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PIPLER KA 1176 

REDAKTØR: Oddvar Pedersen, Østre Vatne, 4560 VANSE. 
Tlf. 93 419. 

*************-::--;:-***** 

Alt stoff til "Piplerka" sendes til redaktøren. 
Stoff til neste nummer av ..,.Piplerka" må være redaktøren i 
hende senest 1 •• mai (meget gjerne tidligere!). 

******************** 

"Piplerka0 kommer i år (antakelig) med fire nummer, men §lette 
skjer bare Dvis det kommer nok stoff inn fra medlemmene. 
Sl derfor , begynn å skriv med en gang1 

"Piplerka" sendes gratis ut til alle som er medlem av NOF/Avd. 
LISTA og som betaler kontingenten i rett tid. 
Kontin3enten er: 
Senior kr•i 20,00 
Junior kr. 10,00 
Faæiliemedl. kr.· 5,00 (uten "Pipl.erka."). 
Dessuten kan det abonneres på bl.adet for kr. 10,00 pr .. år. 

******************** 

Foreningen har til. salgs: 

Fossekallmerker l kr. 1 ,00 pr. ark a 12 merker. 
Eldre nummer av "Pipl.erka" - kr. 4,00 pr. nummer. 

Ennå finnes nr. 1/70, 1/73, 2/73, 1/74, 2/74, 1/75 og 2/7? 
igjen (mange av dem sterkt begrenset). 

Dessuten har vi tidligere hatt fugleh91kbesl.ag, iøyeblikket 
ikke fl.ere igjen av dem, men hvis det blir etterspørsel. etter 
dem, vil. nye bl.i bestil.t. 
De som skull.e trenge noen av våre "artikl.er", så bare kontakt 
hr. kasserer ~or Qd~v!X_H~~e~,_TJ!ryeL ~5§3_BQRgA~G~ 

!a~_!2r~::!~~r.:. 

Stoff til. "Pipl.erka11 : Se oven. 
Nye medlemmer og abonnenter kontakter kassererer, se ovenfor! 
Foreningssaker: Lars Bergersen, Kall.eberg, 4560 V.ANSE. 
Observasjoner o.l.: Kåre Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG. 
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(beklager, illustrasjonen 
Hl ck~~ne. side mangler foreløpig) • 

Sitter her og skriver og limer, og lurer på hvordan HPiplerka" 
vil se ut etter trykkinga og hvordan medlemmene/ abonnentene 
Til motta bladet. 

Som sikkert de neste allerede har oppdaget er jeg altså den 
nye redaktøren, som skal forsøke å få HPiplerka" ut 1 HBy og ne", 
og få den til å se så noenlunde ut. Jeg håper medlemmene 
blir .fornøyde. 

Jeg har .forsøkt meg på en del Hnye" ting, bl. a. faste sider 
for formaan og redaktør, og et forsøk på å få ut 4 mummer i år. 

Om det lykkes?, det .flr vi 6e på1 

Så, kjære medlemmer, ~vis dere synes det er noe som ikke burde 
være slik det er i HPiplerka" er det bare å synge ut. Forslag 
til forandringer og kritikk mottas med takk. Skulle det bli 
behov .for sider i •Piplerka" for medlemmene og dere& meninger 
og reaksjoner, opprettes en sådan øyeblikkelig. 

Jeg vil også her be medlemmene sende inn art1tla~, småstykker og 
smånotiser eto. til-Piplerka", så bladet skal bli mer interes
sant, ikke bare side opp og side ned av og ved reiaktøren. 
Det samme gjelder forsidetegninger, grip tusjen med en gang! 
(størrelse 18x18 ~oa.) om skulle være passelig, event. mindre, 
og bruk helst tusJ.). 

Noen vil vel aa-vne vår lrsoversikt .for 1975 (over fugler,altså)~ 
men denn kommer ikke før ineste nummer, som kommer ut åmkring 
mai. Det samme gjelder årsrapporten for Nesheimvannet 1975. 
(Send inn observasjoner!). 

