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Leder

JreTC TerlrLer

Finn 6uf brondsen hor volgt 6, frosi seg ledervervet i Ostensjsvannets
Venner, men fortsetter heldi"qvis i styret som nestleder. Hon hor i of le
6r ve,rt f oreningens onsikt utad og hor utfsrt et arbeid for vdr sok
som er uten sidestykke.Vi b,enytter ogsd denne onledningentil6 tokke
f or dette. Det nye styret, med undertegnede i spissen,
videref sre det orbeid'som f oreningen hor drevet med

vil sske I
fornyet styrke.

Oppgavene st8r f remdeles i ks, dennye verneplanen for omr &det er
endo ikke vedtott, o_g vi opplever fremdeles of det kommer forslog om
utbygging i plonomrddet. Likevel kon vi peke pd monge positivetrikk,

* F€staureringen pd Abildss g&rd, forny.else sv terskelen melfqm Boge-
rudmyro og vannet, somt of det be,rer mot f jerning ov mostU, og luft-
ledninger i kroft gaten longs vonnet.

En stor og oktiv medfemsmosse er en obsolutt forutsetning for vdrt
orbe^id og vdr gjennomslogskroft. Uten 6 kunne vise til en ot<tiv opinion i
omrddet vif le det ikke ve,rt muf ig 6 pdvirke sentrole off en'tlige
besf utningstagere til & imstekomme vdre interess er. Vi vil derfor opp-
fordre olle medlemmer til A bidro til of vi fdr flere medlemmer,og vi
trenger fortsott hjelp til utf srelsen av en rekke oppgaver. Vi snsker
stsrce kontokt med vdre medfem.mep og oppfordrer olfe til 6 to kontqkt
med oss pr. brev,'telefon eller e-pci3t. Send oss ris og ros, fortell oss
hvo vi bor gjore og hvo du kan gjore for oss.

Vi vif qvslutningsvis gppfyse om of vi vil ho et stsrce utendsrs arrange-
ment p.8 A*ensja gdrd den 27. ougust, og ser f rem til 6 mote monge ov
dere der.

Med snske om en f in vdr og sommer,
c

Amunf, Jfueim



Isfugl ved Ostensj ovannet
pfl World Birdwatch Day (3.10.1999)

av krje Bshler

Hvert Ar arrangeres World Birdwatch i regi av BirdLife International. Dette legges normalt til fsrste
helgen i oktober. Norsk Ornitologisk Forening markerer dette pA forskjellige mAter. I Ar arrangefte
vi en fellestur med Zstensjovannets Vennerved Ostensjovannet. Hensikten med World Birdwatch
er blant annet A skape interesse blandt publikum glnkring foreningen, fugler og fuglevern.

PA denne dagen ble en isfugl observert ved vannet. Alle turdeltagerne fikk anledning til A studere
denne usedvanlig vakre og sjeldne fuglen pA nert hold. Den satt som pA utstil l ing ica. 5 minutter
slik at alle kunne observere den i ro og mak. En flott opplevelse for oss fugleinteresserte! Dette var
den fsrste observasjon av isfuglved Ostensjovannet.

I Norge forekommer isfuglen kun sporadisk, og her nAr den sin nordgrense for sitt utbredelses-
omrAde. Den hekker nok ikke Arlig hos oss. Til og med 1990 er kun 12 hekkefunn gjort (Norsk
Fugleatlas - 1994). De fleste observasjoner gjores ivinterhalvAret.

Hilsen

Terj.e Bohler

Norsk Ornitologisk Forening
Ring dersom du snsker mer informasjon om foreningen.

Bildet viser en isfugl som ble ringmerket pd Fornebu.
Foto: Morten Bergan (Norsk Ornitologisk Forening)



Mitt Ostensjovann

Kjellaug og Reidar Simonsen

Vi som sogner til dette distriktet er priveligerte.
Vi har i vAr narhet en kulturperle som ikke
mange andre har. Midt iomrAdet mellom Lam-
beftseter, Manglerud , Bsler og Bogerud ligger
Ostensjovannet. Det ervakkert og fredelig, selv
om biltrafikken gAr like i nerheten. Det ser ikke
ut til at fuglene lar seg forstyrre, verken av bilene
eller av alle oss som daglig vandrer rundt pA den
fine turveien.

Vi har i mange Ar - nesten ukenilig - gAtt rundt
vannet med kikkert og fulgt med pA fuglelivet.
Nesten hver gang vi gAr der, sA servi noe spe-
sielt. Det kan vare en sjelden gjest - for eksem-
pel en grAhegre eller en lomvi, men det er like
hyggelig A se pA de ..faste gjestene", som grA-
gAs, kanadagAs og alle stokkendene.

Det er ogsA spennende h falge med pA Ars-
syklusen. Tidlig om fAren, sA snart isen er gAtt,
er det yrende fullt av fugler, og da kan det hende
vi ser en og annen gjest pA gjennomreise. Det
kan vare svaner, krikkand, snadderand, stripe-
gAs, laksenderog andre. Plutselig en dag er luf-
ten full av hettemAker som skriker og skrAler. I
vAres sA vi en stor flokk storspover i lav hayde
sirkle omkring fsr den dro nordostover.

Senere, nAr eggleggingen begynner, blir det litt
mer stille. SA blir det spennende, etter noen uker,
nAr vifAr se de fsrste ungekullene. I Ar sA vi en
sothsne fsrst, med ni smA, men da lurte vi pA
om det var en barnehage. A passe pa og mate
ni stykker er nok litt av en jobb.

Vegetasjonen rundt vannet er frodig og mang-
foldig. lkke alt er like vakkert, rnen av og til kan
man fA ayephnoen riktig nydelige blomster. Har
noen lagt merke til tistelen nAr den er pA sitt
beste?

lArenes laphar det blitt hundrevis avfotos, bAde
av fugler og vegetasjon. A ta seg tid til a se pA
smA detaljer i vekstene, gir oss en fin avstres-
sende fslelse. Narbilder av smA innsekter pA
blomster - serlig tistelblomstene - eller pA de
meget smd leppeblomstene - GulldA - er en opp-
levelse iseg selv.

Vi mstte en mann for et par Ar siden, en som
kom hit som flyktning rett etter krigen, ca. 50 Ar
siden. Han sa at "han fikk slik fred i hodet sitt,, -
i grunnen en meget god beskrivelse av hva
Ostensjovannet gir.

En stortakk og hedertil styret i Ostensjovannets
Venner som har stAtt pA for A bevare omrAdet
som den naturperlen det er.

Kjellaug og Reidar Simonsen

Red.anm. Kjellaug og Reidar skriver at de ikke
har noe bilde av seg ved vannet (det er sd mye
annet som fanger blikke), sd dette bildet er fra
fiordrets ferie pd Azorene.
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Kulturlandskapet og kulturminner
rundt0stensj sYannet

v/ Finn Gulbrandsen

Kulturlandskapet omkring Ostensjovannet er
meget rikt og variert. Det er gjort flere funn av
steinskserfra eldre og yngre steinalder som vi-
ser at det kan ha vart en bosetning herfor over
4000 Ar siden. Steinskser fra bronsealder, vev-
lodd av kleber og spydspiss av jern fra vikingti-
den er ogsA funn en kan nevne.

I Eikelunden, piATallberget, Bakkehavn og Osten-
sjo gArd er det tilsammen rundt 13 gravhauger.

GArden er nevnt i midelalderkilder. Det er gjort
en rekke funn herfra eldre og yngre steinalder.

OmrAdet kan vere ryddet allerede iyngre stein-
alder. (Byantikvaren 99). Foravrig er gArden
nevnt i middelalderkilder.

Ssndre @sten$a er byens best bevarte empire-
tun. Bygningene er fra forste halvdel av 1800-

tarr",. Bysninsene pA Nordr 
"a"tJi"t :i::i:;halvdel av 1800-tallet i sveitserstil.

Fredningssak vedrsrende gArdsanlegg og
Akrene er igangsatt etter kulturminneloven.

Hovedhuset pA Abildsa er et av byens flotteste i
Louis Seize-stil. Rester ettter et hageanlegg fra
17OO-tallet finnes ogsA rundt bygningen. Det
nevnte og den dyrkede marken er fredet etter
kulturminneloven. GArden Abildss er ogsA nevnt
i middelalderkilder.



Manglerud Skole
En god venn av Ostensj ayannet!

Skolen vAr har et enestAende utemiljo, dvs. en stor skolegArd/skolehage, et idrettsanlegg til fri
benyttelse, Rognerud- og Tallbergskogen rett utenfor klasserommet, og ikke minst Ostensjovannet
et steinkast unna. Med disse omgivelsene er det vel bare naturlig at skolens profil inn i det neste
Artusenet blir natur, miljo og trivsel.

Skolen har laget en prosjektplan for p'erioden '1999-2}O2der det blant annet legges opp til en mer
systematisk bruk av utemiljoet. Eksernpler pA tiltak sorir kan knyttes til Ostensjovannet er:

- Gjennomforing av en tverrfaglig temauke om vann for alte elevene (vflr 2000)
- Arrangere ekskursjonerog natursti-opplegg ved vannet (1ggg-2002)
- Observasjoner av fugler og insekter ved vannet (1999-2002)
- Observasjoner av blomster pA SlAttenga (2000 -2002)
- Hjelpe til mpd opprydding og vedtikehotd av stattenga (2001 -2002)
- Jogge/gA rundt vannet (1 999-2002)
- Gjennomforing avvannprsver(2001?).
- Etterutdanning for larere innenfor naturog miljo (2OOO-2O02)

Skolen snsker et tett samarbeid med Ostensjovannets Venner om en del av de gVennevnte tiltak.
Kanskje skolene i omrAdet kan rullere pA A lage en barneside i Sothona? Ekeberg-elevene kom
med flotte bidrag iforrige nummer! Vi oppfordrer dessuten alle naboskolene til A bli medlemmer i
Ostensjovannets Venner. Ostensjovannet er gullverdt for mange skoleelever. Ostensjovannets
Venner gjar en stralende innsats for a bevare denne skatten. Takk!

ryr'*"Wffi

Fornayde T.klassinger etter harde arbeidsdager med lawo-bygging. Lawoen stdr i skalehagen,
og vil bli en viktig samlingsplass for elevene ndr de har uteskole.
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Takk for meg!
Pd drsmotet den 16. mars trqkk Finn Gulbrandsen seg tilbake fra

ledervervet i foreningen. Finn ble overrakt Sothoneprisen for sin innsats for
foreningen. Her kommer et bilde av" Finn og Amund Kveim,

som ble valgt til ny leder og noen ord fra Finn:

@stensjoomrAdet er unikt. Det er ikke ukjent for
foreningens medlemmer det enorme Qiologiske
mangfoldet vi finner innenfor dette lille arealet
pA ca. 1,8 kvadratkm. Insektsunderiakelsen
som avdekket over 1700 arter understreket
dette. Vi vet ogsA at omrAdet rommer mange
kulturminner. Det burde vare en selvfolge at
Norge og Oslo kommune skulle tavare pA dette
klenodiet av et natpr/kulturomrAde midt inne i be-
byggelsen. Men dn selvfolge har det slett ikke
vaft. Uten vAr innsats ville flere byggeprosjekt
vaft en realitet nar Ostensjovannet og grunnla-
get for et sA stort biologisk mangfold, ville vart
historie.

Saken har vaft og er utrolig fascinerende A ar-
beide med. Her finnes forurensnings-, klassisk
natu rvern- og kultu rm i n nevernproblematikk. Vi
fAr hApe at bAde politikere og byrAkrater nA for-
stAr verdien av A ha Ostensjsvannet med om-
kringliggende herligheter midt i byen. I og med
at "CESAR" og "The water academy,, nA har
etableft seg pA Abildss gArd, er omrAdet et utstil-
lingsvindu for norsk klassisk miljovernpolitikk.
Dette !7ir grunn til optimisme.

Samtidig vet vi at Ostensjo og Abildso gArd re" *
habiliteres. Derved er to viktige kulturminner un-
der kontroll. Viktig arbeid som gjenstAr er a fe til
et godt samarbeid mellom alle gode krefter
rundt vannet slik at drift og dyrking skjer i pakt
med naturen og ikke pA en slik mAte at det bio-
logiske mangfoldet forringes.

Det er betryggende A vite at saken er i de beste
hender hos vAr nye leder, Amund Kveim. Han vil
helt sikkert gjare en meget god jobb for forenin-
gen. Lykke til, Amund!

Tiislutt viljeg takke alle som har vart med i sty-
rene i OVV gjennom Arene. lnnsatsen har vert
god, og vi har oppnAdd mange resultater itrAd
med vedtektene. Det har vart utrolig lererikt A
ve re lede r for @sten$avan nets Venner.

Finn Gulbrandsen

16.5.2000
Redaksjonen har nettopp fAtt den triste nyhet at Arne Nettum er dsd.

Minneord kommer i neste nummer av bladet.



Verdensproblemer og millionsatsing
pfl Abildss gflrd

Et naturskjont nrermiljo skal stimulere diplomati om internasjonale ressursproblemer.
Denne kombinasjonen er under utproving pd Abildso gdrd, der l0 millioner lcroner

settes inn for oppkjop og rehabilitering.

