Fiskumvannet - årsrapport 2001
av
Bjørn Tore Bollerud og Jostein Bakke

Antallet fuglearter som ble registrert ved Fiskumvannet
i 2001 var 156. Et høydepunkt i fugleåret ved Fiskumvannet ble en observasjon av svartterne den 10. juni.
Det var første gang på seks år at denne flotte og sjeldne
fuglen gjestet lokaliteten. Et par andre høydepunkter var
to observasjoner av kvartbekkasin i slutten av april, og
en serie med registreringer av dobbeltbekkasin i mai.
Begge artene var tidligere faste trekkgjester ved
Fiskumvannet, men har de senere årene vært et sjeldent
syn. For øvrig må fremheves en observasjon av polarsisik
ved tårnet i november, vinterfunn av både myrhauk og
jordugle, og en observasjon av trelerke i april.

Observasjonsvirksomheten ved Fiskumvann
Det totale antallet registreringsdager ved Fiskumvannet
dette året var 135. Dager med loggførte besøk på
observasjonstårnet, hvor det også ble gjort
fugleregistreringer, regnes som registreringsdag. Det var
størst aktivitet under trekktidene på våren og høsten. I
mai, juni og september ble tårnet besøkt nesten daglig.
Også utenom høysesongen var det tidvis høy aktivitet.

Tårngruppa
Også i 2001 hadde NOF Øvre Eiker lokallag ei tårngruppe
med ansvar for vedlikehold på observasjonstårnet ved
Fiskumvannet. Leder var Jan Trygve Bollerud, og gruppa
bestod av fem medlemmer. Det ble gjennomført en
vårrengjøring på tårnet den 7. april, og gruppa stod
sentralt under foreningens ryddeaksjon ved Fiskumvannet
den 7. mai. Storflommen den forutgående høsten dannet
bakteppe for aksjonen.

Vær og naturforhold
Vinteren 2000/2001 var tilnærmelsesvis av det gode,
gamle merket. Det var mellom 50 og 100 cm snø på det
meste, og flere kuldeperioder. Spesielt kaldt var det i
begynnelsen av februar. Om morgenen den 5. februar ble
det målt –25°C eller kaldere flere steder i Fiskum. Dette
var det laveste som var målt på mange år. Vinteren holdt
stand til godt ut i april. I andre halvdel av mars var det
kaldt og vinterlig, og ved påsketider kom et betydelig
snøfall. Rundt 50 cm med snø lavet ned i løpet av bare
noen timer en ettermiddag.
Innbyggerne i kommunen fikk en smak av
vår i begynnelsen av mars. Våren kom
imidlertid med full tyngde først i første
halvdel av mai. Etter at isen forsvant på
Fiskumvannet i løpet av den første uka, ble
det nesten sommerlig. Det var temperaturer
på over 20°C, og solfylt.
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Figur 1: Fordeling av registreringsdager ved Fiskumvannet i 2001 på årets måneder

De klart mest aktive fuglekikkerne ved Fiskumvannet i
2001, var fetterne Jan Trygve og Bjørn Tore Bollerud. De
to hadde hhv. 80 og 34 loggførte besøk på tårnet. For
øvrig var det en gruppe på 10 personer som hadde mellom
5 og 15 besøk i løpet av året. Som Bollerud & Bollerud
var flesteparten (6) bosatt i Øvre Eiker. De øvrige kom
fra Kongsberg (1), Modum (1) og Nedre Buskerud for
øvrig (2).

Fra sommeren må fremheves en hetebølge i
begynnelsen av juli, da det i ei uke eller to
var temperaturer på rundt 30°C. I tillegg skal
tas med at det senere på sommeren, nærmere
bestemt den 16. august, kom et uvær utenom
det vanlige. Uværet var hovedoppslag i
Drammens Tidende den påfølgende dagen:

“Et uvær ingen har sett maken til på år og dag raste
over Drammens-distriktet i går ettermiddag og kveld.
Gater var oversvømmet av vann, store trær knakk som
fyrstikker og takstein flagret i det voldsomme uværet. Bare
et under gjorde at ingen ble alvorlig skadet.”
Fra høsten kan nevnes at oktober ble ualminnelig
varm. Det skal visstnok være den varmeste oktobermåned
som er målt i Sør-Norge! Vinteren kom tilbake i slutten
av november, med et lite snøfall. Et tynt snølag dekket
marka fram til jul, da det kom et mer betydelig snøfall.
Isen la seg igjen på Fiskumvannet rundt 10. desember.
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Jakt og fiske ved Fiskumvannet
Det ble drevet både jakt og fiske ved Fiskumvannet i 2001.
På våren foregikk gjeddefiske på myrene rundt tårnet, og
i hvert fall én gang ble det observert bruk av lyster, et
forbudt fangstredskap. I tillegg foregikk det fiske fra båt
ved sivet. I ett tilfelle ble det observert fiske inne på selve
myra mellom tårnet og riksveien. Gjeddefisket på myrene
og fisket langs sivet var utvilsomt et forstyrrende moment
for fuglene.
Det ble registrert jakt i andre halvdel av august og i
begynnelsen av september. Jakten foregikk på jordene på
nordsiden av jernbanen, på jordet mellom Flesakertangen
og Måsnesmyra og i landskapet ved Fiskum gamle kirke.
Det ble ikke rapportert om overtredelser, men jakten må
sies å være en stressfaktor for fugler på trekk.

