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Forsidefoto viser sperregjerde for registrering av amfibier
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1 Bakgrunn
I anledning av at ny trase for E18 gjennom Ås er planlagt plassert rundt 350–450 m fra to
dammer hvor det tidligere er funnet tre amfibier som er oppført på den norske Rødlista, dvs.
arter som er spesielt hensynskrevende (Kålås et al. 2006) (storsalamander Triturus cristatus,
småsalamander Lissotriton vulgaris og spissnutefrosk Rana arvalis) (tabell 1, figur 1) og ønske
om anleggelse av massedeponier, herunder snødeponier, nært inntil dammene (figur 1 t.v.) ble
det våren 2015 foretatt kartlegging av amfibienes vandring mot dammene (Strand & Stornes
2015a). Ved hjelp av sperregjerder (figur 1 t.h.) ble amfibienes posisjon registrert for å kunne
si noe om i hvilke retninger dyra kom fra og dermed kunne få en pekepinn om hvor
overvintringsstedene befinner seg. I tillegg ble dammene undersøkt. Resultatene fra gjerdene
viste at padde Bufo bufo med over 400 funn dominerte fullstendig, mens det ble gjort 33 og 28
funn av henholdsvis spissnutefrosk og småsalamander, og kun fire funn av storsalamander. Den
største dammen ble funnet å huse stor- og småsalamander, spissnutet frosk, vanlig (buttsnutet)
frosk R. temporaria og padde, den minste stor- og småsalamander. Rødlisteartene ankom
gjerdene fra vest, nordvest og nord, men siden gjerde F som skulle fange opp vandring fra sør
og sørøst var for kort ville vandring fra deponiområde 5 ikke bli fanget opp (figur 1). Dette,
sammen med kun fire observerte storsalamandere langs gjerdene mot i alt 27 individer observert
i dammene ved å gå en runde med lykt den 2. mai, indikerte at vi mistet dyr fra sør og sørøst.
Samtidig kunne det ikke utelukkes at overvintring i hovedsak skjer innenfor gjerdene. Derfor
ble det foretatt en ny kartlegging av vandring under høsttrekket, hvor amfibiene setter kursen
mot overvintringsstedene. Et sammenhengende gjerde ble satt opp rundt dammene.
Inneværende rapport presenterer resultatene for høsttrekket side om side med resultatene for
vårens vandring mot dammene, beskriver plassering av de viktigste overvintringsstedene, og
gir på denne bakgrunn anbefalinger om hvor deponier kan legges.
Tabell 1a Tidligere amfibiefunn i Kjølstadskogen*
Nr. Lokalitet
UTM-koord Ø-N Amfibier
A Kjølstad, SV. skogsdam V f. 0601706-6619254 Stor- og småsalamander, butt- og spissnutefrosk
B Kjølstad, NØ. skogsdam V f. 0601773-6619307 Stor- og småsalamander
* Leif Åge Strand, 2005 (Amfibiedatabasen, Norsk herptilregister)

Tabell 1b Amfibiefunn våren 2015
Nr. Lokalitet
UTM-koord Ø-N

Amfibier

A
B

Stor- og småsalamander, butt- og spissnutefrosk, padde
Stor- og småsalamander

Kjølstad, SV. skogsdam V f. 0601706-6619254
Kjølstad, NØ. skogsdam V f. 0601773-6619307

Figur 1 Til venstre: Kartutsnitt som viser salamanderdammene (røde sirkler), planlagt ny trase for E18 (fiolett),
og foreslått plassering av massedeponier (orange). Til høyre: Ledegjerder for observasjon av amfibier våren
2015. Rødt viser planlagt men ikke anlagt gjerde.
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2 Metodikk
Dammene ble helt innringet av gjerder. Gjerdene D1, F og G fulgte samme trase som ved
vårvandringa. Forlengelse av gjerde F (F2) og gjerde H (merket med henholdsvis orange og
Figur 2 Gjerder (D1–H) for kartlegging av vandring mot overvintringsstedene