Livet har de siste Ara vendt tilbake til erverdige Til gjengjeld vil det koste anslagsvis 8 millioner
og forfalne Abildss gArd. Uten serlig oppstuss A gjennomfsre enenorm restaurering, som ikke
har gArdens hovedbygg i 12. time blitt reddet blir billigere av at den gjores i nart samarbeid
fra full odeleggelse, takket vere et ambisisst med antikvariske myndigheter.
prosjekt i regi av stiftelsen CESAR' -Tir na er rundt 5 miilioner brukt, og for oyebrik-
OgmenslivetiZstensjobyengArsinvantegang, ket er arbeidet stanset fordi det ikke er flere
har diplomater og eksperter pA forvaltning av penger, forteller Fayen til Sothsna ibegynnel-
vannressurser allereile tatt gArden i bruk til in- sen av november. Hovedbygningen ersatt istand
ternasjonaleforhandlinger.CEsAR-direktsrAs- utvendig, og to mindre sidebygninger er
geir Foyen rapet overfor Sothsna at de fsrste " helrenovert og tatt i bruk som kontoreJ og male-

rom. Innvending restaurering stAr igjen, det
samme gjelder stort sett uthuseng,.r.

Hva er CESAR?

Folk flest har et noe svevende forhold til stiftel-
sen CESAR, som har som bevisst strategi A
ligge lavt i offentligheten.

-CESAR er en uavhengig stiftelse med formAl A
lsse eller forebygge konflikter knyttet til forvalt-
ning av naturressurser. I praksis dreier hoved-
delen av virksomheten seg om internasjonale
vannressurser; mye i Midtssten, og ogsA iAf-
Jr$a og Ost-Europa. Det gjelder bAde elver, sjoer
og grunnvann, sier Fayen.

CESAR ble stiftet i 1993, samme Arsom defar-
ste Oslo-avtalene ble inngAtt om fredsprosessen
i Midtssten. Og dette er fortsatt de norske vann-
diplomatenes viktigste arbeidsomrAde.

CESAR samarbeider med og blir i stor grad fi-
nansiert av myndighetene, blant annet Universi-
tetet, men har ogsd prosjektfinansiering fra sA
vel neringslivet som av FN. Det er i dag 12
ansatte, fordelt mellom forskere og administra-
sjon, og det pAgAr utveksling av fagfolk med in-
ternqsjonale miljoer.

Vdnn eren sAkaltstrategisk ressurs, og dervann
er mangelvare er dette et av de store politiske
problemomrAder. For A finne minnelige losnin-
ger mellom land som deler pA knappe vann-
ressurser, for eksempel nAr en livgivende elv

utsendinge r ph haytpolitisk nivA har deltatt i
mater pA gArden. Mer konkret vil han ikke vare,
da slike prosesser krever diskresjon og lav pro-
fil for A Isrefram.

-Her drsmte vi om bydelskro med sl og mid-
dagsmater, men gArden skal bli luksusbygg for
fiff og diplomater, het det i visa om gArden i
Abildss-revyen "Lopper i blodet" sist vinter, og
dette var ingen dArlig beskrivelse.

Billigsalg

Stiftelsen CESAR kjopte Abildss gArd for 1.9
millioner kroner av Selvaagbygg etter at det ble
klart at det ikke blir noen boligbygging pe eien-
dommen; ubetydelig dyrere enn prisen for rek-
kehus langs Ostensjovannet. Som del av billig-
salget pAtar CESAR seg ansvar for A forvalte
eiendommen.

- 1 0



renner gjennom ftJre land, kreves diplomatisk
klal<t, tillit i alle leirer, fagekspertise og arbeidsro.

-CESAR haropparbeidet en sliktillit. Vi kan fer-
des i ulike leirer og kan bidra til A bringe ulike
parter sammen ved forhandlingsbordet. Abildss
gArd er et utmerket sted for slike kontakter. Her
ligger vi ner byen, men likevel uforstyrret og i
naturskjonne omgivelser, sier F ayen.

Lokal innsats

Han regner med A drive mer aktiv informasjon
utad om virksomhetene ved gArden nAr arbei-
det er kommet lenger. Blant annet har @stensjs-
vannets Venner hele tida vert en ner samar-

beidspartner, og Fayen trekker fram det sterke
lokale engasjement som har vert for berging av
Abildso gArd.

-Vi holder blant annet pA med et opplegg for
skolene, som har vist stor interesse for det vi
holder pA med.

Kan gArden, nArden blirferdig innvendig, blien
konkurrent til Abildss Folkets Hus og liknende
etablissementer som offentlig tilgjengelig mote-
og festlokale?
-Det to r jeg ikke love, men vi vil gore vArt for A fA
et nermere forhold til lokalmiljset, sier Fayen.

Alf Skjeseth

Minnadagen 2000

Sondag den 19. mars feiretvi igien at Minna Wetlesen startet
Norges forste husmorslgnle"pd Abildss i 1865.

I Ar, som tidligere Ar, stilte foreningen med
gratisk kaker, boller, kaffe, te og saft til glede
forturgAere ved Ostensjovannet. ltillegg var
det stand med informasjon og artikler fra for-
eningen - og mulighet ti l A melde seg inn.

Det er alltid koselig A ta seg en tur ti lvannet
den dagen vi feirer Minna. Det er sA mange
smilA se!Arets turvar intet unntak isA mAte.
Bildene taler klart.

Bildet ovenfor viser hvordan det sA ut for det
meste av de 2 timene foreningen stod ved
sydenden av vannet. Bildet til hoyre viser at
noen har glede av A lese informasjon, mens
andre har aller mest glede av en god bolle og
litt saft.



Plantelivet i perspektiv
av Jqn Wesenberg

Ostensjovannet er en av landets mest besohe plantelokaliteter giennom

over hundre dr. Vannet ble tidlig anerkjent som en av landets vihigste nreringsrike

innsjoer. Vannet hadde da en meget artsrik og variert vann- og sumpvegetasjon, med

mange sjeldne arter med liten utbredelse i landet. De fleste arter knyttet til

ncnringsrike innsjoer vokste pd den tiden hea og flere av dem hadde

sine bastioner ved nettopp Ostensiovannet.

I tida som har gAtt er det skjedd store
endringer i omgivelsene. Det har vokst
opp tett bebyggelse pA alle kanter, og
det Akerlandskapet som en gang
mAtte ha virket gren,selost og over-
hodet ikke vakte noen oPPsikt, er i
dag for en stor del redusert t i l  en
sone langs vannet - det skjotsels-
planomrAdet som i dag omgir van-

enn det var i  utgangspunktet,  men pA den
annen side ble det en mer og mer typisk

;,  naringsrik innsjo. En 1ekk9 mindre hel-
dige t i l tak pA 1970-tal let  (anlegging av
turveier og plener kloss opp i  vannet,
kanalgraving rundt hele ssrenden og
slAtt av vannvegetasjonen) gjorde at
vannet ble fratatt mye av sin selv-
rensingsevne og denne utvikl ingen
skjot fart ,  men nA med uheldige
konsekvenser ogsA for mange av
de artene som er tyPiske for na-
r i ngs r i ke  i nns joe r .  F ra  og  med
midten av 197O-tallet ser vi en grad-

vis utarming av spesielt vannfloraen
( langskudds-  og f ly teb ladplanter ) ,

men ogsA av sumpvegetasjonen (siv-
beltene) rundt vannet. I vannet overtok

planktonalgene l ivsrommet etter vann-
plantene, og rundt breddene brst
ugrasvegetasjon i okende grad

fram og presset sivbeltene unna.
De store oversomrende gAse-

bestandene langs vannet (i
senere Ar fremfor alt utsatt

grAgAs) har bidratt ti l A for-
verre s i tuas jonen for  s iv-
vegetasjonen.

Det paradoksale er likevelat
vannets status som en me-
get viktig plantelokalitet har
holdt seg, vannet er pA in-
gen mAte mindre vikt ig i
dag enn tidligere. Arsaken
er at mye av den samme
utv i k l i ngen  ha r  sk jedd
med de fleste neringsrike
v A t m a r k e r  i  N o r g e  -
Ostens jovannet  sk i l le r
seg pA ingen mAte ut. En

?r
/z^

-?4,

net. Verdien av dette nere omlandet
til vannet har derfor skt sterkt etter
hvert som resten av kulturlandskapet i
Aker for en stor del har forsvunnet. Spe-
siel t  Nordre Abi ldss gArd og omrAdet
rundt er en perle og stAr etter dette fram
som en svert viktig lokalitet for arter fra
det gamle kultur landskapet, antakel ig en
av de vikt igste som er igjen i  Oslo. Det er
svart gledelig at dette omrAdet nA ser ut
til A vare sikret en god og stabil skjotsel.

O g s A  u t e n o m  d e n n e
' ' i  "suPerlokal i teten" er kul-

)ti turlandskapet i Ostensjo-
, ( , i  da len  v i k t i g ,  med  b l .a .
i svert rike forekomster av
.i uvanlige arter som mattestarr,
;l1til krusfrs og storengkall.

I

'  Selve vannet har de siste hun-
dre Ar gjennomgAtt en kraftig
negativ utvikl ing. Den stadig
okte gjodslingen av vannet fra
husholdningskloakk opp igjen-
nom Arhundret har fsrt  t i l  en ut-
a rm ing  av  f l o raen ,  men  i  u t -
gangspunktet skjedde det forst
og fremst pA bekostning av van-
ligere arter - arter som er tYPiske
for mindre naringsrike vAtmarker,
og arter typiske for torvmyr. Osten-
sjovannet ble noe mindre artsr ikt
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sjaer. Det representerer en vik-
tig lokalitet for flere uvanlige I
arter,  sl ik som stautstarr,  /

god del steder stAr det enda verre til.
Samtidig har dessuten det totale an-
tallet slike lokaliteter gAtt ned. Vi har
rett og slett sA fA slike innsjoer, og
Zstensjovannet var sA bra i utgangs-
punktet, at det fortsatt er en av lan-
dets vikt igste naringsrike inn-

VAtmarker er dynamiske systemer og hele
tiden i endring. En vurdering vil derfor aldri
kunne v@re endelig. Det siste tiAret har spe-
sielt tre omrAder av vAtmarka skilt seg ut
som serlig verdifulle for plantelivet: Boge-
rudmyra med Klopptjern og vAtmarka bAde
pA Abildso-sida og pa Ostensjo-sida midt-
veis pA vannet, dvs. nord for kanalene og
sar tor de smalere partiene langs @sten-
sjoveien og Tallberget. Bogerudmyra er
' det stsrste og mest varierte omrAdet.

Her finnes de to viktigste rodlistete
planteartene i omrAdet: vasstelg og
kjempestarr. Klopptjern er en virke-
lig liten perle av et tjern med rent
vann, idag riktignok utilgjengelig pA
grunn av kanalene. Bortsett  fra

Klopptjern er Abildss-vAtmarka den
delen av breddene langs vannet som har

beholdt mest av sitt opprinnelige preg. Her
finnes det fortsatt en del myrmoser, altsA ar-
ter som er svert fslsomme Overfor gjods-
ling. Det er den store bredden av vAtmarka
som gjor at slike arter klarer seg. Ostensjo-
vAtmarka er noe mer ensartet og pAvirket
av gjodsling. Men herfinnervide storste tak-
rorskogene ved vannet.

dvergmaure, kalmusrot og /
nikkebrsnsle. Enda mer gle-
delig er at bAde overgjodsling og
parkifisering er trender som lar seg
snu, selv om det tar tid: vAtmarker lar
seg restaurere, og kan bli l ike gode
som fsr - noe som dessverre ikke
gjelder for alle andre naturtyper. Vi
har forelapig fA erfaringer med vAt-
marksrestaurering i Norge, men ian-
dre land er slike tiltak gjennomfsrt med
stort hell.

Og vi ser nA klare tegn pA at
den negative utviklinga ser ut
til A snu. Det er gjort en stor
innsa ts  med  a  fo rbedre
kloakknettet rundt vannet, og
som en forstehjelp overfsres
det friskt vann fra Ljanselv-

vassdraget .  De s is te  par
Arene viser vannvegeta-
sjonen tegn t i l  A begynne A,
ta  seg opp ig jen.  Det  e ; .

igjen funnet bestander av
langskuddsplanter bAde i ka-

nalene pA Bogerudmyra og i
selve vannet. Det planlegges til-
tak  for  A fA reparer t  de mest
erosjonsutsatte strekningene av
bredden, flytte turveien innover og
fA opp igjen siwegetasjonen. Kla-
rer  v i  A fA t i lbake vannvege-
tasjonen og brede sivbelter, er
mye gjort. Arter vil komme til A
vandre inn igjen, el ler vi l  kunne
settes ut igjen og slA seg til. Bare
okosystemet friskner ti l igjen, er
det altsA hAp ogsA for en rekke
av de artene som for oyeblikket
er forsvunnet fra omrAdet.