Artsomtaler
Storlom Gavia arctica
Påtruffet regelmessig fra 2. til 12. mai. I tillegg ble en
storlom registrert den 25. juni. Det høyeste antallet
individer som ble notert var 2, den 4. mai.
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Registrert jevnlig i perioden 15. september - 23. oktober
(BTB, JTB, mfl.). En ad. og 2 juv. observert på Dørja,
like ved tårnet, den 29. september (AO). Trioen ble
fotografert, og bildene vist på et medlemsmøte i NOF
Øvre Eiker den 5. november. Ut over observasjonen den
29. september var det tale om enkeltindivider.
Toppdykker Podiceps cristatus
Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet
regelmessig fra 25. april til 1. november. Anslagsvis 3-4
kull så dagens lys på lokaliteten i 2001 (SOS)*. På det
meste ble 8 juv. fugler observert. En toppdykker på reir
ble observert så sent som 17. juli!
Horndykker Podiceps auritus
Registrert to ganger på våren, nærmere bestemt 3. mai
(JTB) og 7. mai (JTB, MS og ITS). Under høsttrekket ble
arten registrert tre ganger. Registreringene ble foretatt
27. august (JTB og MS), 2. oktober (BTB, JTB og ITS)
og 14. oktober (BTB).
Storskarv Phalacrocorax carbo
Påtruffet fire ganger mellom 29. april og 17. mai, og
dessuten 5. september og 3. oktober. Det ble notert 8
eksemplarer den 10. mai, og ca. 30 den 5. september.
Gråhegre Ardea cinerea
Registrert jevnlig i perioden 22. april - 1. november. I
tillegg ble ett individ observert den 9. desember (BTB og
JTB). Den 28. april ble det registrert 7+ individer.
Knoppsvane Cygnus olor
En karakterart for lokaliteten. Påtruffet regelmessig fra
8. april og ut året. Den siste registreringen ble foretatt 5.

desember. Ett par hekket og fikk fram 5 unger. Med
hensyn til konsentrasjoner, ble 10 eksemplarer notert den
18. mai.
Sangsvane Cygnus cygnus
Registrert jevnlig fra årsskiftet og fram til 12. mai, og fra
27. august og ut året. I første periode var det 25 individer
på det meste. I periode nr. to ble 2-4 individer registrert
frem til 18. oktober, og senere opptil 22. Årets siste
registrering ble foretatt den 18. desember.
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
På våren registrert jevnlig fra 20. april til 10. mai. Opptil
300-400 gjess ble påtruffet i løpet av én dag, men som
oftest var det bare tale om mindre antall. Under høsttrekket
ble arten registrert jevnlig fra 23. til 29. september. Det
foreligger dessuten en registrering fra 14. oktober. Ca.
1200 eksemplarer, fordelt på tre flokker, ble observert
23. september.
Grågås Anser anser
Påtruffet regelmessig fra 17. april til 24. mai, og sporadisk
mellom 13. september og 28. oktober. De høyeste antallene
med individer som ble oppgitt var 70-80 den 29. april, og
80 den 25. september.
Kanadagås Branta canadensis
Registrert jevnlig i periodene 9. april - 13. juni og 24.
september - 26. november. Med hensyn til antall
eksemplarer, ble 12 notert den 20. april, og 17 den 3.
oktober.
Hvitkinngås Branta leucopsis
Ett individ observert ved Lerberg ved Hokksund den 31.
mai (JLH). Observasjonen ble gjort tidlig om morgenen.
Fuglen stod ute på et jorde.
Gravand Tadorna tadorna
Det foreligger to observasjoner fra 2001. Den første ble
gjort 18. mai, og dette dreide seg om en hannfugl (Ola og
Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag).
Observasjon nr. to ble gjort 3. oktober (JS). I dette tilfellet
var det tale om 2 eksemplarer.
Brunnakke Anas penelope
På våren påtruffet regelmessig fra 25. april til 18. mai.
Det høyeste antallet som ble notert var 5, den 26. april.
Under høsttrekket påtruffet regelmessig fra 13. august til
13. november. Den største konsentrasjonen fra denne
perioden var 15, den 5. september.
Krikkand Anas crecca
På våren registrert jevnlig i perioden 10. april - 2. juni.
Det ble notert ca. 70 eksemplarer 3. mai. Under
høsttrekket registrert jevnlig i perioden 15. august - 12.
november.
Stokkand Anas platyrhynchos
Karakterart i Fiskumvannet naturreservat. Registrert
jevnlig fra 8. april og ut året. Den siste registreringen ble
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foretatt 5. desember. Når det gjelder hekking, ble en hunn
og 10 unger observert den 12. juni, og det er notert to
kull den 10. juli. Den største konsentrasjonen som ble
oppgitt på våren var 90+ den 22. april, og på høsten 50+
den 4. november.
Stjertand Anas acuta
Observert to ganger i 2001, begge på våren. Det var tale
om 3 individer den 29. april og 6 individer (3 par) den 3.
mai.
Knekkand Anas querquedula
En hann og en hunn påtruffet 7. og 13. mai.
Skjeand Anas clyptea
Et par hanner og en hunnfugl observert 29. og 30. april.
I tillegg ble en hunn observert den 19. september.
Toppand Aythya fuligula
Et fast innslag på lokaliteten. Påtruffet regelmessig fra 8.
april og ut året. Siste observasjon ble gjort 5. desember.
De største konsentrasjonene som ble oppgitt var ca. 60
individer 2. mai, og 40+ den 5. desember.
Bergand Aythya marila
På våren observert 15., 16. og 17. mai. Det var hhv. tale
om ett par, to par og 2 eksemplarer. Under høsttrekket
påtruffet jevnlig i perioden 3. oktober - 13. november. På
det meste ble 7 eksemplarer observert.
Svartand Melanitta nigra
Bare én registrering foreligger fra 2001. Denne ble foretatt
den 23. oktober, og det dreide seg om 3 individer (JTB og
MS).
Sjøorre Melanitta fusca
Ett par observert den 15. mai (BTB og AO) og 4
eksemplarer den 17. mai (JLH og JTB). Begge ganger
var det tale om fugler som rastet. Sjøorre er ikke noe vanlig
syn ved Fiskumvannet. Forrige observasjon ble gjort
høsten 1998, og de siste før det igjen våren 1998 og våren
1995. Fra før 1995 er det kjent bare fire observasjoner av
arten fra lokaliteten.
Kvinand Bucephala clangula
Et fast innslag på Fiskumvannet. Registrert jevnlig fra 7.
april og ut året. Den siste registreringen ble foretatt 18.
desember. Opptil 76 individer ble sett på én gang.
Øvre Eiker: En hunn med 5 unger påtruffet i Spærensetertjern i Jungertraktene.
Siland Mergus serrator
På våren påtruffet regelmessig i perioden 10. - 30. mai. I
hvert fall i to av tilfellene ble det registrert par. Under
høsttrekket påtruffet regelmessig i perioden 15. august 16. september. Det høyeste antallet individer som ble
oppgitt var 48, den 31. august (Per Jan Hagevik fra NOF
avd. Hedmark).

