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Beskrivelse av området

Området omfatter hovedsakelig dyrket mark med randområder nord for Griniveien fra Ila i
vest til Fossum i øst. Området er avmerket med rødt i kartet nedenfor.

Kart over observasjonsområdet (avmerket med rødt).

På de fleste åkrene ble det dyrket korn. Jordene mellom Fossum og Grini og mellom Østern
og Griniveien var sådd med høstvete. De andre åkrene ble sådd med bygg på våren,bortsett
fra den østre delen av jordet ved Dæli, nord for Ankerveien, hvor det ble sådd raps. På grunn
av forholdvis sen snøsmelting og mye nedbør ble våronna sen.

Deler av området som ikke er dyrket omfatter bl.a. golfbanen ved Grini, randområder med
blandskog og engsmark ved Haugen og Listua, et skogbevokst høydedrag fra Ila til
Griniveien (med markeringer for minnesmerker fra krigen på kartet) og kantvegetasjonen
langs med Ilabekken, Østernbekken og Lysakerelva. Det er disse randområdene som byr på
det rikeste fuglelivet.
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Åpent parti i høydedraget mellom Ila og Griniveien med rik og variert vegetasjon.
(07.07.2003). I dette området hekket mange arter, også noen med mer utpreget
skogtilknytning som fuglekonge, dompap, svartmeis og granmeis. Her var også hekkeplass for
grønnspett og flaggspett.

Jorde med ”åkerholme”  mellom  NV for Nordby og N for Ankerveien (04.07.2003). Typisk
biotop for gulspurv og tornsanger
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Jordet ved Dæli med Dæli gård til høyere og Listua til venstre (09.06.2003). På dette jordet
oppholdt seg flere viper frem til midten av juni.
.

Østernbekken  mellom Nordby og Østern (31.05.2003). Her ble vintererle med unger
observert. For øvrig var det høy tetthet av trost og sangere i området.
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Randsone mot Østernbekken  mellom Listua og Østern (24.05.2003). Her sang bl.a. rosenfink
ved noen anledninger

Beitet eng ved Haugen  med Grini i bakgrunnen (24.05.2003). Hekkeplass for bl.a. tornskate,
tornsanger og  jernspurv.
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Sumpskog ved Ilabekken.  I dette området sang bl.a. gulsanger og rosenfink i tillegg till mye
måltrost og rødvingetrost.

Grini Golfbane  mot Haugen og Fossum (31.05.2003). I hveteåkeren i bakgrunnen ble det
hørt åkerrikse og vaktel.
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Metodikk

De fleste observasjonsturene i området omfattet aksen fra Fossum til Ila. Ulike ruter, langs
veier og åkerkanter ble benyttet. Fugler som ble sett eller hørt innen området markert med
rødt på kartet eller inntil ca. 50 m utenfor ble notert. Områdets grense mot syd er Griniveien
med industribygg og villahager på andre siden. Her ble det ikke gjort noe forsøk på å
registrere fugler utenfor grensen.

I mars og april ble bare observerte arter i området notert, men spesielle observasjoner ble også
stedfestet. Fra begynnelsen av mai når fuglene begynte å bli mer stasjonære prøvde jeg å telle
opp antall syngende individer i ulike deler av området. Fra 16 mai brukte jeg en diktafon til å
registrere hvert enkelt individ av alle unntatt de mest vanlige artene. Disse ble så stedfestet
med koordinater slik at de kan plottes på et kart. Observasjonene ble kategorisert som
syngende (S), hekkende (H) eller observert (O). Bygging av rede, funn av rede eller fôring av
unger ble sett som indikasjon på hekking.

Det ble foretatt ca. 30 turer på 1.5-3 timer fra slutten av mars til midten av juli. De fleste var
på morgenen. I tillegg ble enkelte strøobservasjoner notert, særlig i Fossumområdet hvor jeg
bor. Hagen er for øvrig like innenfor 50 m-grensen så noen observasjoner ble gjort der.