UtovervAtmarka er
de stsrste verdi-
ene for plantelivet
knyttet til kulturland-
skapet rundt Nordre
A b i f  d s o ,  t s r r -
be rgene  me l lom ' , , '

Oppsa l  gArd  og
@stensiaveien og ',, ,
edel lsvskogsomrAd- \ , ' , ,
ene i Kjerkeskauen og t,,
videre langs @stensja \ \1\lltf
terrasse. Og som alltid \ {flf i
med stike smA omrAder er \ l l i l
de lite verdt uten A inngA i J'|!:
en helhet:  det er eksisten- ; '1
sen av hele det sammen- 'l i

hengende omrAdet vi  i  dag , l
kallerskjotselsplanomrAdel il; '
som gjor at naturverdiene il/,
ved Ostensjovannet, hver il! '
av dem knyttet til et lite om- l/
rAde, har noen framtid. f i l

; i i l
\:]f
i l
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Fugler obserert ved Ostensjovannet i Oslo 1998.
Av Paul Shimmings

Totalt ble det observert l24tuglearterved Osten-
sjovanneti 1998.

En stortakktilalle som harbidratt med opplysnin-
ger om fugllivet ved vannet i 1998. Mange ildsje-
ler har hjulpet med de regelmessige fugltellinger i
om rAdet samt ti lfeldi ge registreri n ger. De sgm har
sendt inn obseruasjoner er: Oddvar Amundsen,
Svein Dale, Knut Eie, Finn A. Gulbrandsenl Jorn
R. Gustad, Ketil Knudsen og Trude Starholm, samt
undertegnede. lllsammen ble det gjennomfart godt
over 250 registreringsdager i omrAdet!

Toppdykker Podiceps cristatus Den fsrste ble
sett ved vannet 13.april. Det ble registrert 43 ind.
3.mai. Flere par hekk&, hoyeste antall i hekkese-
song var 36 voksne og 29 unger. Et seint kull med 

"

4 unger klekket ut ifsrste uke i august.

Grihegre Ardea cinerea Sett flere ganger mai til
oktober, med 4 ind. 15. oktober.

Sangsvane Cygnus cygnus 2 voksne sett 23.
og 26. oktober.

GrigAs Anser anser Minst en grAgAs overvintret.
Etter mytesesongen begynner f ugler f ra Oslofjor-
den A beite ved vannet, og det ble sett 14 grAgAs
fami lier S.aug ust. Det sts rste antal I ved vannet var
495 ind.9.oktober.

KortnebbgAs Anser brachyrhynchus En kort-
nebbgAs ble observert bAde 2. og 4.juni.

SadgAs Anserfabilis En voksen (av underarten
fabilis) ble settved vannet 9. og 1S.oktober.

SnogAs Anser caerulescens 1-6 ind. sett regel- -
messige ved vannet fra april til august, bl.a. 6. ind.
15.juni.

KanadagAs Branta canadensis Sett hele Aret,
og tallrik i sommerhalvAret. 172ind.14.juni. 16 par
forsskt A hekke ved vannet, derav 6 par lyktes A fA
fram unger.

Hvitkinngfus Branta leucopsis Fsrste ind. ble
obse rve rt 1 7. mars. Hoyeste an tall v ar 284 i nd. 23..
oktober., derav 227 voksne og 57 j uven i ler fordelt
i 29 familier. I tillegg til fugler ringmerket i Ode
omrAdet ble det sett en ring fra hhv. Stockholm og
Nederland.

GAsehybrider En del gAsehybrider ble sett flere
ganger i Aret. De fleste ble bestemt som hybrider
mellom Kanada- og grAgAs, men det kan ikke ute-
lukkes at det var minst en Kanada- x snogAs, samt
en Kanada- x stripegAs.

Stokkand Anas platyrhynchos Tallrik fugl i om-
rAdet. Hoyeste vintertellingen var509 ind. 13. ja-
nuar., ogpa sommerstid 669 ind. 9. august.

Brunnakke Anas penelope Enkelte ind. ble ob-
servert i omrAdet april-oktober, med maks. 7 ind.
4.oktober. En leukistisk hann ble sett 12. -26. ok-
tober.

Krikkand Anas crecca Enkelte fugler sett hele
Aret (med untatt av januar). Mest tallrik i august,
maks. 31. ind. 9. august.

Knekkand Anas querquedula En hunn ble sett
ved nydammen i nordenden 25. juli. I tillegg erdet
en (ubekreftet) meldin g av 2ind. sett ved vannet i
tidlig sommer.

Skieand Anas clyptea
Sett pA bAde vAr- og
hssttrekk. 2 ind. 17.mai
var det eneste vArfunn.
Inntil 11 ind. i dammen
ved nordenden i forste
halvdelen avaugust, og
en hunn samrne sted
21. september.

Toppand Aythya f u I i g u I a 2 han ne r ove rvi ntret (ja-
nuar - midten av mars). Fsrste trekkfugler ankom
tidlig april. Maks. antall pA vArtrekk var 135 ind.
3.5. Minst 3 par hadde vellykket hekking ved
@stensjovannet iAret. Det ble sett 162 ind.9. au-
gust derav minst 8 Arsunger.

ftvinand Bucephala clangula t hann overvintret
i ssrenden av vannet og nordenden av Bogerud-
myra januar - mars. Det ble sett mye kvinender i
trekktidene, bl.a. 100 ind. 19.april.

Laksand Mergus merganser Sett regelmessige
april-november. Fsrste 10 ind. sett 13. april. Maks.
antall 25. ind. 17. april.

Siland Mergus serrator En siland ble sett ved
nordenden avvannet 19. april.

Lappfiskand Mergus albellus En hunn-farget
lappfiskand ble observerl 23. oktober.

Fiskesrn Pandion haliaetus En fiskeorn ble sett
pA jakt over vannet ved f lere anledn inger april-j uni.

MirsvAk Buteo buteo En musvAk ble sett pA sor-
trekk over omrAdet 1 5. oktober.

Hsnsehauk Accipiter gentilus Enkelte
honsehaukerble sett hele Aret.

---..-
* \
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Spu rveha uk Acci p ite r n i su s E n kelte spu rvehau-
kerble sett hele Aret.

Sivhsne Gallinula chloropus Vanlig hekkefugl
ved van net, men vanskel ig A tel le nay al<tig. Hay -
este antall som ble obseruert pA en dag var 20.
ind.4. oktober.

Sothsne Fulica atra Flere par hekket ved van-
net, minst 5 par varvellykket (antakelig flere fami-
lier en dette hekker i omrAdet). Hoyeste antall no-
tertvar 63. ind. 21 . september.

Vannrikse Raltus aquaticus 1 ind. blei hort ved
vannet 14.mal

Tjeld Haematopus ostralegus En tjeld var pA
gressplenen ved brua issrenden 8. juli.

Dvergsnipe Calidris minutus En dvergsnipe ble
bAde hs rt og sett over nordenden av vannet 8. sep-
tember.

Storspove Numenius arquata Enkelte ind. ble
sett i omrAdet 19. aprilog 3. mai.

Gluttsnipe Tringa nebularia 1-2 ind. ble sett pA
vArlrekk (mai) samt pA hosten (august).

Sotsnipe Tringa erythropus 1 ind. floy overvan-
net 1. august.

Brushane Philomachus pugnax En brushane
var ved dammen i nordenden av vannet 12. au-
gust.

Strandsnipe Actitis
hypoleucos Sett i om-
rAdet april - september.
Maks. antall var 9 ind.
13. august.

Skogsnipe Tringa
ochropus 4 ind. blesett
15. aprilog 3. mai, og 2
ind. 25. juli.

Grsnnstilk Tringa glareola 1 ind. ble sett flere
ganger i perioden 1. -5. august.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Noen fA ind.
ble sett ved vannet, med maks. 3 ind. 20. okto-
ber.

Dobbeltbekkasin Gallinago media En dobbelt-
bekkasin ble sett ved brua i ssrenden av vannet
28. september. Det var seint pA kvelden og fuglen
ble studert noye under gatebelysning!

Rugde Scolopax rusticola En ble sett pA rugde-
trekkved A$en$a gArd den 1. mai.

HettemAke Laru s ri d i b u n d u s Tal I ri k f u gl ved van-
net, med mange hekkende par. Hoyeste antallsom

ble registrert var 3500 ind. bAde 17. og 27. april.
Det ble ikke foretatt tellinger av antall hekkende
par i '1998.

Dvergm6ke Larus minutus To dvergmAker ble
settvedvannet29. mai.

FiskemAke Larus canus Vanlig fugl i omrAdet.
120 ind. ble registrert 9. august.

GrAmAke Larus argentatus Vanlig fuglved van-
net. En uvanlige hoye antall ble notert 6. januar., da
det ble telt 590 ind. pA isen, og iti l legg 5150 ind. i
lufta!

Svartbak Larus marinus FAtallig fugl i omrAdet
hele Aret. Maks. antall i 1998 var 6 ind. (6. januar
og27. februar).

Sildemike Larus fuscus Sommergjest. Maks.
antallvar2S ind. 13. april.

Makrellterne Ste rn a h i ru ndo En del makrel lterne
soker nering ved vannet, antakelig fugler som
hekker i Oslofjorden. Sett ofte i perioden mai -
august. 50 ind. 23. mai var hoyeste telling i Aret.

Rsdnebbterne Sterna paradisaea En ung rod-
nebbterne ble sett 31 . august.

Svarfterne Chlidonias niger En ung svartterne
ble sett iaugust (datoen mangler).

Ringdue Columba palumbus Sommergjest,
iblant i stsrre flokker. 120 ind. ble sett pA Akrene
ved Abildsa ghrd 18. september.

Skogdue Columba oenas En skogdue ble sett
ved Abildsa ghrd 10. september.

Bydue Columba livia Yanlig fugl iomrAdet hele
Aret, med intil200 ind. talt enkelte dager.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto En tyrkerdue
ble sett i omrAdet 25. juli.

TArnseiler Apus apus Thrnseiler ble ofte sett pA
jakt etter i nsekter i om rAde. Hoyeste tell ing var ca.
800 ind.5. august.

Gronnspett Picus viridus Flere obseruasjoner
av ett individ i omrAdet i perioden januar - okto-
ber.

Svartspett Dryocopus martius En svartspett ble
sett ved Bogerudmyra 18. januar.

Flaggspett Dendrocopus major Ett flaggspett par
hadde reirved TallbergAsen og vellykket hekking
ble konstatert (minst en unge). Ellers ble arten sett
av og til i omrAdet pA hosten.

Dvergspett Dendrrcopus minor En dvergspett ble
sett og hsrl i omrAdet rundt Bogerudmyra ved flere
anledninger i perioden 7 . - 10.september.
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Sanglerke Alauda aiensis FAtallig fugl i omrA-
det. Den fsrste sanglerke ble hsrt ved Ostensjo
gArd 23. februar.

Heipiplerke Anthus pratensis Sett i perioden
april-oktober. 620 ind. ble notert iomrAdet3. mai.

T'repiplerke Anthustrivialis 1 ind. blesett26. april
og 3 ind.3 mai.

Linerle Motacilla alba Van-
lig fuglsommerstid. 180 ind.
24. april var det hoyeste an-
tallsom ble notert. En hdnn av
underarten yarrelli (svartrygg-
erle) ble sett pA fotballbanen

pAvestsiden avvannet 13. april.

Vintererle Motacilla cinerea Sett i perioden primo
april - medio septembrer, med maks. 4 i nd. 7. apri l.

Gulerele Motacilla flava Bare to rapporter av
gulerle i 1998 tyder pA underrapportering av ar-.
ten.2 ind.30. apri log 16. ind.3. mai.

LAvesvale Hirundo rustica
Arten ble ofte sett over vannet
pA insektjakt. Hoyeste antall var
350 ind. 13 august. Den 25.
august ble 200 ind. sett derav
mange som rastet ved vannet.
Kommer lAvesvale til A etablere
en overnattingsplass ved vannet
iframtiden?

Taksvale Delichon u rbica Arten ble ofte sett over
vannet pA insekjakt. Hoyeste antall registrertvar
100 ind. 1"3. august.

Sandsvale Riparia riparia Sett pA insektjakt ovei
vannet, men ikke i sA hoye antall som de avrige
svaleartene. Maks. antallvar2O ind.4. juni.

Sidensvans Bombycilla garrulus Uregelmessig
vintergjest. De stsrste flokker som ble notert ved
vannet var en flokk med 20 ind 1 3. mars og 33 ind.
23. november.

Gjerdesm elL Trog lodytes trog lodytes Maks. an-
tall som ble registrert i 1998 var g ind. 9. august.
M inst 2 ind. overui ntret fs rste halvdelen av Aret.

Jernspurv Prunella modulais FAtallig fugl ved
vannet, 1-2 ind. registert i perioden april- okto.-
ber.

Nattergal Luscinia luscinia En nattergal ble hsrt
(og sett) ved nordenden avvannet2. august. t

BlAstrupe Luscinia svecica En bldstrupe hunn
ble sett ved nordenden av vannet 2. august., og
en hann ved Abildsa gArd 18. september.

Rodstrupe Eithacus rubecula Hoyeste antall
som ble registert var 23. ind. 9. august. Ett ind.
overuintret i hagen pA @stensja ghrd ijanuar og
februar.