Til slutt vil jeg takke min forgjenger som red., Lars Bergersen, 
for hans innsats for-Piplerka" gjennom 5 årganger, samtidig som 
han har vært og er, formann! ---og samtidig gratulere ham med 
Hvalget" - som medlem av Farsund kommunes viltnemd! 

Helt til slutt vil jeg igjen minne om: send inn stoff, menings
ytringer, observasjoner og ellers interessante fugleopplysninger. 
Få med deg andre fugleinteresserte på våre møter og ekskursjoner, 
anbefal vår .forening (og vårt blad) for andre interesserte. 
Og absolutt til slutt, HUSK! "Piplerka" er et medlemsblad, og hva 
det innebærer •••••••••••••• 

REDOP: 
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NOF avd. Lista -Årsmelding 1975. 

AVdelingens styre hadde i 1975 fal:;end.e samm.ensetning: 
Parmann Lars Bergersen, nestformann Torrey Hæc;eland, 
sekretær Kåre Olsen, kasserer Oddvar Pedersen, styre
medlem Andor Notland. 

Også iår har redaktaren av 11 I)iplorka 11
, 1Jars Bergersen, 

samlet samm.en stoff nok til to nummer av meclleras-blaclet. 

J!'oreningen har også iår hatt nok av arbeidsoppgaver å ta 
seg av. illandt de viktigste kan nevnes: 

a. Zn registrering og undersakelse av fugle- oc dyreliv 
på Hekkf j ell i Eiken et ter op-pdrag av li'yllcesmannen i 
Vest-f:..gder. V-A Elverk har planer om kraftutby{~·e;ing i 
området. Undersokelsen ble foretatt ved 3 turer i tiden 
mars - juni og resultatet var interessant både med tanke 
på de ornitologiske forhold i området og de manse natur
opplevelser hver enkelt deltager fikk del i. Blandt annet 
registrerte vi hekkende småspover, minst 4 par, samt 
endel andre vadere, tilsammen 6 arter, på de vide myrene 
ved Fiskelandsva:rrmet SOT'l symtomatisk nok er planlagt 
neddemmet. Totalt ca 20 hekkesteder av fossekall ble også 
funnet. Fossekallen er antagelig en av de fuglearter som 
vil bli hardest rammet ved en eventuell kraftutbygging. 
:t-Iovedansvarlig for undersokelsen var Kurt Jerstad. 
Tilsammen ble det registrert 56 fuglearter og 9 pattedyr
arter i området. 

b • .J.:n videreregistrering av ornitologisk verneverdige lokali
teter i distriktet ble gjennomfart. Hovedvekten var her 
tenld la,gt på Rauna, men p·\ c;runn av diverse problemer 
i forste rekke med båtskyss (eller manglende sådan) ble 
ikke undersokelsen så grundig som onskelig. Også dette 
år ble sulitterne funnet hekicende. Sllers ble det drevet 
en utstrakt reirplyndring av mennesker noe som igjen 
viser behovet for en freding av lokaliteten. 
liovedansvarlig for undersalwlsen var Lars Bergersen. 

c. Deltagelse i årets inventering av åkerrikse og lcornkråke 
ble gjennomfart med c;ansl;:e god dekning av fylkets vestre 
deler. ldcerrikse ble bare funnet på Lista og J_,yngdal. Se 
ellers mer utfyllende rap)ort om denne. Kornkråke ble bare 
sporadisk observert. Inventeringen ble utfart i regi av 
Rapport- og sjeldenhetskomi teen/riOFAL. 

d. IJIG!.nedlige vannfugltellinger ble utfart på samme lokali
teter som tidligere år. Kontaktmann Tor Oddvar Hansen. 