Observasjoner

I alt ble 98 arter observert innenfor området i perioden 27.03-31.07. Av disse er 44 arter
vurdert som sikre eller meget sannsynlige hekkefugler. I tillegg regnes minst fire arter (vaktel,
kaie, nøtteskrike, rosenfink) som ofte ble observert i området i hekketiden som mulige
hekkefugler.

Generelt må fuglelivet i området karakteriseres som forholdvis rikt og variert. Til dette bidrar
den store forekomsten av randsoner mellom åkermark og vassdragene Lysakerelva,
Østernbekken og Ilabekken samt mot skogen nord for området. At området også omfattet et
parti med variert skog SØ for Ila boligfelt bidro også til artsmangfoldet.

I tillegg til fuglelivet er det verdt å nevne at området også hadde stor forekomst av vilt. Rådyr
ble observert på de fleste morgenturer i området og hadde fast tilhold i et lite skogsparti ved
Listua og i skogen SØ for Ila. Tidlig på våren var det også mye elg her, hvor det ble lagt ut
fôr, og vegetasjonen er preget av intens beiting av elg. Østernbekken er et kjent
vandringsstråk for elg på vinteren, noe som bl.a. fører til mange påkjørsler hvor bekken
krysser Griniveien. Når rapsen blomstret på åkeren ved Dæli i juli, beitet flere elger hver
kveld/natt her. 08.07. ble det observert 8 elger samtidig i åkeren. Hare og grevling ble også
sett i området.

Nedenfor gis en kort presentasjon av samtlige fuglearter som er observert i området. Arter
som er regnet som hekkefugler er markert med (H).

Storskarv
En liten flokk storskarv ble observert fra området over skogen i NV 18.04.

Gråhegre
To hegre fløy over Nordby mot NØ 13.04. En hegre ble sett  flere ganger like utenfor området
i NV (Bogstadvannet og Lysakerelva) i juli.
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Sangsvane
Sangsvane ble sett ved to anledninger, 30.03 og 13.04. Begge ganger fløy to svaner over
Nordby mot N eller NV.

Grågås
Tre grågjess fløy mot V over Nordby 13.04.

Stokkand
Stokkand ble sett ved flere anledninger på våren, enten fygende over området eller nede på
jordene. En kull med 8 unger spasserte fra Fossum boligfelt ned til Lysakerelva (utenfor 50-
metersgrensen).

Kvinand
Kvinender ble observert i Lysakerelva ved Griniveien i slutten av mars-begynnelsen av april.
Hekket like utenfor 50-metersgrensen i en fuglekasse i Løvenskiolds hage på Fossum.

Laksand
Laksand ble observert flygende over området ved noen anledminger i april.

Hønsehauk
En hønsehauk ble fløy fra skogholtet mellom Haugen og Listua mot NV 04.05. Skrikende
unge(r) av hønsehauk ble hørt i skogen N for Ila landsfengsel 08.06 og 21.06.

Spurvehauk
Spurvehauk ble observert to ganger i trekkperioden (29.03 og 18.04). To observasjoner på
sommeren tyder på hekking i nærområdet (trolig i skogen i nord). En ble sett ved Listua 21.06
og én fløy over Dæli 04.07, forfulgt av låvesvaler.

Fjellvåk
Fjellvåk ble sett ved to anledninger på vårtrekk fra observasjonsplassen ved Nordby. (17.04
og 18.04). Den siste observasjonen var utenfor området (nord for Ila).

Dvergfalk
En dvergfalk fløy fra Fossum mot Haugen på morgenen 15.04. To dager senere ble en
dvergfalk (? ) observert sittende i en grantopp i kanten av jordet sør for Ila. En flokk med
bokfinker varslet ivrig fra trerne rundt.

Fasan
En fasan ble hørt på engen sør for Ila 09.06, 15.06 og 21.06.

Åkerrikse
Åkerrikse ble hørt én gang ved solformørkelsen 31.05 kl. 05:30 på jordet mellom Haugen og
Grini. (90,55x47,65). Åkeren var sådd med høstvete, som var noen dm høy på dette
tidspunktet.