Buskslarett Sa><icola rubefra Sett ved vannet april
og september (maks.2 ind.).

Steinslarett Oenanthe oenanthe Sett ved van-
net i mai og september. Maks. antallvar 16 ind.
15. septmeber.

Svarttrost Turdus merula Sett ofte i omrAdet,
bl.a. minsten hann som overuintret.

GrAtrost Turdus pilaris Vanlig fugl i omrAdet,
serlig pA trekk. Det ble registrert f lokker av 2000+
ind. flere datoer i september og oktober.

Rodvingetrosl Turdus iliacus Hekker i omrA-
det. Hoyeste antall 300+ ind. 12. oktober.

Duetrost Turdus viscivorus En duetrost ble ob-
seruert 19. april.

Miltrost Tu rdus phitomelos Enkelte iidivider bte
sett iomrAdet, maks. antall 7 ind.A.oktober.

Sivsanger Acrocephal us schoenobaenus Den
eneste obseruasjon av sivsanger ble $art24. mai
daen ble hortsyngende.

Rorsanger Acrocephalus scirpaceus Hekker i
omrAdet, med cirka 15 par i 1998. Ett seint kull
med 4 nettopp flygedyktige unger ble notert pA
ostsiden avvannet 13. august.

Myrsanger Acrocephalus palustris En myr-
sanger ble bAde hs rt og sett ved sstsiden av van-
net i perioden 14. - 18. juni. Den klart A herme
ldter til minst 10 europeiske- samt en god del afri-
"l€nsl(earter.

Guf sange r H ippolais icte ri na Enkelte gu lsangere
ble notert i omrAdet 5. juni og 25. juli.

Msller Sylvia curruca Enkelte
msller ble sett i omrAdet mai-
jul i ,  bl .a.2 ind. 17.mal

Tornsanger Sylvia communis 7 ind. ble notert
9. august. Ellers ble enkelte individer (mest han-
ner) sett i perioden medio mai- medio august.

Hagesang er Sylvia bo i n Sommergjest. Hoyeste
antall var 1 4 ind. 2. juni.

Munk Sylvia atricapilla Sommergjest. Hoyeste
,antallvar 11 ind. 17. mai.

Gransang er Phytloscopus coltybita Sett og hort
i perioden april - oktober. Av interesse var en flokk
(!) med 18 ind. itakrsrskogen ved nordenden av
vannet 19. april.
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Boksanger Phylloscopus sibilatrix Ett ind. ble
sett i omrAdet 7. juni.

Lovsanger Phylloscopus trochillus Sommer-
gjest. Hele 98 ind. ble registrert i omrAdet 9. au-
gust.

Fuglekong e Regul u s regul u s FAtallig f ugl. Maks.
10 ind ved TallbergAsen 23. september.

GrAfluesnapper Muscicapa striata Ett ind. ble
sett bAde 26. maiog 7. juni.

Svarthvit fluesnapper Ficedula trypoleuca
Sommergjest. Hekket ifuglekasser i omrAdet.

BlAmeis Parus caeruleus Vanlig fugl i omrAdet.
Maks. antall 65 ind. 15. oktober.

Kjoftmeis Parus major Vanlig fugl som ogsA
hekker i omrAdet.n50 ind. 25. februarvardet hoy-
este antall registrert i 1998.

Lsvmeis Parus palusfr.s En lsvmeis ble settved
Bolerbekken 8. februar.

Granmeis Parus montanus Settofte i omrAdet. i
liteantall.

Svartmeis Parus ater Enkelte svartmeis ble re-
gistrert i omrAdet, men aldri mer en 2 ind. samti-
dig.

Stjertmeis Aegithalos caudatus 2 stjertmeis ble
sett ved Bogerudmyra g. oktober.

Spettmeis Sitta europaea Sett hele Aret. Ett par
med 2 flygedyktige unger ble sett ved Ostensja gArd
7. juni.

Trekryper Certhia familiaris Hoyeste antall tre-
kryper notert i 1998 var minst 10 ind. ved Tallberg-'
Asen 10. september.

Tornskate Lanius collurio Tornskate ble sett Ved
flere annledninger i 1998: en hann 4. juni; en hunn
med 2 ungfugler2. august; og en hunn eller ung-
fugl 13. august.

Star Stu rn us vu lgari s Vanl i g og tal I ri k f u g I sarl i g
pA hosten.4000 ind. overnattet itakrorskogen i
sorenden 25. juli.

Skiare Pica pica Vanlig fugl i omrAdet. Det ble
foretatt registreringer av fugler ved overnattings-
plasser ved vannet vinterstid, med ett maks. antall
av 620 ind. 4. januar (595 ved sstsiden av Osten-
sjovannet pluss 25 ved Bogerudmyra).

Natteskrike Garrulus glandaius Arten ble sett
en gang ijanuar, men ellers ved flere annledninger
i september og oktober med inntil 5 ind.

NsttekrAke N ucifraga caryocatacfes lnntil 3 ind.
i omr6det juli - oktober.

Kate Coruus monedula Regelmessig fugl i om-
rAdet. 159 ind. blesettovervannet4. januar, derav
ca.70 som rastet i noen minutter ved @stensjo
gArd.

KrAke Coruus corone Sett hele Aret. 400 ind. som
flay"i retning nordsst ble obseruerl 4. januar
(sammen med kaieflokken).

Pilfink Passer montanus Vanlig fugl i omrAdet.
Maks. antall 120 ind.21. september.

&' GrAspurv Passer,.,,,,' 
* domesticus FAtattigfugl'ffi 

helearet. Makssini. ituni.
Rosenfink Caryodacus erythinus En rosenfink
hann sang ved sstsiden av vannet 6. juli.

Bokfink Fringilla coelebs Hekker i omrAdet.

Bjorkefink Fringilla montifringilla Sett i liten an-
tall i omrAdet. Hoyeste antall var en flokk med 45
ind.29. april.

Grankorsnebb Loxiacuruirostra 1 ind.9. august
og 8 ind.4. oktober.

Dompap Pyrrhula pyrrhula Sett ivinterhalvAret i
omrAdet. Maks. 19 ind.8. februar.

Kiernebiter Coccothraustes corcothraustes 3
kjernebiter ble sett i omrAdet 8. februar og 1 ind.
27.tebruar.

Grsnnfink Carduelis chlois Sett hele Aret. Maks.
250 ind.3. desember.

Grsnnsisik Carduelis spinus Sett hele Aret,
sarlig vinterstid. Maks. 160 ind. 15. oktober.

Stillits Carduelis carduelis Maks. 73 ind. 13. ja-
nfuar. Dette er det hoyeste antall stillits registrert
ved vannet noensinne.

GrAsisik Carduelis flammea Vanlig i vinterhalv-
Aret, bl.a. en flokk med 300+ ind. ved Abildso gArd
9. januar.

Tornirisk Carduelis cannabina Uvanlig fugl i
omrAdet. 13 ind.21. septemberog 2 ind.4. okto-
ber.

Snospurv Plectrophenax nivalis 7 ind. pA trekk
overvannet 15. april.

Sivspurv Emberiza schoeniclus Vanlig hekke-
fugl i omrAdet. 190 ind. ble notert pA nordtrekk un-
dertellingen den 3. mai.

Gulspurv Emberiza citrinella FAtallig fugl hele
Aret. Maks. 11 ind. 13. januar.

Lappspurv Calcarius lapponicus t hunn lapp-
spurv ble sett i en flokk med sivspurv2l. april.
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Nye undersskelsesrapporter
Foreningen har fdtt folgende fire rapporter :

1. Vannkvalitetsovervflking i
Ostensjovann 1999. Vurdering av

beitetrykk pfl planteplankton.

@ivind Lsvstad, Li m no-Consu lt. Tvetenveie n 1 52,
0671 Oslo Trond Stabell, Tellus Ferskvanns-
undersskelser, Postboks 113, 2858 Kapp

Oppdragsgiver : Oslo vann- og avlopsetat (OVA)

"P rav er av dyrep lan kton og plantep lan kton ble tatt
gjennom hele vekstsesongen i Ostensjovannet i
1 999. Hensi kten med underss kelsen var A vurdere
dyreplanktonets beitetrykk pA planteplanktonet. PA
vAren og forsommeren ble planteplanktonet holdt
under en viss kontroll, men i lopet av sommeren
utviklet det seg en meget stor fore-
komst av blAgronnalger. Beitet-
rykket pA disse var sveft be-
grenset, noe som resulterte iat
b iomasseforholdet  mel lom
planteplankton og dyreplankton i
denne perioden var meget hoyt. BAde vann-
kvalitet og okologisktilstand i innsjoen ble i denne
perioden vurdert som meget dArlig."

Konklusjon : ..Problemet med manglende beite-
kontrol I pA plan ktonal ge r i Ostensjovan net var sa r-
lig utpreget midt pA sommeren under en oppblom-
string av blAgronnalgen Anabaena spiroides.
Denne algen er lite beitbar, noe som gir seg ut-
slag i at den etter hvert oppnAr meget hoy
biomasse og fullstendig dominans i plankton-
algesamf unnet. I denne perioden er dyreplanktonet
dominert av smA former; ciliater og hjuldyr. Disse
spiser hovedsaklig smA alger, og sannsynligvis i
svaft | iten grad Anabaena. Deres ti lstedevarelse
medforer dedor ikke tap av betydning for denne
algen. Tvert imot kan beitingen pA smA alger, som
potensielt kunne vere konkurrentertil Anabaena,
v@re fordelaktig for sistnevnte. Denne beitingen
medfsrer at konkurrenter fjernes, og en frigivelse
av neringssalter som var bundet opp i disse al-
gene. Dette er neringssalter som Anabaena i
neste omgang kan utnytte.

Det bsrvare et mAl A hindre tilfsrsel av nerings-
salter til Ostensjovannet i en slik grad at den
voldsome oppbyggingen av lite beitbare alger om
sommeren unngAs."

2. Betydningen av giennomstrsmning
for vannkvaliteten i Ostensjovann -en

teoretisk vurdering.

NIVA Rapport LNR 4184-2000 Norsk institutt for
vannforskning. Postboks 173 KjelsAs, 0411 Oslo.
Tlt 221 I 51 00 - Tom Andersen.

Oppdragsgiver:Oslo Komune, Vann- og Avlops-
etaten, avd. Avlop og Miljo. Helene Gabestad.

Sammendrag. "Omfattende investeringer i utbe-
dringer av avlopsnettet i Zstensjovannets nedbs r-
felt har gitt betydelige reduksjoner itilfsrslene av

planteneringsstoffer, uten at det kan
sees noen signifikant forbedring

av vannkvaliteten i selve inn-
sjoen. Ostensjovann er
fremdeles en av landets
mest eutrofierte insjoer.

Det karakteristiske ved da-
gens situasjon i Ostensjovann er at

totalfosfor sker dramatisk gjennom
sommersesongen, mest sannsynlig pA grunn av
en selvforsterkende prosess hvor oking i alge-
mengde gir a\{.pH, som gir alt utlekking avfosfor
fra sedimentene, som igjen gir alt algemengde,
osv. Slik sett er totalfosfor i Ostensjovannet vel sA
mye en funksjon av algemengde som at alge-
mengden er  en funks jon av to ta l fosfor .
Modellsimuleringer med forskjellig fosforbelastning
og konstant vannfsring illustrerer en betydelig
buffe revne i f orholdet mel lom klo rofyl I og totalfosfo r.
En 50% reduksjon av fosforbelastningen i forhold
til dagens nivA ser ut til A gi <10% reduksjon i alge-
mengde, mens en ytterligere reduksjon ned til 30%
av dagens nivA synes nodvendig for A oppnA ve-
sentlig bedring ivannkvaliteten. Den samme typen
bufferJenomener synes A gjare seg gjeldende i
enda stsrre grad i forhold til gjennomstromning.
Simuleringer med konstant fosforbelastning og
varierende gjennomstromning indikerer at en bsr
forvente merkbare reduksjoner i totalfosfor, men
kun ubetydelige endringer i algemengde med
okende vannmengde fra Noklevann. Noe overras-
kende indikerer simuleringene at okt gjennom-
stromning kan ha storre negativ effekt pA dyre-
planktonet enn pA planteplanktonet - fsrst og fremst
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fordi planteplankton typisk har vesentlig hoyere
maksimalvekstrate enn dyreplankton. En noe re-
dusert maksimumsverdi i algemengde ledsages
derfor av en forlenget periode med algeblomstring,
som tilsammen medfsreren pAfallende liten end-
ring i sesongmiddelverdien av klorofyll som funk-
sjon av gjenomstromning. "
(Vi mA hervare oppmerksom pA atvirkningen pA
Bogerudmyra/Klopptjern her ikke har vert gjen-
stand for vurdering. A.K.)

3. Vasspe st (Etodeu cunudenr;r) i
Ostensjovann. Status 1999

NIVA Rapport LNR 4128-99 - Marit Mjelde
Oppdragsgiver : Odo Kommune, Vann- og Avlops-
etaten, avd. Avlop'og Miljo

Sammendrag : (Vannvegetasjonen i Osten-
sjovann ble undersokt iseptember 19gg. FormA-
let var i forste omgang A registrere utbredelsen av
vasspest.