Laksand Mergus merganser
På våren observert jevnlig i perioden 20. april - 17. mai.
Det var 12 eksemplarer på det meste. I andre halvår
observert regelmessig i periodene 5. - 24. september og
9. november - 5. desember. Den største konsentrasjonen
talte 48 eksemplarer. For øvrig ble 23 juv. fugler og én
hunnfugl observert den 16. august.
Vepsevåk Pernis apivorus
Observert én gang på våren, nærmere bestemt den 29.
april, og tre ganger senere på året. Sistnevnte
observasjoner ble gjort 13., 27. og 28. august. Den 27.
august ble ett individ sett i flukt sammen med 3 musvåker
og en fjellvåk (JTB og MS mfl.)!
Sivhauk Circus aeruginosus
Påtruffet sporadisk mellom 17. mai og 23. august. Arten
var til stede totalt ni av dagene i perioden. Når det gjelder
kjønn, ble det observert en hannfugl 17. mai (JTB) og
16. juni (VB). Ellers var det tale om hunnfargede fugler.
I to av tilfellene dreide det seg med sikkerhet om en
hunnfugl. Dette var 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien
fra NOF Orkla lokallag) og 2. august (BTB og JTJ). En
juv. ble med sikkerhet sett den 19. august (BTB og JTJ),
og 2 juv. den 23. august (BTB).
Myrhauk Circus cyaneus
En hunn observert den 26. april (JTB og ITS), en hann
den 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla
lokallag) og en juv. fugl den 9. september (AO, SOS og
ID). Sistnevnte observasjon ble et høydepunkt under NOF
Øvre Eikers samling på tårnet denne dagen. For øvrig
foreligger en observasjon av en hunnfugl fra 5. desember
(JTB)! Dette er det første vinterfunnet av myrhauk i Øvre
Eiker så langt. Fuglen ble observert bl.a. mens den jaktet
rundt tårnet.
Hønsehauk Accipiter gentilis
Påtruffet regelmessig i perioden 5. september - 2. oktober.
I minst tre av tilfellene var det en juv. fugl det var tale
om, og minst to ganger en ad. fugl. Utenom den nevnte
perioden ble hønsehauk påtruffet bare to ganger, nærmere
bestemt 7. mai og 1. november.
Spurvehauk Accipiter nisus
Fiskumvannet: Registrert i to perioder, for det vesentlige.
Den første løp fra 8. april til 24. mai, og her ble arten
påtruffet sporadisk. Periode nr. to strakk seg fra 16. august
til 11. november. Her ble arten registrert jevnlig. En juv.
fugl ble observert 7. og 9. september.
Øvre Eiker: En hunn ringmerket på Hals den 6. april. En
gammel hann ble observert samme sted i romjula. Hauken
satt på en grønnfink. (Se for øvrig avsnittet om svarttrost,
for ytterligere informasjon om spurvehauk.)
Musvåk Buteo buteo
Påtruffet jevnlig på våren og høsten. Første registrering
på våren ble foretatt 8. april, og den siste 27. mai.
Tilsvarende registreringer på høsten ble foretatt 23. august
og 11. oktober. Musvåk ble også påtruffet noen ganger på
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sommeren. Det høyeste antallet som ble notert var 6+,
den 3. september.
Et spesielt eksemplar av musvåk hadde tilhold ved
Fiskumvannet i perioden 8. - 17. april (JTB, CM, EM,
mfl.). Fuglen var svært lys, og den ble en tid tatt for å
være ei snøugle! Første registrering ble foretatt av noen
påsketurister, ved plankestabelen ved riksveien. Musvåken
kom i flukt lavt over bakken. Følgende beskrivelse av
utviklingen og fuglen ble gitt i loggboka på observasjonstårnet:
“Den satte seg nær toppen i en av granene i skogen
bak gården (Hegstad, red. anm.). Lyste som en stor
snøflekk høyt i den mørke skogen. Bredt hode, utydelig
mørkere drag langs vingekanten. Vred hodet til sidene.
Anslår 50-60 cm. (…) Da jeg forsøkte å komme nærmere,
og var ca 150 m i fra, lettet den og fløy innover skogen.
Helt hvit underside av vingene, med unntak av mørk kant
langs randen.”

Fjellvåk Buteo lagopus
Ett individ observert 17. mai (JTB) og 27. august (JTB
og MS mfl.). Den 27. august ble fjellvåken observert
sammen med 3 musvåker og en vepsevåk!
Fiskeørn Pandion haliaetus
Observert regelmessig i perioden 22. april - 27. mai. Det
høyeste antallet med individer som ble notert var 4, den
29. april. Det normale var imidlertid ett individ, eller 2.
Fiskeørn ble videre påtruffet sporadisk i perioden 2. juni
- 28. august.

Vandrefalk Falco peregrinus
Det foreligger tre observasjoner av vandrefalk fra 2001,
én fra våren og to fra høsten. Observasjonen på våren ble
gjort 18. april (JTB). Det dreide seg om ett individ som
stupte ned mot noen duer ved Sundhaugen.
Observasjonene på høsten ble gjort 11. september (MS)
og 29. september (AO). I sistnevnte tilfelle dreide det seg
om en juv. fugl.
Vannrikse Rallus aquaticus
Fiskumvannet: Registrert 9. juni (BTB), 10. juni (BTB,
JTB, OEB og ITS) og 11. juni (LTP og HMB) samt 19.
august (BTB, JTJ og PØK). I hvert fall i de to førstnevnte
tilfellene var det tale om ett syngende eksemplar, som
oppholdt seg på myra mellom plankestabelen og
Ruudstøa. Sangen ble hørt sent på kvelden og den 10.
juni var det tale om en veritabel “konsert”.
Myrrikse Porzana porzana
Fiskumvannet: Sang fra ett individ hørt fra Måsnesmyra
den 24. mai (DK).
Sivhøne Gallinula chloropus
Fiskumvannet: En ad. fugl observert den 12. september
(BTB).
Sothøne Fulica atra
En karakterart for sivbeltet ved innsjøen. Registrert jevnlig
fra 16. april til 26. november. Hekking påvist bl.a.
gjennom observasjonene av 3 pull. 10. juli og 2 juv. 15.
august. Ei sothøne ble for øvrig observert på reir så sent
som 17. juli! De høyeste antallene individer som ble notert
var 20+ den 12. oktober, og 30+ den 4. november.