e. ~n registrering av oljeskadete og -dade s~o~ugl p~ en 
strandstrekning på Lista ble fortsatt ogsa aette ar. 
~ontaktmann Sverre Sandersen. 
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f. ~nnsamling av observasjoner for et fremtidig, systematisk 
r~glekartotek for distriktet fortsetter. Observasjoner av 
SJeldne arter samt ting av me r spes iell interesse fo r 
dist riktet publisert i Piplerka nr. l/75. En kortfattet 
oversikt over observasjoner i tiden 1970 - 1974- innsendt 
og publisert i Sterna nr. 3/75. ~rbe idet utf~rt i regi 
av Ilapportkomi teenf:',lOFAL ved Kåre Olsen • 

.l!alers ble det i l~pet av 1975 avholdt 5 ekskurs,joner, ~ 
p~ <mlagte turer måtte avlyses p.g.a. værforhold og forskyv
lnng av annet arrangement. 4 - 8 medl. deltok, gj. s n.lig 6. 

9 medlemsmoter, blandt disse et fellesarrangement med NOF/ 
.-l.ogalandsavdelingen, samlet fra 8 - 19 medlemmer, g jennom
snittlig 12. 

Styr em~ t o har vc:1rt avholdt 5 ganger. 

I det f o l gend e skal g ies en kortfattet summering av avd el
ingens medlemsarrangementer i 1975: 

l!:kskursjoner: 

L Fugleviga- Kviljoodden-1Teshe i mvann, Lista den 6 . 4 . 
Leder Oddvar Pede r sen . :Få grunn e-.v siste dagers kuldeperiode 
lite trekt aktivitet å spore, men likev e l fin tur. 34 
a rter observert. c·"v spesiell i nteresse: 9 horndykkere' 
2 (stor?)lom, l O fjellerker, l svart':råke, 5 kornl:r;')~k e. 
~llers 17 storskarv, 21 E;ravand, ca 53 stokkender, ~~ krikk
ender , l l brunakke, ca 4G L::vinand , ~~c s ,j~orre , ca 1 2 Z3rfugl, 
51 tjGld, sandlo 17, mange vibe, 3 myrsnipe, 4 enkelt
bekko.s in, 19 storspove, l h~nsehauk , 7 sil demåke , ca 90 
hettemåke, ca 30 fiskemåke, ca 15 svartbak, flere gr~rnåke , 
mange kråker, flere strør, lerker, s l\:j ærpiplerker, 5 ringdue, 
l sivspurv, l linerle, gulspurv, ca 25 gråsisik. 
4 med lemme r deltmk. 

2. Lundevågen-i~inarsnes -i.:: ikvåg, Lista den. 27 . 4 . 
Led. er Oddvar Pedersen. 8 medlemmer del tok. 1/Carot regnfull 
til & begynne med, senere oppk larning og god e obs . forhold . 
.L<;ndel trekkaktivitet ble iakttatt av småfugl. 
l dver::;spett var en ny art for enkelte medl. Nevnes spesielt 
ka n også l dvergfalk • .L;nder og vade re var sparsomt represen
tert: 4 s j ~orre , 3 g ravender, l krilckand, 2 stokkand, 2 
brunakke, Fi heilo, 2 enke l t1)el((a s in, 2 rod stilk, l stor
spove , l kvin.::md . j.j llers ca 15 tjeld, ma11ge hettemåker, 
i'iskemå ke , crf.må ke , svar tbak , krDJ:e , ravn, kaier, ringduer, 
gransanger, r~ds trupe , k j~ttmeis, s pettmeis, sivspurv, 
c;r :~spurv, gulspurv, bokf ink , fugl ekonge , gr~nnfink, linerle, 
lerke , heipipl~rke, stei~skve t t, sildemåke, vibe, stær 
s varttrost, gjerdesmett. 'i' ilsammen 40 a rt er ble observert. 