Vasspest var den
dominerende vann-
p lanten i  Osten-
sjovann. lden sorlige
delen dannet  den
store bestander i dybdeomrAdet 0.5-1.2
m, med opptil 1 m lange skudd. I nordre del var
bestandene noe merspredtog skuddene koftere.
Stort sett fantes bare underyannsbestander, bort-
settfra i et par kanaler pA ostsida som hadde min-
dre ovedlatematter. Vannvegetasjonen foravrigvar
artsfattig og hadde liten utbredelse. I nordre del
varstordeler av sedimentet (pA ca. 0.5-1 .5 m dyp)
dekket av grannalgen Hyd rod ictyo n retic u I atu m
(hAmettsalge); en svert sjelden art her i landet, som
tidligere bare er registrert i Frognerdammen iOslo.
Denne algen er en problemalge andre steder i
verden.

Antall after ivannvegetasjonen er redusert med
60%iforhold til i 1964, og dekningen avflyteblads-
vegetasjon i sorlige del er redusert fra over 50%
dekning til 0. Undervannsvegetasjonen ser imid-
leftid uttilA ha omtrentsamme utbredelse som pA
60-70-tallet, men er nA fullstendig dominert av vass-
pest.

Det ser ut til A vere store svingninger i vasspest-
bestanden i Zstensjovann. Det er behov for A fA
klarlagt hva dette skyldes og hvilken betydning det
har for innsjoen. Utviklingen av Hydrodictyon i
innsjoen bar tolges nay e.>>

4. Gytesuksess hos fisk i
Ostensjovannet, OsIo kommune.

Forssk pfl observasjon av rogn og
yngel ved overflateobservasjon

sesongen 1999.

Laboratori u m for ferskvan nso kologi og i nn lands-
fiske (LFl) Zoologisk Museum Universitetet iOslo
Notat nr. 4 - 1999 - Age Braband

"l 1998 ble det utarbeidet en rapport av Laborato-
rium for ferskvan nss kologi og i n n landsf iske (LFl )
ved Zoologisk museum, om de fiskeribiologiske
forholdene i Ostensjovannet iOdo kommune. Rap-
orten konkluderer med at fisketettheten var lavere
og at artssamfunnet var annerledes enn det som
skulle forventes ut fra innsjoens naringsstatus og
de fiskeartene som faktisk er tilstede. Det anty-
des en eller annen dadelighetsfaktor som resulte-
rer i lav tetthet, og oksygenmangel og/eller alge-
gifter kan vere slike faktorer."

Konklusjon "Det ble
fastslAtt at abbor
hadde vellykket gy-
ting vAren 1999, og

at de omfattende ob-
servasjoner som ble gjort av

drsunger av abbor 26. Juniviser
vellykket klekking og overlevelse de fsrste leve-
uker. Lav tetthet av voksen fisk gir lav kannibalisme,
og innsjoens generelle neringsstatus tilsier me-
get gode neringsforhold. Dette kan tilsammen gi
sveft store Arsklasse inntil eventuelt en eller an-
nen dodelighetsfaktor inntreffer.

Det ble 26. Juni ikke gjort observasjoner av mofi.
Med kjen nskap ti I habitatval g hos Arsunger av mort,
er det vanligvis lett A observere disse i perioden
like etter klekking og gjennom fsrste sommer. Det
er vanskelig A angi Arsak til at Arsunger av mort
ikke ble obseruert, men bestanden av gytefisk mA
vare meget lav, sA lav at mengden Arsunger ikke
observeres.

Observasjon av Arsunger av gjedde angir vellyk-
ket gyting, klekking og overlevelse ihvertfall fram til
25. Juni.

Samlet girobservasjonene de samme tendenser
som de gitt i rapport (Braband 1999), med vellyk-
ket reproduksjon hos aborog gjedde, og en mer-
kelig lav bestand av moft."
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Den Norske
Eterfabrikk

jubilerer
I fowige nummer av

"Sothona" qvsluttet vi en artikkelserie om
Eterfabrikken skrevet av Ingun'Jahren,

stifteren Frans Holsts barnebarn.

Den 2. februar er det 100 Ar siden A/S Den nor-
ske Atherfabrik ble stiftet. Ut fra den tids produk-
sjonsmetoder var det viktig at fabrikken lA i god
avstand fra bebyggefse pA grunn av eksplosjons-
faren. Relativt korfavstand tiljernbane, vei og vann
mAtte det ogsA v@re.

Asen sstfor Bogerudmyra og Zstensjovannet ble
valgt. Bryn jernbanestasjon, Ostenssjoveien og
Bolerbekken tilfredstilte de tre kravene. NA er et
sekel gAtt siden de fsrste aksjonerer startet det
hele. Denne erverdige, gamle fabrikken er fort-
satt den eneste i sitt slag i Nord-Europa.

I anledning bedriftens meget runde jubileum har
"Sothona" tatt en liten prat med administrerende
direktsr Kim Wedum.

Han forteller at bedriften nA satser pA tre virksom-
hetsomrAder.

Farma-avdelingen produserer bAde egne [ege-
midler,  og legemidler for andre legemiddd"
selskaper. De lager ogsA en rekke produkter,
mange hudrelaterte, pA oppdrag fra Norges Apo-
tekedoren i ng. Nye i nvesteri nger i moderne prod u k-
sjonsutstyr erforetatt. Bedriften er optimistisk med
tanke pA vekst og fortjeneste.

Det andre virksomhetsomrAde er innen grafisk
virksomhet. Pe 1960-tallet hadde bedriften utviklet
et produkt til grafisk bransje. Produktet fikk navnet
Grafoplast Emalje. Dette dannet grunnlaget forfa-
brikkens avrige produkter til grafisk bransje. Et
samarbeid med Kodak kom igang ibegynnelsen
av 1 990-Arene. Frem kal lerueske, f i kserveske og
rensevesker er produkter bedriften arbeider med.
De er ogsA forhandlere av forbruksvarer som film,
trykkplater osv. Computer to Plate utstyr til avis-
trykkerier er et annet produktomrAde bedriften
satser pA.

Eter- og kjemikalieproduksjon er det tredje virk-
somhetsomrAdet.

Wedum forteller at det er 17 ansatte ved bedriften
. som sorger for produksjon og nodvendig kontor-
arbeid. Disse sorger for omsetning pA rundt 23
millioner kroner.

| 1996/99 var det en modernisering av bedriften.
Staben arbeideraktivt med nye ltrodukter. Fabrik-
kens kapasitet blir ikke fullt utnyttet, sA mulighe-
tene for vekst ligger der.

Det satses bevisst mot eksportmarkedet der Bal-
tikum harpektseg utsom serdeles interessant.

Den "gamle" Eterfabrikken harvistseg Avere le-
vedyktig. Her unnfanges nye id6er, man er blitt mer
og mer internasjonalt orientert. Wedum har tatt
godt vare pA gamle tradisjoner. Samtidig er han
og medarbeiderne Apne for nye id6er og utvikler
stsrre og storre kontaktflate. Tlltross forat det kun
er rundt 20 eterfabrikker i global sammenheng, er
konkurransen knallhard.

Bedriften har greidd A ta vare pd de gamle byg-
ningene iden grad det harvert mulig. De benyt-
tes den dag idag og utgjor en viktig del av kultu-
ren. Heldigvis har vi med en meget miljobevisst
bed rift A gjare. Det er i ngen form for foru rensni ng
fra Eterfabrikken i dag!

Den p raktf u I le utsi kten over Ostensjovan net f ra fa-
brikken har kanskje i nspirert mi ljo bevisstheten.

Bedriften snsker A vokse innenfor de muligheter
Som beliggenheten gir. De er opptatt av fri-
omrAdene og forholdettil naboene.

" Soths na" takke r ad m i n istre ren d e d i rekts r
for samtalen og gratulerer

Den norske Eterfabikk med jubilAet.

-86*rlu ne'
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Insektene ved @stensj svunnet
Lars Ove Hansen, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo

For snart seks Ar sida tok Ostensjovannets ven-
ner kontakt med Moften Falck og meg for A vur-
dere mulighetene for A gjennomfare en insekt-
undersskelse ved vannet. Prosjektet ble plan-
lagt og de fsrste innsamlingene ble igangsatt
allerede i 1995. Hensikten med undersskelsen
var A se n@rmere pA de tilgrensende omrAdene
til vannet. Vi visste allerede endel om insektene
i vannet, men lite forelA av opplysninger om hva
som var knyttettilomrAdene rundt.

Insektene teller 15 ganger sA mange arter som
av fisk, amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr til-
sammen. Sannsynli$vis har vi mer enn 23 000
arter hertil lands, men langtfra alle disse er idag
bekreftet. Insektene inntar nokkelposisjoner i de
al ler f leste o kosystemer, men er al li kevel u rovek-
kende lite fokusert pA i naturforvaltningen. De
blir derfor nesten alltid en salderingspost i for-
hold til mer <populare" grupper som fugl, pat-
tedyr og planter. I de tilfellene det gis midler, er
dette langt fra tilstrekkelig til A gjennomfore en
faglig god underss kelse. I nsektunderso kelsene
blir derfor stort sett tilfeldige og overfladiske. NAr
Ostensjovannets Venner igangsetter en slik
undersskelse ved vannet, er dette meget pris-
verdig og faktisk nasjonalt sett unikt.

Entomologer begynte tidlig A interessere seg for
Ostensjovannet. Hans Kier, som senere ble
konservator i Tromss, skriver i sin dagbok fra
1888 at han vandret opp til vannet for A samle
insekter. Det artige her er at disse insektene er
fortsatt bevart i samlingene ved Zoologisk mu-
seum i Oslo. Bergmester Thomas Munster for-
elsket seg serlig ivannet og begynte sine inn-
samlinger av biller i slutten av 18OOtallet. En
rekke funn av Munster f ra @sten$avannet finnes
i den entomologiske I itteratu ren. And reas Strand
var aMageren til Munster pA billefronten. Endel
funn fra omrAdet er ogsA publisert av ham. En
rekke andre entomologer har vart innom van-
net med Arene. Likevel finnes ingen grundige
insektundersskelser fra @slensjovannet der
ogsA tilgrensende omrAder inkluderes. Dette til
tross for at vannet hyppig er benyttet i pedago-
gisk oyemed av Oslos lareanstalter, ikke minst
Universitetet iOslo.

Oppsiktsvekkende resultater

For mange organismegrupper er det tilstrekke-
lig med forholdvis enkel metodikk for innsam-
ling av data. Dessverre er det ikke slik for in-
sekter. Hvis man skalfA med seg et representa-
tivt utvalg av artene innen et omrAde, mA man
benytte flere forskjellige felletyper. Den enkleste
er insekthAven. Insektsamleren med hAv er det
vitset mye om, men likevel er dette et sardeles
effektivt redskap. I dette prosjektet ble det be-
nyttetflere andre felletyper. En meget effektivfelle
er malaise-teltet, som er en slags telt-felle der
insektene flyr mot en midtvegg og etterhveft hav-
ner i eiflaske med konserveringsvaske. Flere
av leserne har sikkert sett disse underlige tel-
"tene stA plasseft pa forskjellige lokaliteter rundt
vannet, blant annet pA SlAttenga. Andre felletyper
som ble benyttet var fallfeller for A fange opp
bakkelevende insekter, lysfellerfor A samle natt-
aktive after, og vindusfeller for A samle vedbor-
ende insekter. I ti l legg ble det ogsA tatt inn
plantemateriale til klekking. Viktig er det ogsA A
la en slik undersokelse gA over lengre tid, gjerne
fra tidlig vAr til sein hsst. De forste insektene
begynner svermingen allerede tar snaen er borte,
mens de siste, som f.eks. frostmAlerne, vAger
seg ikke utfar etter at det har vert noen frost-
netter. De allerfleste aftene harsin sverming isom-
mermAnedene, ellertidlig host. Mange aftersvin-
,ger ogsA i antall fra Ar til Ar. Det er derfor en fordel
A la en slik undersskelse gA overflere Ar.
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som omhandler after fra omrAdet kom for 2 - finneren. Den er meget sjelden og knyttet

Siden Ostensjovannet har hatt besok av mange
entomologer gjennom tidene, har aktuell littera-
tur, derdisse samlerne omtalersine funn, ogsA
blitt gjennomgAtt. De fsrste publikasjoner

m e r  e n n  h u n d r e  A r  s i d e n .
Bestemmelsesarbeidet er ogsA
en t idkrevende prosess.  For  '  

- . . . . .  I
mange grupper harvi mAttet sende
ut materiale til andre eksperter. En
stor del av materialet er artsbestemt av
norske eksperter, men noe ble ogsA sendt
utenlands. Mange av ekspertene er ofte
overarbeidet og har lite tid til overs til nettopp
slikt arbeide. Resultatene kan dedor ofte vente
pA seg. Et stort materiale er ikke bestemt opp
ennA. Nylig ble en stor mengde smA parasittiske
veps, sannsynligvis flere tusen individer, sendt
til eksperter i Ungarn. Her kan vi kanskje vente
oss spennende resultater med tida.