Tårnfalk Falco tinnunculus
Påtruffet tre ganger i løpet av året. Første observasjon ble
gjort 3. april. Det dreide seg om en hunnfarget fugl. De
to neste observasjonene fant sted 1. mai og 28. august.
Begge ganger var det tale om ett individ.

Trane Grus grus
Påtruffet regelmessig i perioden 17. april - 2. mai. 7
eksemplarer ble observert 25. april, og 9 eksemplarer
dagen etter. Ellers var det tale om én fugl eller bare noen
få. Om kvelden den 21. april ble det iakttatt både dans og
parring like ved tårnet (JTB)!

Dvergfalk Falco columbarius
Under vårtrekket observert fire ganger mellom 8. april
og 22.mai. Første gang var det tale om en hannfugl, og
de to neste en hunnfarget fugl. På høsten ble dvergfalk
observert 12. og 23. september. Begge ganger var det tale
om et hunnfarget individ.

Tjeld Haematopus ostralegus
Registrert tre ganger på våren, nærmere bestemt 2. mai
(JTB og DK), 28. mai (JTB) og 8. juni (MS mfl.). I det
siste tilfellet var det tale om en flokk med 6 fugler.

Lerkefalk Falco subbuteo
Fra våren foreligger kun én registrering. Ett individ ble
sett “i vanvittige manøvre på jakt etter en trost i flukt”
den 16. mai (Per Jan Hagevik fra NOF avd. Hedmark).
Under høsttrekket ble arten påtruffet jevnlig i perioden
16. august - 3. september. Det dreide seg om en juv. fugl
21. august (BTB) og 22. august (MS), og den 27. og den
28. i samme måned (JTB). Videre ble en ad. og en juv.
fugl observert den 1. september (BTB), og en ad. og 2
juv. den 3. september (AO). Sett under ett, ble falkene
observert både på insektjakt og på svalejakt, og de ble
påtruffet på vidt forskjellige tider av dagen.