Vaktel
En vaktel ble hørt på åkeren ved Dæli, N for Ankerveien 04.07. På ettermiddagen (ca. kl 18
oppholdt den seg i kornåkeren vest for Dæli. Senere på kvelden (21:30 og 23:30) ble den hørt
i rapsåkeren øst for Dæli. 09 og 10.07 sang en vaktel i hveteåkeren ved Fossum. Senere i juli
ble vaktel igjen hørt ved flere anledningerpå jordene ved Dæli og Listua og det ble etter hvert
tydelig at det var mer enn ett eksemplar i området. Som mest ble det hørt fire på ulike åkre i



13

området i løpet av en halv time på morgenen 02.08. Disse er markert som 1-4 på kartet, som
viser alle observasjoner av vaktel i perioden 04.07-03.08.

1

23
4

Trane
På kvelden 21.04 ble en ensom trane sett over Fossum. Den snudde mot nord, kanskje for å gå
ned ved Triungsvann.

Dverglo
Dverglo ble observert to ganger. Én fløy over Listua 17.05 og én gikk på jordet øst for Dæli
25.05.

Heilo
Heilo rastet på jordet ved Dæli, nord for Ankerveien 04.05 (7 ex,) og 10.05 (21 ex.).

Vipe
Tidlig på våren ble viper sett på alle åpne jorder (ved Fossum, mellom Haugen og Grini, ved
Østern, Dæli/Nordby og sør for Ila). Etter hvert samlet de seg på jordene rundt Dæli og særlig
nord for Ankerveien. Antallet varierte fra 6-18 fra april til begynnelsen av juni. Etter at åkeren
ble sådd med korn og raps i slutten av mai, så det ut som at 5 viper lå på egg 08.06.
Posisjonen er vist på kartet nedenfor. Rapsen vokste raskt opp slik at vipene ikke lengre
kunne ses og det er usikkert om hekkingen resulterte i noen flygferdige unger.
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Enkeltbekkasin
Rastende enkeltbekkasin ble skremt opp to ganger ; 27.04 – Østernbekken ved Østern gård og
04.05 mellom Haugen og Fossum.

Rugde (H)
To ganger (30.03 og 17.04) ble rugde skremt opp i skogen sørøst for Ila. Siste gangen var det
2 ex. Senere ble rugde sett og hørt spillende over NV delen av jordet ved Dæli (89,1x47.4)
ved flere anledninger fra 28.05-20.06. En rugde ble også sett og hørt ved Fossumbanen en
kveld i begynnelsen av juli. (Dette har vært fast tilhold for rugde i mange år).

Storspove
9 storspover rastet på jordet ved Dæli 13.04. Senere ble storspove hørt og sett flygende over
området 18.04 og 11.05.

Skogsnipe
Skogsnipe ble sett ved tre anledninger fra 18-24 april. De fløy over området eller ble skremt
opp fra bakken. Det er trolig ingen hekkingslokaler innenfor området.

Strandsnipe (H)
Strandsnipen holder til langs Lysakerelva og hekker trolig innenfor 50 m-grensen. En
”syngende” strandsnipe ble også sett ved Ilabekken (bron ved Ankerveien) 08.06.

Hettemåke
Hettemåke ble sett på de fleste turer fra 17 april til midten av juni. Små flokker oppholdt seg
på åpne jorder, ofte sammen med fiskemåker.

Fiskemåke
Fiskemåken ble sett gjennom hele perioden, men mest frem til midten av juni. De oppholdt
seg på åpne jorder, eller ble sett flygende over området.

Sildemåke
Enkelte eksemplarer ble sett på jordene eller flygende over området, mest i april-mai.

Gråmåke
Enkelte eksemplarer ble sett på jordene eller flygende over området, mest i april-mai.

Makrellterne
En makrellterne ble sett ved Fossum 21.06 på vei mot sør fra Bogstadvannet.
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Bydue
Små flokker av byduer ble sett regelmessig på jordene i april-mai og i august

Skogdue
Skogdue ble bare registrert 3 ganger (1 eks. 20.04,  2 eks. 18.05 og 3 eks. 05.06), alle i
flokker av ringduer. Det er trolig at de store flokkene som oppholdt seg i området hele våren
innholdt en liten andel skogduer.