Resultatene sA langt er serdeles oppsiktsvek-
kende. Vi har registrert over 1700 arter f ra om-
rAdet. 25 av artene er nye for landet, og fire av
disse er ikke tidligere registrertfsr i Norden. NAr
vi melder slike arter nye for landet, sA tror mange
at det dreier seg om nyinnvandrere til Norge,
men det er kun tilfelle for et fAtall av aftene. De
aller fleste har allerede hatt en fartstid pA flere
tusen Ar her ti l lands. Hvorfor entomologer ikke
har oppdaget dem for, skyldes bAde at det er
forfA entomologer iforhold tilantall insekter, og
at mange av aftene lever serdeles bortgjemt og
er derfor vanskelige A finne.

Ubeskrevne arter

Gjennom tidene er det beskrevet fire after nye
forvitenskapen fra omrAdet. Disse artene hadde
ikke noe latinsk navn da de ble funnet. Vi sier at
de var ubeskrevne. Man hsrer ofte om innsam-
ling fratropene, der mange aftersom innsamles
ikke tidligere er kjent for vitenskapen. Men ogsA
her hjemme viser det seg at vi har ukjente arter
rundt oss. Prosessen videre for A beskrive en
art er at en spesialist pA insektgruppa tar for seg
individet eller individene og sammenligner med
narstAende arter. Deretter gir han det et latinsk
navn, og beskriver sA aften i en aftikkel i et vi-
tenskapelig tidsskrift, gjerne il lustert med figu-
rer og kanske ogsA et fotografi. Individet som
blir benyttet i beskrivelsen kalles holotype, og
skal etter internasjonale regler plasseres pA et
museum.

PA slutten av 18OOtallet fant Thomas Munster
en liten kortvingebille som til davar ukjent. Denne

ble beskrevet for akkurat 100 Ar siden og fikk
navnet Omalium muensteri, oppkalt etter

til vannkanter. | 1958 beskrev bille-
eksperten Andreas Strand en an-
nen  ko r t v ingeb i l l e ,  ogsA  f ra
Ostensjovannet. Denne f ikk navnet

Acrotona convergens. Senere har det
vist seg at denne siste arten er noe vanli-

'  gere og mer utbredt enn den fsrste.
Holotypen tilden forstnevnte er idag depo-

neftved et museum iWien, mens den andre stAr
pA Zoologisk museum i Oslo, der lorsvrig Nor-
ges storste insektsamling befinner seg. I vAr un-
dersskelse ble det samlet inn en mengde smA
parasittiske veps. Det viser seg at vi har flere
tusen forskjellige slike snyltende veps i Norge
og som vi vet veldig lite om. Felles for dem er at
de snylter pA andre insekter. Vi skal vare glad
for at disse finnes, fordi de holder mange ska-
deinsekter i sjakk. To ukjente vepseafter ble fun-
net idenne undersokelsen og de ble beskrevet
i 1998. Den ene fikk navnel Telenomus ilione
og er ikke kjent fra andre steder i verden. Den
andre, som ble gitt navnet Synopeas bohemani,
er ogsA kjent fra Sorum, Arendal og Bamble.
Denne ble faktisk samlet av Hans Kiar i 1888. I
dagboka si for dette Aret skriver Kia-r at han
vanderet opp fra Kastellet hvor han bodde og
opp t i l  "Ostensis,, .  Han samlet forholdsvis
mange insekter pA denne turen. Ved vannet sam-
let han sA denne lille vepsen. Denne har sA stAtt
bortgjemt pA Zoologisk museum, inntil jeg kom
over materialet iforbindelse med denne under-
sskelsen. Vepsen ble sendt ti l Peter Buhl ved
Zoologisk museum i Kobenhavn, som sA be-
skrev aften. Disse vepsene er ogsA deponert
ved Zoologisk museum iOslo.

":tq I
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Bevaring av kulturlandskapet

De fleste insekter lever som voksne av pollen
eller nektar. Dette henter de fra blomster og disse
insektene er derfor avhengig av at det finnes
blomsterenger i nerheten. OgsA
mange av aftene som utvikler
seg nede ivannet lever av nek-
tar og pollen som voksne. Ved
at vannet har sApass store kant-
soner og enger med blomster
kan sAledes vare en av hoved-
Arsakene tilat omrAdet husersA-
pass mange arter. Her trives
ogsA en rekke rovinsekter, som
f.eks. oyenstikkere, som jakter
nettopp inne pA d*isse omrA-
dene. Hvis disse en$ene bebyg-
ges eller odelegges vil dette ikke
bare ramme arterdirekte knyttet
til engene og kantsonene, men
ogsA mange av artene knyttet til
vannet, da disse ogsA fAr ode-
lagt endel av sitt neringsgrunnlag.

For engene er det viktig at de ikke gror igjen
slik at det dannes skog. Noen par:tier,kan med
heflvokse igjen, men de stsrre partiene barfor-
bli eng enten som resultat av beiting eller slAtt.
Denne type enger vil ogsA kunne opprettholde
gode bestander av mange dagsommerfuglarter
noe som igjen vil gi en okt opplevelse for bru-
kerne aV omrAdet.

Blomsterf|uene (Syrphidae) er fami|ien som best
dokumenterer at @stensjovannet med sine kant-
soner og blomsterenger er nasjonalt vernever:
dig. Med 93 pAviste arter mA dette vere Norges-
rekord. Flere av artene er sjeldne og enkelte er
bare funnet herved @stensjovannet. Av de mer
sjeldne kan nevnes Paragus majoranaesom ble
pAvist i 1996 pA Oppsalskrenten. Den er kun
funnet et fAtall ganger i Norge. Den mest sjeldne
er Orthonevra erythrogona som i Norge kun er
p6vist her. Arten er ellers bare funnet 6n gang i
Danmark. Av andre sjeldne arter kan nevnes
Parhelophilus versicolor og Temnostoma
vespifo rme. Blomste rf I uenbs larve r utvi kle r seg
pA forskiellig vis. Mange av artene har laruer sofn
leverav bladlus. Disse erviktige i okosystemet,
og mange er sannsynligvis knyttet til bladlus pA
lakrar. Enkelte arter utvikler seg i mudder og
puster med et langt ror de strekker opp til over-
flaten. Disse blir populart kalt rottehalelarver.

Atter enkelte utvikler seg i morkent tre. Viktig for
samtlige av artene er at de mA ha rikelig tilgang
pA blomster, da de voksne hyppig bessker
blomster for A ta til seg nektar.

Rsdlistede arter

Nylig utgav Direktoratet for Natur-
forualtning reviderte rsdlister der
ogsA insektervar inkludert. 29 av
de pAviste artene er oppfort pA
disse rodlistene. Disse artene
har forskjellige trusler. Noen trues
av utbygging og annen direkte
odeleggelse av leveomrAdene
deres. Flere arter trues grunnet
intensivt skogbruk. Dette er
gjerne arter som er avhengig av
dod ved eller forholdsvis ursrt
skogbunn. Et meget gammelt
funn av trebukken Monochamus
urussovi foreliggpr. Denne er
oppfort pA rodlistei som sannsyn-

lig utdodd fra landet (kode Ex i lista). Arsaken
er ganske sikkert mangel pA gamle trer, noe
skogbruket mA ta pA si kappe. For at skogen
skal beholde sine kvaliteter er det viktig at dsdt
og doende trevirke ikke fjernes. Skjotsel av
omrAdet mA ikke innebere at dsd ved som
f.eks. dsdetrer eller greiner fjernes! Det er vik-
tig A kanalisere ferdselen iomrAdet siden pres-
set er sApass stort. F.eks. mot Manglerud og
Abildss kan det gA litt mye pA kryss og tvers.
:lDen lille sommerfuglen almestjertvinge er opp-

1,1ortmg,,.d kategori sArbar. Denne trues av alme-
syke som slAr mer og mer om seg i omrAdet
dessverre. Larvene lever pA blader av alm, og
arten er kun funnet iSorost-Norge. Almesyken
herjer nA bl.a. iAlmedalen.

For de vannlevende artene er trusselen gjerne
drenering og forurensning. Ofte kan avrenning
fra jordbruket vere en trussel. Men ogsA oksy-
genmangel kan ha innvirkning. Hva som er
hovedtrusselen for de to rodlistede oyenstikker-
artene vet vi mindre om.

En ufuidelse av selve naturreseryatet er A anbe-
fale. Siden omrAdet inneholder kvaliteter bAde'(ulturhistorisk 

og ikke minst botanisk, bsr det
vurderes et landskapsvernomrAde for hele om-
rAdet. Dette bsr isAfall inkludere engene og de-
ler av skogen i omrAdet. Bogerudmyra bor fredes
som naturreseruat.



Og for de som tenker at insekter ikke er sA vik-
tige, husk at det er det fuglene spiser og det er
de som pollinerer blomstene! UTEN INSEK-
TENE STOPPEF NATUREN"

BILDER

1 - Det er registrert hele 93 after av blomster-
fluer ved Ostensjovannet, og noen av dem er
meget sjeldne.

2 - Den lille snyltevepsen Telenomus ilioneble
fanget pA slAtteenga i 1995. Dette er eneste in-
divid av arten, og dette ble ogsA benyttet i be-
skrivelsen avarten.

3 - Orange gullvinge er ikke uvanlig pA engene
rundt vannet. Mange glemmer at insektene, in-
kludert sommerfuglene, har den tunge oppga-
ven A pollinere blomstene vAre.

4 - Sumpgresshoppe er en karakteraft i alle de
fuktige omrAdene rundt vannet.

5 - Svalestjert er nevnt i en monografi av Haa-
kon Tveter fra1925, men ble ikke gjennfunnet i
dennen undersskelsen.

Terskel- og erosjonssikring ved Bogerudmyra
Sothsna bringer her en avskrift av informasjonstavlen som stdr ved broen i

sydenden av vanneL Her hqr det vrert store gravearbeider i vdri som bildet ogsd viser Vi
siterer informasjonstavlen direke, fordi den gtr svar pd det meste man kan lure pd.

Anlegget gjennomfores av Norges Vassdrags-
og energidirektorat (NVE) i samarbeid med
Oslq kommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. .. u

Hvorfor?
Det gamle vassdragsanlegget, spuntvegg og
terskel, er iforfall. Terskelen sikrer idag stabil
vannstand i naturreservatet. PA sikt er det fare
for omfattende utgraving (erosjon) og dermed
senking av vannstanden i Bogerudmyra. Dette
kan fA store konsekvenserfor plante- og dyreli-
vet iomrAdet.

Hva skjer?
Prosjektet omfatter nedramming av ny trespunt
(malmfuru), erosjonssikring av strandsone, samt
tilsAing og beplantning. Det vil bli opparbeidet
om lag 120 lm ny turvei, slik at ferdsel gjennom
omrAdet og mating av fugl skjer pA et mer slite-
sterkt underlag. Trebroen over terskellopene vil
gi en ny tuerrforbindelse over kanalen.

Framdrift:
Byg gesta rt : 1 4.02.2000. Hovedp rosj ekt f e rd i g :
01 .04.2000. Ti lsl utni ngsarbeider, gro ntarbeider:
main, juni, juli 2000. NVE stAr for den praktiske
gjennomfo ringen av prosjektet.

Kostnader:
Prosjektet er et spleiselag mellom NVE, Fylkes-
mannens miljovernavdeling ved Aksjon Vann-
miljo og Oslo kommune.



Ostensisvannet i Oslo:

Ornitolosiske Verneverdieru 
A, Svein Dale

Norsk Ornitologisk Forening, qvd. Oslo og Akershus

Sammendrag
Det er registrert mer enn 200 fuglearter i og rundt
@sten$avannet i Oslo. Av disse er 42 klassifi-
sert som truete; dette utgjar 69"h av.alle truete
fuglearter som finnes i Norge i dag. Arligobser-
veres opptil 141 ulike fuglearter. Ostensjovannet
er en viktig hekkeplass for mange vAtmarks-
fugler, og vannet har nasjonalt viktige forekom-
ster av toppdykker, sivhsne, sothone, hettemAke
og rorsanger (>1o/o dv norsk hekkebestand).
Totalt har minst 83 artei hekket. Omtrent halv-
parten av de registrerte hekkefuglene hekker'
bare utenfor reservatets grenser. BAde under
vAr- og hssttrekk'raster mange arter i betyde-
lige antall. Av vAtrnarksfugler er det registrert
hoye tall av stokkand (700), toppand (130), kvin-
and (130) og laksand (43). Vannet er mye brukt
til matleting av tArnseiler (maks. 3000), sand-
svale (300), lAvesvale (3000)og taksvale (258).
Apne omrAder rundtvannet brukes mye av hei-
piplerke (250), gulerle (300) og linerle (250).
VAtmarksvegetasjonen fungerer som over-
nattingsomrAde for bl.a. ster (maks. 6000). Kul-
tur landskapet er vikt ig rasteplass for bl .a.
grAtrost (5500), bjorkefink (1500), bergirisk
(160) oE snospurv (83), mens ogsA andre
frospisere forekommer i store antall; gronnfirfk
(500), gronnsisik (500) og pilfink (500). En stor
del av de rastende trekkfugfene bruker omrddene
utenfor selve reservatet. Totalt sett mA Zsten-
sjovann-omrAdet karakteriseres som en meget
viktig fuglelokalitet. I Oslo og Akershus hartrolig
bare Nordre @yeren (Ramsar-omrAde) klart
stsrre betydning enn @stensjovannet, tiltross for
at Ostensjovann-om rAdet har et beg renset areal.

lnnledning
Zstensjovannet i Oslo ble vernet som naturre-
seruat 2.1 0.92. I midlertid omfatter verneom rAdet
bare selve vannet og vAtmqrkene rundt vannet.
Dette betyr at rnesteparten av okosystemet ved
Zstensjovannet fortsatt ikke har formelt og ef-
fektivtvern. OmrAdene rundtvannet harogsA et
rikt fugleliv. Uten disse omrAdenes bufferuirkning
er det ogsA grunn til A tro at fuglelivet i selve vAt-
markene vil blifattigere. Dessuten gir kombina-

sjonen av vAtmark, skog og kulturlandskap en
usedvanl ig rik f uglefau na. FA and re om rAder kan
vise til lignende antallfuglearter pA et sA begren-
set areal.