Sandlo Charadrius hiaticula
På våren ble arten registrert ved to anledninger. Det dreide
seg om ett eksemplar 15. mai og 1. juni. Under høsttrekket
ble arten påtruffet regelmessig fra 27. august til 4.
september. Det største antallet individer som ble notert
var 3, den 3. september.
Heilo Pluvialis apricaria
Registrert jevnlig i periodene 22. april - 20. mai og 18. 27. august. De største flokkene viste seg i månedsskiftet
april/mai. Eksempelvis ble mer enn 250 individer påtruffet
den 29. april, og mer enn 400 den 1. mai. Sistnevnte
konsentrasjon (JTB mfl.) er den største som er registrert
ved Fiskumvannet hittil.
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Tundralo Pluvialis squatarola
Det foreligger tre registreringer av denne arten fra 2001.
Registreringene ble foretatt 15. september (BTB og JTB),
19. september (AO) og 6. oktober (OEB). I det første
tilfellet ble 5 eksemplarer sett og hørt, og i det andre ble
det hørt lyd fra arten. Registreringen fra oktober er den
seneste som foreløpig er foretatt i kommunen.
Vipe Vanellus vanellus
Påtruffet regelmessig fra 1. april til 7. oktober. En flokk
med 33 individer ble registrert 2. april. Dette var den
største konsentrasjonen som ble notert i 2001.
Dvergsnipe Calidris minuta
Ett eksemplar sett og hørt den 23. mai (JTB og ITS).
Temmincksnipe Calidris temminckii
Ett individ sett den 27. august (JTB og MS mfl.).
Myrsnipe Calidris alpina
På våren registrert jevnlig i perioden 21. - 26. april. Det
var 12 individer på det meste. Under høsttrekket påtruffet
regelmessig i perioden 16. august - 16. september, med
10 individer på det meste. Observasjonen 21. april (JTB)
er den tidligste hittil ved Fiskumvannet.
Brushane Philomachus pugnax
Under vårtrekket ble arten registrert 10. mai og 15. mai.
Det dreide seg om ett eksemplar begge ganger. På høsten
ble brushane påtruffet tre ganger mellom 19. august og
4. september. Den første gangen var det 5 eksemplarer,
og de to andre 2 eksemplarer.
Rugde Scolopax rusticola
Påtruffet regelmessig fra 29. april til 12. juni.
Småspove Numenius phaeopus
Registrert jevnlig i en periode på våren. Perioden strakk
seg fra 22. april til 17. mai. Det høyeste antallet individer
som ble notert var 7, den 29. april.
Storspove Numenius arquata
På våren påtruffet jevnlig i perioden 16. april - 3. mai.
Fra 21. april foreligger en registrering av tre flokker, som
talte hhv. 14, 6 og 22 individer. Under høsttrekket ble
storspove registrert jevnlig i perioden 21. august - 9.
september. En flokk med 16 individer ble registrert den
23. august. Storspove ble for øvrig påtruffet et par ganger
på sommeren.
Sotsnipe Tringa erythropus
Påtruffet to ganger under høsttrekket. Det dreide seg om
ett eksemplar 21. august (BTB) og 5. september (BTB). I
begge tilfeller ble fuglen både sett og hørt.
Rødstilk Tringa totanus
Registrert jevnlig fra 29. april til 30. mai. Arten ble i
tillegg påtruffet den 8. august. Det høyeste antallet
individer som ble registrert var 6, den 13. mai.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
En flokk med 6 individer observert 29. april (RD)* og
30. april (JTB). I begge tilfeller ble fuglene skremt opp
fra Hegstadmyra, ikke langt fra observasjonstårnet, og
sett i flukt. I hvert fall andre gang fløy bekkasinene opp
og dumpet ned igjen gjentatte ganger. Den forrige
registreringen av kvartbekkasin ved Fiskumvannet
stammer fra 1998. Ett individ ble observert den 22. august.
Siste registrering før det igjen ble foretatt i 1982. I likhet
med dobbeltbekkasinen skal kvartbekkasinen ha opptrådt
regelmessig ved Fiskumvannet tidligere (Nævra, 1979).
Observasjonen av kvartbekkasin 30. april 2001 er
rapportert til LRSK. Til slutt må nevnes at registreringen
fra 29. april er den tidligste ved Fiskumvannet så langt.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet
jevnlig fra 10. april til 1. november. De høyeste
noteringene var 15+ den 22. april, og 11+ den 24.
september.
Dobbeltbekkasin Gallinago media
Registrert fire ganger i løpet av året, nærmere bestemt
13. mai (JLH), 16. mai (Per Jan Hagevik fra NOF avd.
Hedmark), 20. mai (JTB, BTB, KG og ITS) og 22. mai
(JTB). Alle ganger dreide det seg om ett individ. De to
siste registreringene ble foretatt på eller i tilknytning til
Hegstadmyra, ved jordet ved riksveien. Den 16. mai ble
fuglen både sett og hørt.
Den forrige registreringen av dobbeltbekkasin ved
Fiskumvannet ble foretatt i 1996. Da ble ett individ
påtruffet i tilknytning til Måsnesmyra, den 30. juli. På
1970-tallet var dobbeltbekkasin en regulær trekkgjest ved
Fiskumvannet (Nævra, 1979), og dette fortsatte videre
inn på 1980-tallet (Kolberg, 1993). Senere har den blitt
mer uvanlig. I perioden 1994 - 2000 ble arten registrert
bare fire ganger. Dette til tross at registreringsaktiviteten
økte betraktelig.
Gluttsnipe Tringa nebularia
På våren påtruffet regelmessig fra 30. april til 18. mai.
Det høyeste antallet registrert på våren var 11, den 10.
mai. På ettersommeren og høsten ble gluttsnipe påtruffet
jevnlig fra 1. august til 1. september. Det høyeste antallet
i denne perioden var 4, den 19. august.
Skogsnipe Tringa ochropus
Registrert jevnlig i perioden 10. april - 31. mai. Det ble
notert 18 individer den 22. april (JTB). Arten ble dessuten
påtruffet noen ganger på sommeren.
Grønnstilk Tringa glareola
Påtruffet regelmessig i perioden 22. april - 4. september.
Den største konsentrasjonen av individer som ble observert
var 22, den 12. mai. På sommeren hadde 2 individer
tilhold ved innsjøen. (Sannsynlig hekking iht. vurderingene i Norsk Fugleatlas.)
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 19. august.
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Hettemåke Larus ridibundus
Registrert jevnlig fra 25. april til 18. juli. Videre foreligger
registreringer fra 7. april og 24. september. Dette var for
øvrig årets tidligste og seneste funn.
Fiskemåke Larus canus
Observert jevnlig fra 22. april til 1. november. De største
konsentrasjonene som ble notert var 100+ eksemplarer
den 5. mai, og ca. 90 den 14. oktober.
Sildemåke Larus fuscus
Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 18. mai. Arten
er ikke registrert utenom denne perioden. Den største
konsentrasjonen som ble registrert talte 18 individer, den
18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla
lokallag).
Gråmåke Larus argentatus
Registrert jevnlig fra 22. april og ut året. Ca. 30 individer
notert 14. oktober.
Svartbak Larus marinus
Observert daglig fra 1. til 6. mai. Fra resten av året
foreligger imidlertid bare et fåtall registreringer. Den siste
ble foretatt den 24. september. Toppnotering mht. antall
individer var 18, og denne ble gjort den 2. mai (JTB).
Makrellterne Sterna hirundo
Observert jevnlig i perioden 2. mai - 11. juli. Det var tale
om 5 eksemplarer på det meste. Arten ble ikke registrert
utenom nevnte periode. Observasjonen fra 2. mai (JTB)
er den tidligste som noen gang er gjort i Øvre Eiker.
Svartterne Chlidonias niger
Ett individ observert ved tårnet den 10. juni (DK, JTB,
BTB, OEB og ITS). Fuglen holdt seg i området en stund,
og ble vekselvis sett i flukt lavt over vannet og sittende
på bøyer på reservatgrensa. Det dreide seg om en voksen
fugl.
Observasjonen av svartterne ved Fiskumvannet i 2001
var den første her siden 1995. Sistnevnte år ble arten
registrert to ganger på våren, nærmere bestemt 28. og
30. mai. I begge tilfeller dreide det seg om ett individ.
Fra tiden før 1995 foreligger bare fire observasjoner av
svartterne fra lokaliteten. Også i disse tilfellene dreide
det seg om enkeltindivider. De tre siste observasjonene
ble gjort på 1980-tallet. I tillegg har en eksemplaret som
ble skutt ved Fiskumvannet i 1853, omtalt i verket Norges
fugler (Løvenskiold, 1946). Det foreligger videre en
registrering fra Kolbergtjern ved Ormåsen, fra 1979.
Funnet ved Fiskumvannet i 2001 er rapportert til LRSK
(OEB), og godkjent.
Skogdue Columba oenas
På våren påtruffet regelmessig fra 10. april til 22. mai.
På det meste ble 6 eksemplarer observert. Fra høsten
foreligger registreringer fra 27. og 28. august, og dessuten
fra 4. september. Det var hhv. tale om 2, 4 og 2
eksemplarer.

