo. tlt. 22 28 03 22

Larsen & Lindberg as

BIL OG BREMSESERVICE

Ryensvingen 13, 0680 Oslo
Telefon 22 28 40 00

DIN NERBUTIKK FOR HERREKLER

Manglerud Senter 2. etg. Tlf .: 2227 60 03

Fnexr Sarnrn
HERREKT.IER.