Ringdue (H)
Ringduen opptrådte i store flokker på jordene frem til at de grodde til med korn i begynnelsen
av juni. Syngende ringduer ble hørt mange steder i området og hekking er nokså sikker.

Tyrkerdue
En tyrkerdue ble sett på Listua (sittende inne på gården) 13.06. To tyrkerduer ble sett samme
sted 22.08.

Kattuggle
Hørt i skogområdet SØ Ila (av Terje Bøhler). Senere hørt ved Fossum 24. 08.

Tårnseiler (H)
Små grupper av tårnseilere jaktet over hele området i juni-juli. Konsentrasjonen var høyest i
området rundt Fossum (hvor de hekker) og Nordby.

Vendehals
En vendehals opphold seg rundt Ila mellom 4-10.05 (ble sett og/eller hørt 3 ganger).

Svartspett
Hørt i skogkanten nord for Dæli 07.06. Et par observert i skogområdet SØ Ila 09.06. Disse
fløy lavt fra tre til tre og var forholdsvis uredde.

Grønnspett (H)
Grønnspetten markerte revir i skogområdet SØ for Ila fra 13.04 og rede med unger ble
lokalisert i en osp 01.06 (UTM 89.034x46.938).

Flaggspett (H)
Flaggspett ble sett flere steder i området og trommet i skogen SØ for Ila, ved Listua og Grini
gård. Rede med unger ble funnet på to av disse stedene (ved øvre minnesmerke SØ Ila og ved
Listua).

Dvergspett
Dvergspett ble sett flere ganger fra 29 mars til 15 juni. De fleste observasjonene er fra
perioden 10-18.05, da en hann trommet og ropte ivrig i området SØ for Ila. En hann trommet
også ved Listua 17.05. Ingen hunn ble observert. Alle observasjoner av dvergspett er vist på
kartet nedenfor.
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Sanglerke (H)
Sanglerken sang over alle åkrene i området. Det er vanskelig å anslå hvor mange par som kan
ha hekket, men plotting av syngende fugler tyder på at det kan være ca. 20 revir.

Låvesvale (H)
Den første låvesvalen i området ble sett 02. mai. Ut over sommeren ble låvesvalen sett på alle
turer. Forekomsten var tettest i den nordøstre delen av området og rundet Nordby/Dæli. Den
hekker temmelig sikkert på Fossum sag og Nordby gård (flere par) , trolig på Østern gård og
kanskje på Dæli. I begynnelen av juli når ungene var kommet ut øket antallet låvesvaler i
området betraktelig.

Taksvale (H)
Taksvalen ble først sett 10.05. Den ble observert hele forsommeren ved Ila landsfengsel og
Fossum sag, men ingen andre steder. Disse to stedene er også hekkeplasser for taksvale (flere
par). Det var betydelig færre taksvaler enn låvesvaler i området.

Heipiplerke
Heipiplerker ble observert rastende på jordene og på Grini golfbane fra 17.04-10.05.

Gulerle
To eksemplar ble sett i området hhv. 18 og 25.05.

Vintererle (H)
Vintererler oppholdt seg ved Ilabekken, Østernbekken og Lysakerelva hele våren og
forsommeren. Ungekull ble sett i Lysakerelva og Østernbekken. Samtlige observasjoner er
vist på kartet nedenfor. Hekkingsplassene er avmerket med gul firkant.
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Linerle (H)
Linerlen ble sett regelmessig fra 15.04 rundt bebyggelse flere steder i området. Et stor antall
årsunger i juli tyder på mange hekkinger.

Sidensvans
En ensom sidensvans rastet i en bjørk ved Nordby 13.04.

Gjerdesmett (H)
Det var usedvanlig lite gjerdesmett i området til tross for mange egnede biotoper langs med
vassdragene. Syngende eksemplarer ble bare hørt to steder, mellom Ila landsfengesel og
Ilabekken samt ved Lysakerelva. (Det sang også en gjerdesmett lengre opp i Lysakerelva ved
Ankerveibroen, men det er utenfor 50m-sonen).