Ringdue Columba palumbus
Registrert jevnlig i perioden 3. april - 28. oktober. De
største konsentra-sjonene som ble oppgitt var 80+
individer den 22. april, og ca. 200 individer den 23.
september.
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Noen eksemplarer observert den 3. september.
Gjøk Cuculus canorus
Påtruffet regelmessig fra 17. mai til 12. juni. I tillegg
foreligger en registrering fra 12. september. Et par
eksemplarer ble observert sammen ved tårnet den 30. mai.
I de øvrige tilfellene var det tale om enkeltindivider.
Spurveugle Glaucidium passerinum
Ett individ sett og hørt ved jernbanebrua over Dørja den
9. november. Ugla satt i toppen av ei gran, og lot høre
både vårsang og høstrop.
Kattugle Strix aluco
En hekking fant sted i en holk ved Fiskum gamle kirke
(HM og IS). 5 unger ble klekt ut, men ikke alle kom på
vingene. 4 av ungene ble ringmerket. Kassa ved
Fiskumvannet inngikk i systemet av holker omtalt
nedenunder. For øvrig ble det funnet ei død kattugle ved
E 134, nærmere bestemt ved plankestabelen her, 4.
oktober.
Jordugle Asio flammeus
Ett individ observert 2. oktober (BTB, JTB og ITS) og 4.
oktober (JTB), begge ganger ved skumring. I førstnevnte
tilfelle ble ugla sett i flukt lavt over Hegstadmyra, fram
og tilbake. Den andre gangen var det tale om en kort
fluktobservasjon ved tårnet. Ei jordugle ble dessuten
observert den 5. desember (!), på jakt i området rundt
tårnet (JTB). Sistnevnte funn er det andre vinterfunnet
av arten i kommunen.
Tårnseiler Apus apus
Påtruffet jevnlig fra 15. mai til 5. september. Det høyeste
antallet individer som ble oppgitt var 70+, den 11. juni.
Vendehals Jynx torquilla
Hekking i ei kasse på Hegstad (AH). 6 unger ble
ringmerket her den 4. juli. Ett eksemplar av arten ble
registrert 15. mai og 17. juni, i forbindelse med besøk på
tårnet. Øvre Eiker: Ett eksemplar merket på Hals 28. april
og 21. juli (AH). I tillegg ble arten registrert ved Eiker
Mølle den 11. mai, og på Gulliksrud i Fiskum medio juni.
Gråspett Picus canus
Registrert én gang i løpet av året, nærmere bestemt den
13. september.
Grønnspett Picus viridis
Det foreligger to registreringer fra 2001. I begge tilfeller
dreide det seg om ett eksemplar. Registreringene ble
foretatt 17. mai og 2. juni.
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Flaggspett Dendrocopos major
Påtruffet regelmessig i perioden 21. august - 29.
september. I tillegg foreligger en registrering fra 9.
november. Det ble notert 3 individer den 3. september.
For øvrig var det tale om enkeltindivider.
Tretåspett Picoides tridactylus
Øvre Eiker: En hann observert ved Øksne, på “ryggen”
mellom Eikeren og Øvre Lågendalen, den 17. juli. Det
var sammenhengende naturskog i området.
Trelerke Lullula arborea
Ett individ påtruffet ved Flesaker 2. april (KG) og 3. april
(LTP, AM, JN og JT). Det er levert inn rapport til LRSK
(LTP). Registreringene er regnet som ett funn, og funnet
er godkjent. Sist gang arten ble registrert ved Fiskumvannet var i 1998. Det var tale om ett individ den 21.
mars. Fra tiden før 1998 foreligger tre funn. Disse ble
gjort i april 1982, oktober 1993 og mai 1997. Det var
hele veien tale om enkeltindivider.
Sanglerke Alauda arvensis
Registrert regelmessig fra 3. april til 12. oktober. I tillegg
ble 4 eksemplarer observert i flukt ved plankestabelen
ved riksveien den 28. oktober (JTB). Dette er den seneste
registreringen av sanglerke i Øvre Eiker så langt.
Sandsvale Riparia riparia
Registrert jevnlig fra 4. mai til 19. september. Den største
konsentrasjonen som ble oppgitt var 30+, den 18. mai.
Låvesvale Hirundo rustica
Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 25. september.
De høyeste antallene med individer som ble notert var
200+ den 18. mai, og 100+ bl.a. 4. og 18. september.
Taksvale Delichon urbica
Registrert jevnlig fra 28. april til 18. september. Den
største konsentrasjonen som ble oppgitt var 20+, den 18.
mai.
Trepiplerke Anthus trivialis
På våren påtruffet sporadisk i perioden 22. april - 28.
mai. På høsten påtruffet regelmessig i perioden 16. august
- 24. september.
Heipiplerke Anthus pratensis
Registrert jevnlig i to perioder. Den første strakk seg fra
3. april til 28. mai, og den andre fra 27. august til 23.
oktober. De høyeste antallene som ble notert var 50+ den
25. april, og 20+ den 30. april. Det foreligger også et par
registreringer fra midten av juli.
Gulerle Motacilla flava
Påtruffet regelmessig fra 1. mai til 15. september. Den
største konsentrasjonen som ble notert var 200-300, den
19. august. Formodentlig var det i all hovedsak fugler
tilhørende underarten såerle (thunbergi ) som ble
registrert. Imidlertid ble en hann av underarten sørlig
gulerle (flava) med sikkerhet observert ved tre