3. '.~1-:slmrsjonen son var ulanlap·t t il Hesheimva nnor1rC..det 11. ? . 
måtte avlyses j;:Jå gruni1 o.v vr~rforhoJ.dene ~ SO kuling og regn. 
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4. Arets fjell tur ble dette :;_r lagt til lle::::fjell som et 

ledd i registreringen av faunaen i omri:Lclet etter oppdrag 
av iylkesmannen. I lopet av dagene 6. - 8. juni fikk de 
6 deltagerne mango fine naturopplevelser, enten det gjaldt 
vær, terreng eller fugleliv. Leder var Lars Berc;ersen • 
.J'or mer utforlic; rapport se annet sted i dette nummer. 
Iler skal bare nevnes at vi fant 3 andec.rter, med svartand 
som den vanlic;ste, orrfuc;l og lirype vc.r ganske bra 
representert, o.v vadere fant vi (, arter, sandlo, ho::l:ende 
vi ber O<?; st1.lspove, flere rodstill\:, strs.rv:lsnipe ocs rugde. 
2 rovfuc;larter oc 31 sm2fuglarter, bl.a. ringtrost, 
vendehals, fossekall. Eant en god del reir. 

5. 3kskursjonen -l:;j_l lierad den 8.6. måtte avlyses fordi den 
kolliderte med Rekkfjellturen som ble forskjovet til denne 
da'to. 

6. Steinoddenomriidet, Lista, den 7.9. 
Leder Kåre Olsen. ' medlemmer deltok. Tilsammen 59 arter 
ble observert 1'):: den 7-8 km lange turen. J.i'orholds li ten 
trekkaktivitet ble observert, mon en :;od del rastende fugl 
gjorde likevel at turen ble interessant. 
l ubst. lom trald: 30, tils. 107 storskarv likes;l, ellers ~mn 
nevnes spesiell t ca 50 brunak1:e, 43 krikll:endcr, l stjert-
and, ? s:purvohaul\:, 6-8 tD.rnfalk. Vaderne var forholdsvis 
godt representert artsmessig omenn i lite antall, således 
bl.a. 9 dvergsniper, 12 polarsniper, l sotsnipe, 29 lapp
spover. 'l'ilsammen 6 fla~:-;5spett ble obs. iworav 5 trakk 
utover havet i HV retning, elet sanHe e;jord.e også endel 
trepiplerker • .C.:llers ble obs.: Stok~:and, her~re, gra vand, 
ærfugl, tjeld, sandlo, heilo, tundralo, steinvender, myrsnipe, 
brushane, rodstilk, gluttsnipe, strandsnipe, storspove, 
enkeltbek';:asin, hettemåke, gråmåke, svartbak, fish:emålce, 
terne sp., ringdue, sand svale, l[~, ve svale, lerke, heipiplerke, 
skjujrpiplerke, c·ulcrle, linerle, buskskvett, strar, kråke, 
j ernspurv, lovsanger, fu;;lel:onge, stoinsl:vett, svartmeis, 
grC:':.spurv, bjOl'l:cfink, Gron"lfink, gronnsisik, bercirisk, 
tornirisl::, '.:Ol'Snebb sp., sivspPrv. 

1. jon Groda, IJista den 4. o;g .10. 
medlemmer deltok. 

Hettene, tils. stk. hvorav 5 sn:;.fuglnett og 2 vadernet t:; 
beregnet på trost og flaggspett, ble satt opp i kveldingen 
den 4.10. ~angsten begynte tidlig neste morcen, men til
tross for codt fangstvcar, S lett bris og overskyet, og 
en god del trekkende smCtfugl, ble fang-sten svnrt dårlig • 
.0et meste av fugletl'el~:=et cyntes å e;il over uten at fuglene 
rastet. 
'l'ilsamnen 10 arter ble ringmerlcet og med et totalt antall 
fugl p~ bare 19 ind.: 3 flassspett, 3 måltrost, 3 svart
trost, l sritrost, l rodstjert, l rodstrupe, l bjorkefink, 
4 lcjot:,mei.s, l blåmeis, l svarthvit flues:napper. 
~llers ble observert 33 arter i omridet, bl.a. l fjellvåk, 
10 l t~rnfalk, 3-4 r~dstjert, 2 stillits og 
l 
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hiedlemsmoter: 