rødt på figur 2) ble barrierer mot sør, sørøst og øst. Ved oppskritting ble hver 50. meter markert
med tusj på gjerdet, og funnstedene ble i felt markert på utskrifter av kartet i figur 2.
Registrering av amfibier ble foretatt på samme måte som ved vårvandringa (Strand & Stornes
2015a): Ved å gå langs gjerdene med lykt mellom kl. 21 og 01. Feltarbeidet ble utført ved 13
besøk i perioden 8.–22. september. Underveis ble det foretatt modifikasjoner av gjerdet, som
tetting mot 7 grøfter i sør og sørøst da disse kunne tenkes å være vandreveier for amfibier (figur
3 t.v.). Tetting ble foretatt etter de 6 første besøkene. Fortløpende vedlikehold og forsterkning
var også nødvendig, som ved nordre del av gjerde H som mot slutten av registreringsperioden
ble revet ned. Ferske elgspor avslørte synderne (figur 3 t.h.).
Figur 3 Foto til venstre viser tetting mot grøft, til høyre reparasjon av nedrevet gjerde
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3 Resultater
3.1 Salamander

Det ble observert 21 småsalamandere langs gjerdene, hvorav 6 voksne og 15 årsunger (figur
3A til høyre). Ti av dyrene ble funnet langs den vestre halvdelen av gjerde F, 7 langs gjerde
D1, og de fire siste på gjerde G. Funnene indikerer vandring i retninger fra sørvest til nord.
I likhet med resultatene for vårvandringene ble det funnet svært få storsalamandere, kun fire–
tre voksne og én årsunge–de voksne ble funnet langs vestre del av gjerde F og langs D1 og
indikerer vandring mot sørvest og vest. Derimot ble årsungen funnet i sørøst (figur 3B t.h.).
Siden det er funnet kun fire storsalamandere ved hvert av trekkene, må funnene for
salamanderartene vurderes samlet. Kun ni funn av voksne salamandere i september står i
kontrast til de 32 observerte under vårvandringa, til tross for at gjerdene nå helt ringer inn
dammene. Resultatene for vårvandringen viste at alle salamanderne vandret inn i retningene fra
vest til nord, mens de under høsttrekket også ble funnet å bevege seg mot sørvest. Liten aktivitet
i retning nord under høsttrekket sammenlignet med vårtrekket kan skyldes den relativt korte
Figur 3 A, B Observasjoner av salamander under vårvandring (til venstre) og høstvandring (til høyre)
A. Småsalamander. Blå sirkler; store=voksne, små=årsunger

B. Storalamander. Røde sirkler; store=voksne, små=årsunger

avstanden mellom dammene og gjerdet i nord. De voksne salamanderne forlater dammene i
løpet av juli, årsungene noe senere (august), og sprer seg utover i dammenes nærområde før de
i september setter kurs mot overvintringsstedene. I nord vil de i større grad enn mot f.eks. vest
ha rukket å vandre utenfor gjerdet før dette ble satt opp.
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3.2 Frosk og padde

Det ble totalt funnet 66 frosker ved gjerdene, hvorav 22 ble identifisert til spissnutefrosk (18
voksne og 4 årsunger, se figur 4A t.h.). Under vårtrekket ankom spissnutefrosken fra vest,
nordvest og nord, hvilket samsvarer godt med høstvandringen, med unntak av liten aktivitet i
retning nord samt en orientering også mot sørvest. Relativt få funn av voksne buttsnutefrosk
under høsttrekket sammen med manglende funn av arten under vårvandringen indikerer at disse
overvintrer i dammene.
Også paddenes bevegelsesretninger vår og høst samsvarer godt, bortsett fra liten grad av
vandring mot nord. Av de 69 observerte paddene var det kun 10–14 individer som beveget seg
i nordlig retning (figur 4B t.h.). Dette skyldes at paddene i likhet med froskene trekker på land
og sprer seg utover i terrenget etter parringsleken, i nord vil de i større grad ha havnet utenfor
gjerdet grunnet den kortere avstanden mellom dam og gjerde, enn f.eks. mot gjerdene i vest.
Figur 4 A, B Observasjoner av frosk og padde på vårvandring (til venstre) og høstvandring (til høyre)
A: Spissnutefrosk. A=(Rana) arvalis, spissnutefrosk (framhevet med blå sirkel); T=(Rana) temporaria,
buttsnutefrosk (vanlig frosk); u=uspesifisert frosk. Stor bokstav=voksen, liten bokstav=årsunge