anledninger på våren. Observasjonene ble gjort 18. mai
(Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag),
22. mai (BTB, JTJ, TB, MB og TAR) og 27. mai (BTB
og JTB). I begge de to sistnevnte tilfellene ble fuglen
observert mens den satt i et kratt ute på Hegstadmyra,
ikke langt fra tårnet. Ingen av de tre funnene av sørlig
gulerle er så langt rapportert til LRSK.
Vintererle Motacilla cinerea
2 individer registrert 2. april (KG og DK) og 13. april
(RH), og ett individ 9. september (AO).
Linerle Motacilla alba
Påtruffet regelmessig fra 3. april til 12. oktober. Med
hensyn til hekking, forsøkte ett par å hekke inne i
observasjonstårnet! Reiret var plassert under trappa i
første etasje, og det ble observert seks egg her. Med hensyn
til antall individer, ble lite eller ingenting notert.
Sidensvans Bombycilla garrulus
En flokk med 6 individer observert den 18. oktober.
Fossekall Cinclus cinclus
Registrert fire ganger i løpet av året, nærmere bestemt
20. april, 21. mai, 28. oktober og 5. desember. Den 28.
oktober ble 4 individer registrert. Ellers var det tale om
enkeltindivider. Registreringen den 21. mai ble foretatt i
Fiskumelva, og registreringen den 28.oktober på isen på
Dørja, like ved tårnet.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Påtruffet regelmessig fra 14. september og ut året. Den
siste registreringen ble foretatt 18. desember. Som oftest
var det tale om ett eksemplar, eller noen få.
Jernspurv Prunella modularis
Registrert jevnlig fra 17. april til 4. mai.
Rødstrupe Erithacus rubecula
Påtruffet regelmessig i perioden 3. april - 10. november.
En ad. og to juv. ble observert ved en anledning på
sommeren.
Nattergal Luscinia luscinia
Registrert jevnlig fra 14. mai til 12. juni. Det høyeste
antallet individer registrert var 4-5, den 16. mai. Arten
ble for øvrig påtruffet én gang i månedsskiftet juni/juli.
Blåstrupe Luscinia svecia
På våren påtruffet én gang. En hannfugl ble notert den
10. mai. På høsten påtruffet regelmessig i perioden 31.
august - 12. september. Den 31. august ble det notert 2
eksemplarer. Ellers var det tale om enkeltindivider.
Buskskvett Saxicola rubetra
En karakterart for lokaliteten. Registrert jevnlig fra 7.
mai til 23. september. Et ungekull påtruffet den 21. august,
og en juv. både 27. august og 9. september. Registreringen
foretatt den 23. september (BTB) er den seneste ved
Fiskumvannet så langt.
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Steinskvett Oenanthe oenanthe
På våren påtruffet sporadisk i perioden 22. april - 24.
mai. Det ble notert 5 individer den 29. april. Under
høsttrekket påtruffet kun én gang, den 15. september.

Hagesanger Sylvia borin
Registrert jevnlig i perioden 10. mai - 4. august.
Registreringen den 10. mai (AO) er den tidligste i
kommunen noensinne.

Ringtrost Turdus torquatus
Ett eksemplar registrert 22. april (SOS) og 28. april (JN
og MBS).

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Ett individ påtruffet den 11. juni.

Svarttrost Turdus merula
Påtruffet regelmessig fra 3. april til 14. oktober.

Gransanger Phylloscopus collybita
Påtruffet regelmessig i periodene 21. april - 5. mai og 18.
- 30. september. Arten ble også registrert noen ganger i
månedsskiftet mai/juni og den 13. august.

Gråtrost Turdus pilaris
Registrert jevnlig i perioden 20. mars - 5. november. Arten
ble også påtruffet et par ganger helt på slutten av året.
Det ble notert 300+ individer den 4. mai.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Registrert jevnlig fra 22. april til 4. oktober.

Måltrost Turdus philomelos
Påtruffet regelmessig fra 9. april til 31. mai, og 27. august
til 24. september.
Rødvingetrost Turdus iliacus
Registrert jevnlig fra 7. april til 25. juni og fra 19.
september til 28. oktober.
Duetrost Turdus viscivorus
Påtruffet regelmessig fra 10. april til 17. mai, og sporadisk
mellom 24. september og 14. oktober. Det høyeste antallet
individer som ble registrert var 20+, den 10. april.
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
To registreringer foreligger fra 2001. Ett individ ble
registrert den 17. mai (JTB) og den 3. juni (Eddie
Chapman fra Voss). I førstnevnte tilfelle ble fuglen
observert mens den beveget seg rundt i kratt og siv ved
tårnet. Registreringene er ennå ikke rapportert til LRSK.
Myrsanger Acrocephalus palustris
Registrert jevnlig i perioden 27. mai - 1. juli. I tillegg
foreligger en registrering fra 15. mai (AO). Det største
antallet som ble oppgitt var 5 individer, den 9. juni.
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Hørt regelmessig fra 16. mai til månedsskiftet juni/juli.
Det foreligger også en registrering fra 4. august.

Fuglekonge Regulus regulus
Påtruffet regelmessig fra slutten av september og ut året.
Siste registrering ble foretatt på julaften. Det foreligger i
tillegg en registrering fra 28. januar 2001.
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Registrert jevnlig i periodene 15. mai - 10. juni og 13.
august - 15. september. En ad. og en juv. ble observert
den 23. august. Registreringen den 15. september (BTB
og JTB) er blant de seneste ved Fiskumvannet hittil.
Munk Sylvia atricapilla
Påtruffet regelmessig fra 12. mai til 18. juli, og sporadisk
mellom 16. august og 7. oktober. Samtlige funn i
sistnevnte periode gjaldt hanner. En juv. fugl ble observert
den 7. oktober.
Skjære Pica pica
En karakterart for kulturlandskapet rundt innsjøen.
Påtruffet regelmessig gjennom hele året. Det høyeste
antallet individer som ble notert var 27, den 20. mars.
Kaie Corvus monedula
Registrert jevnlig i to perioder. Den første strakk seg fra
9. april til 27. juni, og den andre fra 12. september til 28.
oktober. Den største konsentrasjonen som ble oppgitt var
ca. 30 eksemplarer, den 15. september.

Gulsanger Hippolais icterina
Påtruffet regelmessig fra 16. mai til 1. juli. Arten ble i
tillegg registrert den 5. august. Det høyeste antallet
individer som ble oppgitt var 3, den 10. juni.

Kornkråke Corvus frugilegus
Observert tre ganger i løpet av våren, nærmere bestemt
22. april (JTB og AK), 2. mai (JTB og DK) og 24. mai
(BTB og AK). I samtlige tilfeller dreide det seg om en
enslig fugl. Den 2. mai ble kornkråka observert mens den
stod på isen sammen med noen måker.

Møller Sylvia curruca
Registrert jevnlig i perioden 21. august - 25. september. I
tillegg foreligger to registreringer fra våren. Disse ble
foretatt 15. og 18. mai. Funnet den 25. september (JTB)
er blant de seneste på lokaliteten så langt.

Kråke Corvus corone
Fiskumvannet: En karakterart for kulturlandskapet rundt
innsjøen. Påtruffet regelmessig gjennom hele året. Det
høyeste antallet individer som ble notert var 30, den 9.
september.

Tornsanger Sylvia communis
Påtruffet regelmessig fra 12. mai til 8. juli. Det foreligger
i tillegg en registrering fra 4. august.