l. Lrsmote 10.1. på Husan Parsund. 
d.er;nskap, :~irsmelding, valg, procrammet :for vårscsonc;en 
ble også draftet. 
bll l~:rsbildeserie om fuglelivet p[t Vest-I.iista v /'for (J. Hansen 
oc; S. Sandersen samt en konkurranse i bestewHolse av ut
stopte fuc;l oc; deler av fu(Sl i1.orte o:;r:;å med til pro-
r~rammet. 16 modle:~1mer mot te. - -

2. ~ote Lyngdal 7.2. 
Orientering om Lista oc dens virksomhet ved iorra. 
:L,. :3ergersen. 
~_;n lysbildeserie fra :launa og Steinoclden v/i..: •. Bergersen og 
t\.. Olsen. ta. ~J... sii vi bilder fra hei:~~efunnet av spli tterne 
p~:~~ llauna . 
.Sn konkurranse i artsbestemmelse av fugl ut fra slides ble 
også avholdt o::; ::volden ble avrundet med diskusjon og 
samtale om fugl. oodleutmene imellom. 12 frammotte. 

3. ~ote Herredshuset Vanse den 28.2 • 
.Jiverse foreninc;sseJcer, bl.a. forh&.rulssterm,ling til årsmote 
i i10F, Raunaundersoicelsen 1975, Inventeringsartene 1975, 
l~iplorlca 11 • 

_;_;;n konkurranse i '-~rtslmunskap samt ::wspilling av lyd b~~.nd
opptak av riksefugl oc; sangere. 10 medl. motte. 

4. ;,,()te Husan, :;_;'arsund den 4.4. 
Diverse foreningssaker, bl.a. ekskursjonene utover vflren, 
valg c,v varamenn til styret ( Truls Dasnes og Tor O. Hansen). 
l:onlmrranse i identifikasjon av fugl-, fjær, sang og 
varselrop. 11 modl. mUtte. 

~. ~ote Husan, Farsund den 9.5. 
~Jis~msjonsmote med 2 hovedtemaer: Hek::fjellturen oc;
ål:errikseinvonteringen.. 8 medlem·Jer mot te. 

6. J?ellesmote med ~logalandsavd./HOF som var pa Lista-eks1:. 6.9 • 
. ~tter at form. hadde onsl;:ot volkonmen, startet s2,mvcoret mod 
en konkurranse i urtskunns~ap og bestemmelse av utstopte 

oc deler av fugl og egG. 
en brus- kjeks- og pratepause ble vist en lysbilde

serie fra sommerens Hekl;:fjell tur v/I{.Olsen. Etterp2L slapp 
rO'"alendingene til med en l'iSbildeserie fra llardanservidda 
v/Torleif '.Chorsen os senere'' ci:cl: praten on lost og fast 
innen fuglefronten helt til sene ~cvelden. 19 frammotte. 

7. ;·mte I,yngclal Ungdomsskole 19.9. 
Lysbildeserie fra Lis tas fugleliv v /Tor O. Hansen •. ~n 
konkurranse i artsbestemi:lelse ut fra clides ble or;så av
holdt. J:i'ormannen holdt on orientering om ?TO? avd. Lista 
o:~ dens <J.ktivi teter. 'lilclutt viste S. Sanderc;en en lysbilde
serie fra en tur p,;_ HD.rdangerviclda. 12 frammotte. 



