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Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag i samarbeid med Hole viltutvalg og 

Ringerike viltnemnd arrangerte lørdag den 12. april den årlige fugleturen til våtmarkene i Nordre 

Tyrifjorden-området. Dette var den 13. i rekken. 

 Ekskursjonen i år var preget av kontinuerlig nedbør (først regn - deretter sludd og snø), men 

allikevel  ikke uten ornitologiske lyspunkter. Hele 33 personer deltok – også flere barn og unge. I 

Nordfjorden var det 32 traner (ny rekord for området) og litt over 300 rastende kortnebbgjess 

samt flere toppdykkere, noen grågjess, en fiskeørn og ulike ender - bl.a. en bergand. I alt 28 traner 

lettet og tok deretter en runde rett over turdeltakerne på Røsholmstranda! Flere linerler trippet 

rundt i strandområdet, og en stillits ytret seg fra furutoppene. 

 

Fra nordsiden av Synneren kunne gråhegrene studeres sammen med flere knoppsvaner, 

sangsvaner, laksender, toppender, kvinender, brunnakker og sothøner. Juveren bød på mange av 

de samme våtmarksfuglene. På Sandtangenøyene i Averøyareservatet satt det storskarv og flere 

måker. En tårnfalk ble sett på vestsiden av Røysehalvøya, og to storlommer på vannet øst for 

Frognøya ble iakttatt gjennom kikkertlinsene. På flere av stoppestedene sørget sanglerkene for 

oppmuntrende strofer i regn- og sluddværet. 

 

En av turdeltakerne, Barbro Wilson Hagen, var ikke snauere enn at hun inviterte hele turgruppen 

inn i sin stue lengst sør på Røysehalvøya slik at deltakerne kunne nyte medbrakt niste og drikke 

mens det knitret i peisvarmen. Et behagelig og opptørkende avbrekk under en ellers kjølig og 

fuktig aprilmorgen! Ved Svarstadvika i Sælabonn lå det stokkender, kvinender og sothøner - og en 

vipeflokk hastet forbi. Her fikk også deltakerne anledning til å betrakte både bergirisker og 

tornirisker gjennom teleskopene mens disse finkefuglene hvilte i noen tretopper. I Svensrudvika lå 

det krikkender og en sivspurv sang tappert  

i snøværet. 

 

Knoppsvaneparet i Vikbukta, som ble rikskjendiser under fjorårets flom, var allerede i gang med 

reirbyggingen. Her lå det dessuten en god del ender, bl.a. en svartandhann. Et tjeldpar satt i 

nærheten av vika. Turen ble som vanlig avsluttet på Høyenhallstranda sør for Steinsvika. Herfra 

kunne bl.a. toppdykkere, storskarver, laksender, et silandpar og sothøner observeres. Halvparten 

av ekskursjonsdeltakerne var med helt til slutt, og det var overraskende bra. Disse avsluttet med 

en kopp varmt drikke og noe spiselig på Vertshuset Vik Skysstasjon ved 11-tiden. Her ble det bladd 

i fuglebøker og det sosiale kom mer i fokus. Til neste vår får vi håpe på litt bedre vær! 