Ravn Corvus corax
Fiskumvannet: En flokk med 57 eller 58 ravn sett i flukt
den 10. november (JTB). Dette er en uvanlig høy
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konsentrasjon. For øvrig ble arten registrert sporadisk
gjennom hele året.
Stær Sturnus vulgaris
Registrert jevnlig fra 3. april til 9. november. Det høyeste
antallet med individer som ble oppgitt var 112, den 25.
juni. Fra 9. juni foreligger en registrering av 5 ad. og 16
juv. fugler

Tornirisk Carduelis cannabina
Påtruffet sporadisk mellom 27. april og 1. juni. Arten ble
også registrert 26. og 29. juni. Den største konsentrasjonen
talte 5 eksemplarer.
Bergirisk Carduelis flavirostris
Registrert tre ganger i løpet av 2001, alle på våren. Første
registrering ble foretatt 10. april (JLH) og de to neste 28.
april (JN og MBS) og 29. april (TB og LP). Den 10. april
var det tale om 20+ individer, og den 29. april 5 individer.
Gråsisik Carduelis flammea
Registrert jevnlig fra 10. mai og ut året. De høyeste
antallene med individer som ble notert var 30 den 4.
november, og 40+ den 5. desember.

Stær. Foto : Anders Hals

Gråspurv Passer domesticus
Påtruffet et fåtall ganger i løpet av året.
Pilfink Passer montanus
Registrert sporadisk i perioden 10. april - 28. oktober. I
tillegg foreligger en registrering fra 18. desember.
Bokfink Fringilla coelebs
Registrert jevnlig fra 3. april til 3. oktober.
Bjørkefink Fringilla montifringilla
Påtruffet sporadisk i periodene 17. april - 18. mai og 23.
august - 4. oktober.
Grønnfink Carduelis chloris
Registrert jevnlig fra 20. mars og ut året. De høyeste
antallene med individer som ble notert var 20 den 28.
oktober, og 26 den 11. november.
Stillits Carduelis carduelis
Registrert sporadisk i periodene 7. april - 26. juni og 12.
september - 28. oktober. Opptil 6 eksemplarer ble
observert på én gang. En ad. og 2 juv. ble påtruffet ved
kirken 15. september (BTB og JTB)*.
Grønnsisik Carduelis spinus
Registrert jevnlig fra 3. april og ut året. Med hensyn til
antall individer, ble lite eller ingenting skrevet ned.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Ett eksemplar observert på bakken ved observasjonstårnet,
på bare noen få meters hold, den 15. november (JTB).
Arten er ikke registrert særlig ofte på lokaliteten. Forrige
gang var i 1995. En rekke observasjoner ble gjort i
perioden 27. oktober - 10. desember. Den første
registreringen ble foretatt i 1969. Inntil høsten 1995 var
dette også den eneste registreringen fra lokaliteten. Funnet
i 2001 er hittil ikke rapportert til LRSK.
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Påtruffet regelmessig i perioden 18. mai - 10. juli. Den
11. juni ble 4+ individer registrert. Normalt antall var
imidlertid ett eller 2.
Dompap Pyrrhula pyrrhula
Registrert under hvert av de tre besøkene på tårnet i
perioden januar - mars. Ellers påtruffet sporadisk mellom
3. april og 25. november, og jevnlig fra 25. november og
ut året.
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Ett eksemplar sett og hørt i flukt ved tårnet den 1.
september (BTB). I tillegg ble 3 eksemplarer påtruffet
ved “Skomakerbukta” den 16. juli (JTJ).
Snøspurv Plectrophenax nivalis
Det foreligger én registrering fra 2001. En flokk med 10
individer ble observert i flukt ved tårnet den 3. april (JTB
og AN).
Gulspurv Emberiza citrinella
En karakterart i kulturlandskapet rundt vannet. Registrert
jevnlig gjennom hele året.
Sivspurv Emberiza scoeniclus
Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet
regelmessig fra 3. april til 18. oktober. Funn av reir med
seks egg den 8. juni.
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OBSERVATØRER
OEB:
TB:
MB:
BTB:
JTB:
FTB:
HMB:
PØB:
VB:
ID:
RD:
BE:
KG:
MH:
AH:

Ole Edvart Bakken
Terje Bakken
Morten Bekken
Bjørn Tore Bollerud
Jan Trygve Bollerud
Frank T. Brandbu
Hilde Marie Braaten
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Kjørt på fugl?
Kona var buden bort, kjørte selv. Hadde ikke kommet
langt før det ble en intens kvitring og piping et eller annet
sted i bilen.
Å, huff, kjørt på en fugl? Hadde ikke sett noen fugl, men
antagelig satt den i grillen. Lyden kom i hvert fall derifra.
Stopper omgående, slår av tenninga og går engstelig frem
til grillen. Pipingen har stoppet nå. Ingen fugl å se, kom
seg vel heldigvis løs da bilen stoppet. Meget lettet blir
nøkkelen vridd om igjen og kjøreturen fortsetter. Ny intens
piping, fuglen var der ennå!
Samme om igjen, motoren stoppes og grillen saumfares.
Den var stille nå, antagelig helt skrekkslagen. Nei, ikke
noe i grillen. Da må den sitte i klemme under bilen et

eller annet sted.. Ikke noe å lure på, under bilen, selv om
klærne ikke var av mekkeslaget. Fuglen måtte reddes i
allfall, men hvor i allverden var den? Besiktigelse i fra
alle mulige og umulige vinkler, men ikke å se. Opp med
panseret, kunne det være et rede med unger der? Nei,
ingen fugl der heller, den måtte ha kommet løs. Ny start,
pipingen kom igjen, litt anderledes denne gangen, liksom
mer innefra kupeen. “ ÅÅÅÅ- fuglelåtkassetten til
mannen min!” Den stod med playknappen inne og det
kvitret friskt og vårlig i fra høytalerne. Da kona kom hjem,
nevnte hun episoden og jeg har husket å ta ut kassetten
hver eneste gang jeg har hørt på den i ettertid.
God vårsang!
Frank T. Brandbu.
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