9 

8. LiOtc ilusan, 2t1rsund 17.10 • 
..::n lysbildeserie fra soro.::1orens llek~:fjell-tur samt o,-;sD, fra 
en tur pL Hardangervidda v /'i'ruls Jl~~-snes • ..;;n konkurrn.nse; 
i o.rtskunnsll:ap v/'rmi,:33. r.L'ilslutt ble det pratet om ltist og 
fast innen fuglefronten og hvor det bl.a. korn fram nye 
interessante ting fra ::>panccreids fuglefauna. 10 franmotte. 

9 •. H.rets siste mote ble holdt r)å Herredshuset, Vanse den 28.11 • 
.O i verse forenint.;ssalær ble draftet, bl.a. ny redaktor til 
11Piplerka 11

' diverse Illiter for i oke foreningens/ncdlommenes 
aktivi tet ble diskutert, :.wste [:.rs unclersokelne av verne
verdil:;e biotoper ( Jolletjorn, 'l'erneholmen, Vikelen/Lind
holmenomr.) L.B. avholdt en natursti-lconlmrranse. 
'_,_'ilslut.t ble det avspilt endel lyd b/'tndopptak med diskus,j on 
medlemmene imellom. 11 frammottc. 

St;yremoter: 

1. 10.1. Verneverdige omr~dor, tiekkfjellundersokelsen 1975. 
~. 28. c:. Ji v. forenincssa1:cr, runde kri v fra WF årsmote 75. 
3. 4.4. Div. vedr. tidssl:rifter, ol:slalrsjonene 1975, invcnt

eringen av åkerrikse og kornkr[Llco. 
4-. 22.8. ;1aunaunders<5keloen 75, licistseoonc;enn l'roe;ram, J:nllig

hetene for Gtorre spredning av forenin,·;ens ti1li tsverv, 
div. ou opnrettin~ av Liota orn. stasjon. 

5. 16.12. ~)aksliste 0.romote, styrets forslag til vale,. under
oi:5lcelse z~v verneYercl.ige omrtv.lcr 1976, TT este års 11 hei tur 11

• 

r.!Iulig representasjon til HOF i'trsmote 1976, oc; eventuell 
<:mskaffelse av båt til foreningen. 

Foreningens okonomi har blitt <~.dskillig bedre dette året, 
dette muliggjor en storre aktivitet til beste både for fugl 
oc folk, Jtotte ble mottatt fra 2arsund kommune ;·1ed ler. 300 

il.Vdelingen tar nom kjent sikte p' vDre bindeledd for 
ornitolor;isk interesserte i vostre deler av Vest-Agder, men 
forelopig er hoveddelen av HOF avd. Listas medlemmer fra 
IJista/LynedalomrCtdet men enkel te teen til 11 bedring11 fin:1s, 
-ol.a. har vi fått fra llekkefjord oc; ogs[L fra 
0pangereid/l'etandal. 

il cd årsskiftet hadde avdelingen ca 45 medlenmer, endel av 
de "gamle" synes dessverre å miste interessen, men heldigvis 
op})Veier nyrel:rutterin,c;en avganc;en oe; vel så det •. i:'orh[,l)ent
lic;vis vil merl.lemstall og aJdi vi tet stic;e det 1wmmende år, 
:foreningen har utvilsomt sin rn.isjon både ned tanke på fugl 
og hver enkelt fugleinteressert. 

Lista, den 3. januar 1976. 

Kåre Olsen 

Gekr./~OF avd.Lista 
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Beholdning pr. 1/1-75 

!!!!!~~!~~!.:._ 
-·---- ~-- -----

Medlemskontingent 
Abonnement "Piplerka." 
LøssaJ.g "Fiplerka" 
Salg av fUgleholkbeslag 
Salg av fossekallmerker 
Salg av brus og kjeks 
Tilskudd fra Farsund kommune 
Tilskudd fra Vanse spareb.ank 
Tilskudd fra Miljøver.ndep. vedr. 