B: Padde. B=bufo, stor bokstav=voksen, liten bokstav=årsunge
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4 Oppsummering og vurdering av funnene
Fem av de seks norske amfibieartene ble funnet i den største av dammene (kun damfrosk Rana
lessonae glimret med sitt fravær, men denne er kun funnet innenfor et sterkt avgrenset område
på Sørlandet, se Dolmen 1996). Slike dammer er sjeldne, og man må trå ekstra varsomt ved
planlegging av inngrep i nærområdet.
Det var liten aktivitet i retningene sør-sørøst til øst (langs de nye gjerdene F2 og H) for
rødlisteartene storsalamander, småsalamander og spissnutet frosk. Bortsett fra at salamandere
ble funnet å trekke mot sørvest, samsvarer trekkene med resultatene for vårvandringen. Siden
amfibiene før høsttrekket i ulik grad har forlatt dammene for å ernære seg av småkryp på land,
og dermed kan starte vandring mot overvintringsstedet et stykke fra dammene (også utenfor
gjerdene), vil vårvandringen gi et bedre bilde av i hvilke retninger overvintringsstedene
befinner seg i. Amfibiene vandrer da målrettet mot yngledammene.
Ved kartlegging av høsttrekk for salamandere i dammen på Bygdø Kongsgård ble det i løpet av
5 kvelder telt 83 storsalamandere og 27 småsalamandere på veiene rundt kongsgården (Strand
2007). Til sammenligning ble det observert kun 4 storsalamandere og 21 små i løpet av 13
kvelder på Kjølstad, hvilket indikerer at overvintring i hovedsak skjer nær dammene, altså
innenfor gjerdene. Her finnes skogsterreng med et vell av gamle stubber med morkne røtter, hi
og bergsprekker, altså steder hvor salamandere kan finne frostfrie overvintringssteder (figur 5).
Figur 5 Mulige overvintringssteder for salamandere innenfor gjerdene
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En buffersone på 100 m i retningene sør, sørøst og øst for dammene vil sikre overvintringssteder
innenfor gjerdene i disse retningene. Overvintringssteder utenfor gjerdene befinner seg i
himmelretningene fra (vest-)sørvest via nordvest til nord for dammene, og buffersoner på 330
til 410 m i disse retningene følger grense mot dyrka mark og et lite dalsøkk. Dette vil trolig
være nok (selv om salamandere er vist å vandre >400 m ved Bygdø Kongsgård (Strand 2007),
og >500 m ved Kolstadbråten i Frogn (Strand & Stornes, 2015b)). Buffersonene skal sikre alle
typer landhabitater for amfibiene, slik at behov for overvintring, ernæring og skjul ivaretas. Det
er viktig at deponiene ikke blokkerer for ut- og innvandring av amfibier, særlig i
himmelretningene fra nordvest via nord til øst må slik vandring være mulig (fra sørøst via sør
til vest er jernbanen og E18 barrierer mot andre amfibieområder). Kontakt med andre
amfibiepopulasjoner for genetisk utveksling er viktig for å hindre innavlsdepresjon. Videre vil
deponier som anlegges utenfor sonen ikke medføre avrenning til dammene. Avhengig av
deponienes innhold vil avrenning til dammene kunne være ødeleggende for vannkvaliteten og
for egnethet for reproduksjon hos amfibier. Avrenning fra snødeponier inneholder i første rekke
veisalt, men også partikler, PAH-forbindelser og metaller (NIVA 2009, 2013). Selv om tiltak
for å hindre avrenning iverksettes, vil det før eller senere (ved kraftig nedsmelting av snøen
etc.) inntreffe situasjoner hvor smeltevann fra snødeponier anlagt i dammenes nedbørsfelt,
havner i dammene.
Figur 6 Forslag til buffersoner mot deponier
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