PA bakgrunn av dette laget Norsk Ornitologisk
Forening, avdeling Oslo og Akershus i 1995 en
rapport som ga en oversikt over hvilke ornitolo-
giske verneverdier som er knyttet til hele Osten-
sjovann-omrAdet. Rapporten skulle tjene som
g ru n n lagsmateriale for D i rektoratet for Natu rf or-
valtning for deres vurderi nger av hva slags verne-
form som burde benyttes for omrAdene rundt
Ostensjovannet. Denne rapporten gjengis her,
kun med smA justeringer, for A minne om hvor
verdifullt Ostensjovannet er for fugler. I ettertid
hai'bl.a. den norske rsdlisten for.flugler blitt noe
endret, men det har ingen betydning for omrA-
dets verneverdi. Det har ogsA blitt gjort flere ob-
servasjoneravsjeldne afterde siste Arene, men
det er ikke gjort en samlet gjennomgang for A
oppdatere artsliste o.l. Ostensjovannets verdi er
uansett sA Apenbar at noen observasjoner fra
eller til gjor liten forskjell.

Forekomst av truete arter
Det er registrert minst 42Iruele1 fuglearter i
OstensjovannomrAdet. Dette utgjar 69% avalle

'truetre fuglearter (unntatt utdsdde arter) i Norge.
Tallet md sies Avere sved haytogerantagefig
like stort eller stsrre enn tallene for de fleste an-
d re nasjonalt ve rn eve rd i ge f u g le lokal iteter. Tal-
let er hoyt ogsA iforhold til norske Ramsar-om-
rAder. De truete artene2 er :

Storlom (K), Fiskeorn (V), Dobbeltbekkasin (V),
SmAlom (K), Honsehauk (l), Skogdue (K), Stor-
skarv (V), Kongeorn (V), Snougle (R), Sang-
svane (K), VepsevAk (K), Hubro (V), SedgAs
(V), Myrhauk (R), Nattravn (l), Snadderand (R),
Vandrefalk (E), Svartspett (V), Knekkand (R),
Lerkefalk (R), GrAspett (K), Stjertand (R), Trane

" (!), Hvitryggspett (V), Skjeand (R), Vannrikse
(R), Dvergspett (K), Bergand (R), Myrrikse (R),
Vendehals (l), Svartand (K), Akerrikse (E), Fjel-
lerke (K), Sjoorre (K), Dverglo (R), Trelerke (R),
Havelle (K), Dvergsnipe (R), KornkrAke (V),
Lappfiskand (R), Kvartbekkasin (R), Hortulan (V)
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OmrAdet trar spesilll betydning for flere av disse
artene; Ostensjovannet er et av de stedene i
Oslo og Akershus hvor flere av de nevnte ande-
artene (snadderand, knekkand, skjeand og lapp-
fiskand) blir sett oftest.

I tillegg er det ved Ostensjovannet registrert en
rekke 6raritetero som svafihalsdykker, sivhauk,
su ltan ho ne, dvergmAke, svaftterne, hvitvi n ge-
svartterne, trostesanger, dvergfluesnapper, svart-
strupe og skjeggmeis. For minst en av disse
artenes vedkommende var observasj6nen ved
Ostensjovannet den fsrste i Norge.

Artsmangfold
I Ostensjovann-omrAdet er det registrert over
200 fuglearter. Dette er et svert hoyt tall og i
Norge er det stort sett bare nasjonalt vernever-
dige omrAder som kan vise til hoyere tall. I Oslo
og Akershus er det trolig bare i Nordre Ayeien
Naturreservat (Ramsar-omrAde) og pa Fornebu-
landet med Storayki len og Koksa Natur-
reservater det er registrert flere after (begge
med ca250 registrefte arter). lmidlertid erOsten-
sjovann-omrAdet betydelig mindre i areal slik at
tallet er relativt sett megethoyt. Arlig observe-
res 110-140 after, avhengig av hvor mye omrA-
det blir besskt av ornitologer.

Antall fuglearter som hekker regelmessig ligger
pA omkring 50. Totalt har minst 83 arter hekket.
Til A vare et sA lite omrAde er antall hekkende
arter tioyt. Omtrent halvparten av de registrerte
hekkefuglene hekker bare utenfor reservatets "
grenser.

I trekktidene er det ikke uvanlig A observere 60-
70 arter pA en dag i omrAdet. Dette er pA linje
med hva man kan forvente pA dagsbesok ogsA
til Nordre @yeren og Fornebu-omrAdet.

Betydning som hekkeomrflde
Som hekkeomrAde har Ostensjovannet storst
verdi pA grunn av vAtmarksfuglene. Det er gode
bestander av mange av after hvorav flere har en
begrenset utbredelse i Norge. De viktigste hek-
kende vAtmarksfugler er listet opp under med
bestandsanslag og estimater for hvor stor del
av henholdsvis Oslo og AkershusE og Noiges
bestand som finnes ved vannet. Enhver lokalitet
som har mer enn 1"h av norsk bestand m6 ka-
rakteriseres som sveft viktig.

Dette viser at Ostensjovannet er en nasjonalt vik-
tig lokal itet for toppdykker, sivho ne, sotho ne, het-
temAke og rsrsanger blant vAtmarksfuglene. lnn-
farle arler som kanadagAs, grAgAs m.fl. er ikke
tatt med i disse vurderingene.

En rekke andre vAtmarksfugler har hekket en
eller flere ganger. Dette er bl.a. knoppsvane,
kri kkand, skjeand, van n rikse, myrrikse, dverglo,
strandsnipe, enkeltbekkasin og sivsanger.

I omrAdene rundt Ostensjovannet hekker en
rekke andre arter, og bestandstetthetene er til-
dels gansk e hay e. Dette gjelde r serl i g forekom-
stene av spurvefugler i omrAder med busk-
vegetasjon iog langs vAtmarkene, i lovskogene

. og i blandingsskogene.

I omrAdet har ogsA andre arter som f.eks. tArn-
falk, hornugle og kattugle hekket. Dessuten hek-
ker 3 par vintererle i bekkene som fsrer tilllra
Ostensjovannet. Det forel igger ogsA eldre
hekkefunn av Akerrikse og hubro.
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Betydning som rasteplass
for trekkfugler
OmrAdene ved Ostensjovannet er viktige for
mange forskjellige trekkfugler bAde under vAr-
og hosttrekket. Under talger en oversikt over
hayeste registrerte antall av utualgte trekkfugler.
Oversikten er baseft pA Arene 1978-826 og
1991-92'1, 19938 og 1995e . Oversikten er der-
for,ikke fullstendig, men gir et godt bilde av hvor
mange fugler som benytter omrAdet som*raste-
plass.

Art
Taksvale
Heipiplerke
Gulerle
Linerle "
Sidensvans
Rodstrupe
BlAstrupe
Buskskvett
GrAtrost
MAltrost
Rodvingetrost
Lovsanger
Skjeggmeis
Skjere
NottekrAke
Kaie
KornkrAke
KrAke
Star
Pilfink
Bjorkefink
Grsnnfink
Stillits
Gronnsisik
Tornirisk
Bergirisk
GrAsisik
"Snospurv

6 4
260 1100
280 464
2 127
4 6 2
21 43
327 700
2 6
130 52
6 6
36 130
28 43
75

39
1 3  4
3 1  8
5
1 5 2
6 1
3
6
1 7 6

65
75 182
' 1 7

195 400 i

200 3000
6 0 5
50 300
150 3000

Var
200
250
300
250
100
70
2
4
56
52
70
100
8
145

400
1 2

Hsst
258
25
24
164
80
28
1 2
35
5500
20
150
95
3
70
1 5
78

20000- 55
1000 6000

500
1500 1000
40 500
40 25
12 500
3 0 3
160  1
22 100
83

Art
Toppdykker
Griihegre
Knoppsvane r
Sangsvane
GrAgAs
KanadagAs
HvitkinngAs
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Skjeand
Toppand
Taffeland
Kvinand
Laksand
Vipe
Heilo
Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Storspove
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grsnnstilk
Strandsnipe
Makrellterne
Bydue
Skogdue
Ringdue
TArnseiler
Sanglerke
Sandsvale
LAvesvale

VAr Hsst
43 62
2 5 2
7

Denne oversikten viser at en rekke fuglearter
forekommer i svart store antall ved Osten-
sjovannet. Selve vannet er viktig for trekkende
vAtmarksfugler, serlig ender. Vadefuglene be-
nytter sarlig sumpvegetasjonen langs vannet.
TArnseilere og svaler ssker ofte nering over
vannflaten, og under kjolige perioder itrekktiden
om vAren kan konsentrasjonene av seilere og
svalervare svaft store og da harvannet avgjo-
rende betydning for disse aftene.

pmrAdene utenfor reservatet har spesielt stor
betydning for trekkende duer, piplerker, erler,
troster, krAkef ugler, ster og f i nker. Jordbru ksom-
rAdene benyttes mye av duer, troster, krAke,
kaie, bokfink og bjorkefink. Andre Apne omrA-
der (f.eks. enger) erviktige for rastende piplerker,



erler og ster. SkogomrAdene har stor betydning
for ulike trostefugler, sangere, meiser og finke-
fugler (bl.a. gronnsisik og grAsisik).

Dette betyr at en stor andel av rastende fugler i
Zstensjovan n-om rAdet benytter om rAdene uten-
for reservatet. Kombinasjonen av ulike biotoper
som Aker, eng, buskvegetasjon og forskjellige
skogtyper er trolig en viktig Arsak til at sA mange
fugler benytter omrAdene. De ulike vegetasjons-
typene dekker fuglenes behov for nering og
skjul. Det er derforviktig A ta vare pAtilstrekke-
lige arealer av alle biotoper som finnes rundt
vannet dersom man onsker A bevare omrAdets
betydning som f uglelokalitet.

Listen var mer eller mindre komplett pr 1995.
Refefansef Senere harflere andre arter blitt obseruert, f.eks.
Anonym. 1994. Antall observerte fuglearter ved sabinemAke, lomvi, isfugl m.fl. Artsantallet lig-
Zstensjovannet har passert 200. Soths na,5:7 . ger dermed pA omkring 206 i 1 999.
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Storlom
Dvergdykker
Toppdykker
Horndykker
Svarthalsdykker
Storskarv
GrAhegre
Knoppsvane
Sangsvane
StripegAs
SedgAs
KortnebbgAs
TundragAs
GrAgAs
SnogAs
KanadagAs
HvitkinngAs
RinggAs
Gravand
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Knekkand
Skjeand

.Taffeland
Toppand
Bergand
Havelle
Svartand
Sjoorre

Kvinand."
Lappfiskand
Silanci'
Laksand
VepsevAk
Sivhauk
Myrhauk
Hsnsehauk
Spurvehauk
MusvAk
FjellvAk
Kongeorn
Fiskesrn
TArnfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Vandrefalk
Jaktfalk
Orrfugl
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Vannrikse
Myrrikse
Akerrikse
Sivhsne
Sultanhone
Sothsne
Trane
Tjeld
Dverglo
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Heilo
Vipe
Dvergsnipe



Temmincksnipe
Myrsnipe
Brushane
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
SmAspove
Storspove
Sotsnipe
Rsdstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grsnnstilk
Strandsnipe
DvergmAke
HettemAke
FiskemAke
SildemAke
GrAmAke . ,,
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Krykkje
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Rsdnebbterne
Svartterne
Hvifuingesvartterne
Bydue
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Snougle
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Vendehals
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Topplerke
Trelerke
Sanglerke
Fjellerke
Sandsvale

LAvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Lappiplerke
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Vintererle
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett q
Jernspuw
Rodstrupe
Nattergal
BlAstrupe
Rodstjert
Buskslcvett
Svartstrupe
Steinskvett
Ringtrost. ,
Svarttrost
GrA,trost
MAltrost
Radvingetrost
Duetrost
Gresshoppesanger
Sivsanger
Myrsanger
Rorsanger
Trostesanger
Gulsanger
Msller
Tornsanger "
Hagesanger
Munk
Boksanger
Gransanger
Lovsanger
Fuglekonge
GrAfluesnapper
Dvergfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Skjeggmeis
Stjertmeis
Lsvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
BlAmeis
Kjottmeis
Spettmeis
Trekryper

Stillits
Grsnnsisik
Tornirisk
Bergirisk
GrAsisik
Grankorsnebb
Rosenfink
Konglebit
Dompap
Kjernebiter
Lappspurv
Snospurv
Gulspurv
Hoftulan
Sivspuw

Tornskate
Varsler
Nstteskrike
Lavskrike
Skjere
NsttekrAke
Kaie
KornkrAke
KrAke
Ravn
Ster
GrAspurv
Pilfink
Bokfink
Bjorkefink
Grsnnfink

1 Klassitisering av truete:arter fslger Stsrkersen
(1w2).
2 Truethetskategorier folger Storkerspn (1992). E =
direkte truet, V = sArbar, R = sjelden, I = usikker, K
= utilstrekkelig kjent.
3 Basert delvis pA Olsen (1 982).
4 Basertdelvis pd Olsen (1982).
5 Norsk bestand som ansldft i Gjershaug et al.
(1ee4).
6 Bredesen (1 982, 1 983), Hansen (1 978, 1 979a,b,
1980, 1981a,b, 1982), Timdal (1980)
? Eie (1993)
8 Eie (1994)
e Ostensjovannets Venner og NOF avd O&A,
upublisert
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Presserunden
Sothonas redaktor har kommet over et par bemerkelsesverdige avisslcriverier

siden siste utgave av medlemsbladet. Faksimile og kort kommentar folger nedenfor
Send gierne interessante eller morsomme utklipp som omhandler vannet til Sothona v/

foreningens postboks. Husk d inkludere toppen av siden, sd vi vet
hvilken avis (eller blad) og dato.