Jernspurv (H)
Syngende jernspurv ble observert flere steder fra 17.04 til 21.06, mest i grenseområdet mot
skogen i nord. Den må regnes som en ganske vanlig hekkefugl.

Rødstrupe (H)
Rødstrupen var vanlig rundt hele området. Stedsregistreringen av syngende fugler ble startet
litt for sent for å få med alle rødtrupene, men størst tetthet ser det ut til å ha vært i
skogområdet SØ for Ila.

Rødstjert
Det ble kun observert én rødstjert. Det var en hunn i hagen på Fossum 06.05.

Buskskvett
Tre buskskvett ble observert i området mellom Haugen og Grini i perioden 4-18.05. Det ble
ikke hørt noen syngende individer og det var trolig ingen hekkende i området. (En hann sang
en kort periode ved Bogstadvannet ved Fossum Sag, som er utenfor området, men det ble ikke
hekking her i motsetning til foregående år). To busksvett ble sett i rapsåkeren ved Dæli 09.08.
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Steinskvett
Flere steinskvett ble observert i trekkperioden fra 1-17.05 på jordene i området. Ingen
observasjoner på sommeren.

Svarttrost (H)
Svarttrosten var meget vanlig rundt hele området. Registreringen av syngende hanner ble
startet for sent for at den skl gi et korrekt inntrykk av tettheten.

Gråtrost (H)
Gråtrosten opptrådte i store flokker på jordene om våren og var meget markert tilstede i alle
områder med løvskog, særlig langs vassdragene.

Måltrost (H)
Et stort antall syngende måltrost ble observert i området. Tettheten var høyest i området rundt
Ila, inkludert skogområdet SØ for Ila. Det er påfallende at det ikke ble registrert syngende
måltrost langs med Østernbekken, mens det var flere ved Ilabekken, hvor vegetasjonen er
liknende. Dette kan ikke bare skyldes at jeg gjorde flere besøk ved Ilabekken.

Rødvingetrost (H)
Etter at de store flokkene av flyttende trost trakk seg mot nord, ble det igjen mye
rødvingetrost i området.  Plottet av syngende rødvingetrost tyder på større tetthet enn for
måltrost og særlig i områder med bare løvskog som langs med Østernbekken og Lysakerelva.
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Duetrost
En duetrost ble sett i en flokk gråtrost som jaktet på fotbollbanen ved Ila landsfengsel 17.05.

Gulsanger (H)
Syngende gulsangere ble hørt fra 11.05-21.06. Observasjonene fordeler seg i tre områder;
rundt Ila, langs med Østernbekken og langs med Lysakerelva. Mange av observasjonene er
selvsagt samme fugl, men flere ganger ble det hørt to syngende hanner samtidig bl. a. ved
Ilabekken vest for Ila, SØ for boligfeltet ved Ila og ved Lysakerelva. Anslagsvis var det totalt
ca. 9 syngende hanner i området.
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Møller
Møller ble bare hørt én gang. Det var en streifende individ i hasgen på Fossum 9.07. Det var
ingen tegn til hekking innenfor området.

Tornsanger (H)
Tornsangeren var vanlig i buskvegetasjon rundt åkermarkene i hele området. Syngende
eksemplarer ble hørt fra 11.05 til langt ut i juli. Fordelingen av syngende hanner kan tyde på
15-20 hekkende par.

Hagesanger (H)
Hagesanger ble sett og hørt fra 24.05. Observasjonene av syngende fugler tyder på at
hagesangeren var meget vanlig og jevnt fordelt i hele området.

Munk (H)
Første registrering for året var 1.05. Fordelingen av syngende munk i området ligner på
hagesangerens, men tettheten var trolig enda høyere.

Gransanger (H)
Syngende gransanger ble hørt fra 17.04 til 12.07. Nesten alle observasjoner ble gjort i
skogområdet SØ for Ila, hvor det trolig hekket noen par.

Løvsanger (H)
Syngende løvsanger ble ikke regelmessig registrert fordi det var antatt at den skulle være
tilstede overalt. I etterhånd er inntrykket at tettheten av løvsangere i området var lavere enn
for hagesanger og munk.

Bøksanger
Bøksanger ble hørt to ganger samme sted, øst for Ila boligfelt, 15.06 og 21.06.
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Fuglekonge (H)
Syngende fuglekonge ble hørt noen ganger i granskogen vest for det øvre minnesmerket ved
Ila. Det er trolig at den hekket her.

Grå fluesnapper (H)
Grå fluesnapper ble registrert flere ganger fra 24.05, de fleste i løvskog ved vassdrag. Den er
lett å overse og holdt trolig til på flere steder enn observasjonene tyder på. Bl.a. er det trolig at
den hekker ved bebyggelsen på noen av  gårdene i området.

Svarthvit fluesnapper (H)
Syngende eksemplarer ble bare observert to steder i perioden 11.05-10.06. Disse stedene var
ved Haugen gård og ved Lysakerelva like ovenfor broen ved Griniveien. Det kan neppe ha
vært stort mer enn to hekkinger i området.

Granmeis (H)
Granmeis (bl.a. et par) ble sett noen ganger i granskogen mellom boligfeltet og øvre
minnesmerke ved Ila. Det er trolig at den hekket her. En gruppe (ungfugler) ble sett ved
Fossumbanen 08.07.

Toppmeis
Toppmeis ble sett sammen med noen granmeis mellom Malin og Fossum klubbhus 08.07.
Hekker trolig lengre inn i skogen på Lathusåsen.

Svartmeis (H)
En svartmeis sang i  sporadisk i granskogen SØ for Ila boligfelt i perioden 6.04 – 12.07. Det
kan ha vært hekking her.

Blåmeis (H)
Blåmeis ble observert på de fleste turene i området, men observasjonene er ikke registrert
systematisk nok til å anslå mengdemessig forekomst. Den må imidlertid regnes som en
ganske vanlig hekkefugl, som forekommer både rundt bebyggelse og i randområdene rundt
åkermark.

Kjøttmeis (H)
Systematisk registrering av syngende fugler ble startet for sent for å gi et dekkende bilde av
forekomsten av syngende kjøttmeis. Inntrykket er imidlertid at det er en ganske vanlig
hekkefugl både i tilknytting til bebyggelse og i skogsområder.

Spettmeis (H)
Syngende spettmeis ble hørt i perioden 13.04-15.05 på tre ulike steder i området. Det ble ikke
gjort noen observasjoner fra 15.05 til 14.06. Etter at ungene var kommet ut ble det observert
spettmeis ulike steder, mest i området mellom Fossum og Listua og SØ for Ila. Det bør ha
vært minst 3 hekkende par i området.
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Trekryper
Trekryper ble sett to ganger (4.05 og 21.06) begge gangene i bekkravinen SØ for Ila.

Tornskate (H)
Tornskate ble sett ved fire anledninger i perioden 17.05 – 1.07 mellom Listua og Haugen tre
observasjoner var av en hann og en hunn.. Senere (29.07) ble det sett et ungekull litt nærmere
Haugen. Det tyder på hekking i dette området.

Nøtteskrike (H?)
Tre observasjoner av nøtetskrike ble gjort i perioden 18.04-25.05, alle i skogområdet SØ for
Ila. Det kan tyde på hekking her.

Skjære (H)
Skjære hekker bl.a. ved Fossum og ble registrert her på alle turer. Holder også til på Listua og
Ila og er trolig blitt oversett andre steder.

Nøttekråke
Nøttekråke ble sett eller hørt tre ganger, i skogkanten ved Ila landsfengsel og i skogsområdet
SØ for Ila. Her vokser det en del hassel som trolig var årsak til besøkene på sommeren.

Kaie (H?)
Kaier ble observert forholdsvis ofte i perioden 04.05-21.06.  Observasjonene var hyppigst  på
jordet mellom Ankerveien og Fossum sag. Den kan ha hekket inne på sagen.

Kråke (H)
Det er ikke gjort noe forsøk på kartlegging av forekomsten av kråke. Den hekker spredt i
skogkanten rundt området.
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Ravn
Ravn ble sett flyvende over den vestre delen av området 30.03, 13.04 og 20.04.