Ostensjovannet: Pytt eller dam?

Fredag, 12. november 1999 kunne vi lese i
Aftenposten om nye funn av insekterved Osten-
sjovannet. Hyggelig at vannet vArt fAr litt PR nA
og da, men det mA innrsmmes at jeg ble noe
fornarmet pA vannets vegne nAr journalisten
kalte det forst en dam, og senere "pytten".
Enhver som har tlayet over Oslo Ost kan se at
vannet vArt er noe starre enn bAde en pytt og
en dam.

Journalisten har ogsA bommet noe pA antall
nye afterfunnet iforbindelse med undersskel-
sen. Du kan lese mer om dette ellers i bladet i
aftikkelen " Insektene ved Ostensjovannet" av
Lars Ove Hansen

UbAtturer skulle v@re siste nytt - med smilende
samarbeid fra Zstensjavannets Venner! Da
skjonner nok leserne vAre at dette var en klar
aprilspok. Sothsnas redaksjon kontaktet avi-
sen og tikkhsre at de hadde sorget for A ikke
nevne at vannet er bare 3 meter dypt pA det
dypeste! Avisen kunne videre fortelle at de al-
lerede hadde fAtt noen telefoner fra folk som
ville ha billetter ti l jomf ruturen.

En artig spok, syntes Sothsnas redaktor, og
bringer her en faksimile av oppslaget i Bydels-
avisen.

Ubflt ph Astensjovannet (1.4.2000)

1. april i dr kunne leserne av Bydelsavisen lese om et
nytt spennende tilbud ved Ostensjavannet.

Se live!
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Aktivitetsplan YfrrlSommer 2000
onsdag 7. juni - 18.00 ... Guidet rusletur langs Bslerbekken

Vi snakker om natur og historie mens vi rusler langs Bolerbekken opp til Boler gArd. PA tunet ti l
Bsler gArd fAr vi informasjon om gArdens historie. Fremmote pA parkeringsplassen ved Zsten-
sjoveien. Turledere: Amund og Finn.

fredag 16. juni - 22.00-03.00 ... Flaggermustur

NorskZoologisk Forening inviterertil.flaggermustur. Kjell Magne Olsen erturleder. Fremmote ved
broen i sydenden av vannet. Det stAr dere helt fritt ti l A forlate vandringen for 03.00.

sondag 18. juni - 12.00-14.00 ... Stand og fuglevandring

12.00-14.00 AVV og Oslo Elveforum har stand ved vannel. Oslo Elveforum presenterer seg
ved Ostensjovannet ved oppslagstavla foran Langerudgarasjene ner sydenden av vannet. Her
kan du fA se planene om A Apne alle Oslos syd elver. Representanterfor Oslo Elveforum vilvare
tilstede.

Kl.  1300 Fuglet i t tetur langs Ostensjovannet.Fremmste ved broen isydenden av van-
net.Turledere: Audun og Finn.

sondag 27. august - 13.00-16.00 ... Ostensjodagen

Den tradisjonelle Ostensjodagen holdes i Ar pA NORDRE Asten$a gArd. Det blir aktiviteter, stands,
omvisninger med mer. Arrangement etter gammelt msnster. Vel mott alle sammen!

HsstutgaYen
1999 uteble

PA grunn av overtsring av produk-
sjonen av Sothsna tilbake til foren-
ingen, ble det ikke mulig AfA ut bla-
det if jor host. lt i l legg ti lselve over-
foringen av ansvaret, ble det ogsA
nodvendig med overf aring av fi ler
og grafikk (og oppgradering av
programvare), som alt sammen
krevde sitt av meg og datamaski-
nen min.

Jeg hAper at mengden av forskjel-
lig stoff og mitt forssk pA A gi enda
bedre bilder i denne utgaven av
Sothona gjor opp for bladet dere
ikke fikk i fjor.

Hilsen fra

Marianne

A FLISLEGGERSU'?RORLEGGER
Fornoyd med ditt gamle bad?''
lkke det? Kontakt oss da vel ...
VAr spesialitet: Full
bad og kjokken,
Butikkutstilling og utsalg av:
Baderomsinnredninger, saniterutstyr,
rordeler og fliser. Pensjonistrabatt!
Hindverksservice:
Snekker. Flislegger
Elektriker, Rsrleqqer

,6m" Bademilio-Expenten ilstW Aut. rorleggermester Freddy Botner
Butikk og kontor:
(Bryn)
Tll.:2297 4297

Ostensjovn. 16
0661 Oslo
Fax:.2297 00 66
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Abitdss gflrd r et kongebesskverdt.
Ikke bare 6n, men to konger, la I I.april veien hit for d delta i

den ffisielle dpningen av Vannakademiet pd Abildss gdrd. Det var
H.M. Kong Harald og H.M. Kong Abdullah av Jordan som ved sitt

ncarv(Er markerte hvilken betydning virl<somheten her har

PA tunet sto to skoleklasser f ra Abildss med nor-
ske og jordanske flagg og tok i mot det konge-
l ige fo lget sammen med styre og ledelse i
CESAR og Vannakademiet. Etter en korl uten-
dors seremoni der den offisielle Apningen ble
markert ,  f ikk kongene en presentasjon av

Abildss gArd og en orientering om hva CESAR/
Vannakademiet stAr for. Abildss gArd er nA et
senter der kompetanse knyttet til vannresurser,
og fordeling av disse, er ti lgjengelig for konflikt-
omrAder over hele verden. Midtssten bsr sAle-
des vere et hoyst aktuelt omrAde. Etter oriente-
ringen ble det for gjestene demonstreft et mo-
bilt vannlaboratorium, som kan utplasseres for
konstant vannanalyse og -overvAking hvor som
helst iverden.

Stiftelsen CESAR har gjennomfsrl et meget
betydelig restaureringsarbeid pa gArdsbygning-
ene, og har lykkes i A gjenskape mye av det
herskapelige preg Abildso gArd hadde itidligere

tider. Virksomhetens engasjement i vann- og
vannkvalitetsporsmAl bidrar ogsA til at deres
nary@r her er serlig velkomment. En utfordring
nA vil kunne v@re A fA en permanent ti lkobling
av vann fra Ostensjovannet til Vannakademiets
laboratorium, og sAledes fA en konstant overvA-
king av vannkvaliteten. Det er allerede velvill ig
signalisert at dette vil kunne vare mulig, men
det mA da skaffes midlertil veie for A fA en vann-
ledning opp til senteret.

Det blir satt opp en plakett som markerer dagen.
Her signerer Kong Abdullah, flankert av Kong Harald

og fylkesmann Edvard Grimstad .

Ostensjovannets Venner ser frem til et forlsatt
godt og spennende samarbeid med CESAR/
Vannakademiet, og gratulerer med et vellykket
Apningsarrangement!
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d , / .lOstensj avannet
Dikt og tegninger av Synove Gigernes

A vere ved Zstensjovannet
er sA hyggelig
Fugler glede kan danne
da de tripper forbi
ute ivannet de svsmmer
og noen tigger av handa
Hyggeligere kan det ikke bli

Det kommer trippend€ en stokkand
Den fine farger har
Den hopper uti vann
Og bortovervannet det bar.

" Den er fl ink til A svsmme
inn isivet den kommer
der den sitt rede har.

Der er det sA fine svaner
med sin lange hals.
De svsmmer i lange baner
isin svanevals
Voksende kommer forran og bak
mens unger kommer i midten
de er iflertals.

Vi med brodsmuler mater de
Da kommer gAsa bort.
Den spiser det vi har A gi
Det gAr ganske fort.
De er ganske tamme
og spiser av handa vAr
Det er ganske godt gjort.

De smA fuglene i lufta fly
de lander ogsA litt
De spiser smulene som vi byr
De er sultende blitt.
Dua jager de minste
den vi lspise i fred
den mener det er sitt.

CU

w
\*--"-*

3

Tusen takk til Synove Gigernes for dette artige innslaget.
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Goliaboka

Goliaboka heter jubileumsboka til Golia
Vel, som feiret 75 Arsjubileum sist hsst.
Lokalbefolkninga foretrekker navnet
Golia, men de fleste kjenner helst ste-
det som Godlia, en stasjon pA Osten-
sjobanen. Golingene er stolte av bygda
si og boka tar for seg lokalsamfunnet
Golia i fortid, nAtid og litt om framtida.
Den dekker omrAder som historikk, byg-
geskikk, foreningsliv, skoler og barne-
hager. De som har eller har hatt tilknyt-
ning til Golia skulle finne mye av intersse
her, bAde i  tekst og i  bi l ledstoffet.
Goliaboka kan l<1apes i Deichmanske
bibliotek pA Oppsal, hos Oppsal Bok &
Papir og hos Godlia Mat.

NA ogsi pdr internett!

Ostensjovannets Venner har opprettet en
forelopig hjemmeside pA

http ://www.geocities.com/sothona

Der blir det masse informasjon A finne, in-
kl ude rt alourla rt aktivitetspl an, fyld i ge re i n -
formasjon om de mange aspektene ved
vannet, fugletellinger og lenkertil andre ste-
der pA internett som kan vere av interesse
for vAre medlemmer. Vi onsker dere alle
velkommen t i ls idene!

I tillegg harvi ogsA egen e-postadresse hvor
man kan skrive til Sothsnas redaksjon. Er
det ting Marianne ikke kan svare direkte pA,
vil hun videresende e-brevene til rette ved-
kommende.

sothona@yahoo.no

Selvsagt finnes vi ogsA i (analog> versjon.
Vi synes det er kjempehyggelig A fA brev i
postboksen ogsA!

Gamle bilder???

Foreningen er pA stadig jakt etter gamle
bilderfra omrAdet. Om du har noen gamle
bilder som du kan lAne oss slik at vi kan fA
kopiert dem, ville visette stor pris pA nett-
opp a fA lAne dem.

Hvis dere ikke onsker A sende bildene
gjennom posten, kan vi hente og bringe.

Jsrn og Finn lager bok:

Naturfotogral JarnAreklett Omre og tidli-
gere lederavforeningen, Finn A. Gulbrand-
sen, arbeider med en bok,gm Zstensjo-
omrAdet. Bokavilvere den forste som tar
for seg alle verneverdier i og ved vannet
med tekst av Finn og praktfulle fotografier
av Jsrn. Ta en titt pA forsiden av bladet, sA
ser du kvaliteten av bildene i boka. Jsrn er
en av landets beste naturfotografer med
en utsokt evne til A ta kvalitetsbilder. Finn
har bidratt med en rekke artikler i medlems-
bladet og i pressen. Boka vil omfatte dy-
relivet, plantelivet, historien om vannspei-
let og historien til de viktigste gArdene rundt
vannet. Litt om foreningen kan vivel ogsA
vente oss.

Dette blir Arets gavebok for alle i Zsten-
sjobyen. Deler av overskuddet gAr t i l
Zstensjovan nets Ven ne r.

Boka om OstensjoomrAdet "Zstensjs-
vannet - Naturreservatet iOslo"

Dere har kanskje lagt
merke til at "Ostensjobillen,, blir skrevet

Omalium muensterii insektartikkelen. Det er
nA bragt pA det rene at @VV har skrevet

navnet feil fordi vi baserte oss pA feil kilde.
SA vAr "Amalium munsteri,, blir heretter

A se som Omalium muensteri.
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