Stær (H)
Stær ble observert ganske ofte ulike steder i området, og hekket sikkert flere steder. Flere par
søkte mat på jordene rundt Fossum i mai, men disse hadde redene litt utenfor området ved
Lysakerelva og på Bogstad golfbane. Foring av unger ble også observert ved Nordby gård og
ved øvre minnesmerke ved Ila. I juni ble det sett flere grupper av unger. En flokk på ca. 40
stær fløy mot SV 21.06.

Gråspurv (H)
Gråspurven holdt til ved bebyggelse og på flere av gårdene i området og hekket trolig med ett
eller flere par på de fleste av disse stedene. Gårder hvor det ble holdt hester så ut til å være
spesielt populære (Nordby, Dæli og Østern Brug). Dette skulle tillsi minst 15 hekkende par i
området.

Pilfink (H)
Pilfinken hadde en liknende forekomst som gråspurven, men antallet par var høyere. Store
flokker av unger ble sett i kornåkere på sensommeren.

Bokfink (H)
Forekomsten av bokfink ble ikke notert systematisk. Arten er en meget vanlig hekkefugl i
hele området.

Bjørkefink
Flokker av bjørkefink spiste på jordene i området fra 29.03 til 04.05.

Kjernebiter
Kjernebiter, enkeltvis eller i par ble sett 5 ganger i perioden 21.04 - 20.07. Tre av disse
observasjonene ble gjort i skogsområdet SØ for Ila, nær det nedre minnesmerket.
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Grønnfink (H)
Syngende grønnfink ble observert i hele området og må regnes som en meget avnlig
hekkefugl. Inntrykket er at den er vanligere enn bokfinken. En flokk på 200-300 individer
oppholdt seg i rapsåkeren ved Dæli i slutten av juli.

Stillits
To observasjoner av syngende stillits ble gjort i vestre del av området, men det var ingen klare
tegn på hekking. Spredte observasjoner ble gjort andre steder. På sommeren ble små grupper
av stillits sett flere ganger i veikanten ved Fossum. Det er klart at stillitsen hekker i
nærområdet, men altså ikke noen sikker indikasjon på hekking innenfor grensen til
observasjonsområdet denne sesongen.

Grønnsisik (H)
Grønnsisik ble sett og hørt på de fleste turer i området. Observasjonene var hyppigst i
området rundt Ila. Den må regnes som en ganske vanlig hekkefugl.

Tornirisk (H)
Syngende tornirisk ble sett på våren i en granplantering sør for Ila og ved det nedre
minnesmerket. På det første stedet ble også en hunn med bomateriale observert. Utover disse
to temmelig sikre hekkingene ble det gjort enkelte spredte observasjoner av syngende
tornirisk.



25

Gråsisik/Brunsisik
Grå/brunsisik ble sett to ganger i området rundt Ilabekken (8 og 9.06). Ved den siste
anledningen oppholdt seg en sisik rundt meg ivrig varslende i mange minutter.

Grankorsnebb
En liten flokk korsnebb fløy over skogen SØ Ila 06.04.

Rosenfink (H?)
Flere observasjoner av syngende rosenfink ble gjort i perioden 24.05 – 15.06. Som mest ble
det hørt tre syngende på en tur. Ingen oppholdt seg lang tid på samme sted, så det er vanskelig
å si noe om hekking. 20.07 ble en hann sett i skogkanten mellon Haugen og Listua. Den fløy
rundt meg og varslet ivrig, men ingen hunn eller unger ble sett.
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Dompap (H)
Observasjonene av dompap fordeler seg i tre områder. I to av disse (ved øvre minnesmerke,
Ila) og ved Listua var observasjonene så hyppige at hekking vurderes som sannsynlig.

Gulspurv (H)
Syngende gulspurv ble observert i åpen terreng i hele området. Den må regnes som en meget
vanlig hekkefugl.
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Sivspurv
Sivspurv ble observert ved flere anledninger i trekkperioden. Ingen observasjoner ble gjort
etter 10.05.