undersøkelsen på Rauna 
Tilskudd fra Vest-Agder fylke 

vedr. Prosjekt "Hekkfjell" 
Tilskudd fra WWF vedr. åkerrikse

undersøkelsen 

I!~~Sll:!~!:l 

Trykking av "Piplerka" 
Frakt "Piplerka" (før distr.) 
Frimerker 
Kontorutgifter 
Brus og kjeks 
Fossekallmerker 
Prosjekt "Hekk.fjell" forel. utg. 
Utgi.fter åkerrikseundersøkelsen 
Rør til mistnett 
Premier til årsmøtet-75 

~~~ldE!E~-~~~-21L1g=12.t 
Kontanter 
Postgiro 

kr. 324,04 

It 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
" 
11 

Kr. 

Kr. 

. 421 ,40 
110,00 

37,75 
20,0G 
31,25 
69,50 

300,00 
100,00 

1952,00 

2500,00 

400,40 

6266,34 

6266,34 

Vanse, den 1. januar 1976. 

Revidert: ~))~li\Wj LoJJ VtY·-.~ ~ )2-t.)./77 
Farsund 9/1-76. Oddvar Pedersen 

kasserer. 

kr. 373,32 
It 50,25 
" 276,75 
11 129,15 
" 69,00 
11 25,00 
It 2555,70 
It 65,00 
11 336,00 
" 20,40 

Kr. 3900,57 

Kr. 214,85 
" 2150,92 

Kr. 6266,34 
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Utarbeidet av møte- og ekskursjonskomiteen. 

11/2- Medlemsmøte på Herredshuset, Vanse. Kl. 19.00 

22/2 - Ekskursjon til Nesheimvannet, Kviljo og Østhasselstrand. 
Frammøte v/ Lista Ungdomsskole kl. 8,00. Leder: 
Oddvar Pedersen. 

17/3- Medlemsmøte på Berge Ungdomsskole, Lyngdal, Kl. 19.00. 

25/3 - Ekskursjon til Lyngdalsområdet (barskogområde). 
Frammøte v/ rutebilsStasjonen kl. 8.00. 
(Ennå ikke helt planlagt). 

7/4- Medlemsmøte på Husan, J!'arsund. Kl. 19,00 

24/4-
25/4 ... 

Overnattingsekskursjon til Skarvøy, Lindholmen og 
Vikelen. Overnatting skjer etter all sannsynlighet 
på Skarvøy, Trekk og ringmerking. Båt fra Farsund, 
Begrenset antall deltagere! Påmelding til Oddvar 
Pedersen, som også vil være leder for turen, 
Påmelding og flere opplysninger: Ring 93 419 ~ 
den 1/4. (helst om kveleene.) 1 

12/5 -Medlemsmøte på Herredshuset, Farsund. Kl. 19,00, 

14-15- Overnattingstur fra Herad og over til Kvinesheia, 
16/5 Påmelding til Tor Oddvar Hansen tlf. 97 248. 

6/6 - Ekskursjon inn Elledalen. Frammøte v/ krysset v/ 
Xallebergtoppen. kl. 6.00. Leder: Lars Bergersen. 

25/8 - Medlemsmøte på Husan, Farsund. Kl. 19,00 • 

******************** 

Så var det bare og ønske alle våre medlemmer velkommen 
til våre møter, ekskursjoner og overnattingsturer, ta gjerne 
med deg venner og kjente du vet er interessert i fugler og 
fugleliv, 

Husk kontingenten! 
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IU.Pl?ORT FRA HEKl:FJ.i!LLTUREN 6. - 8. 6. ~975. 

Etter diverse frafall p.g.a. sykdom og annet, startet 6 
HOFAL medlemmer opp fra Farsund kl. 1800 fredag den 6. juni. 
De ltagerne va r Lars, Truls, Tor Oddvar, Jerry, Marthon og 
Kåre. 

Med fjorårets fjelltur i minne var s temningen på topp, trass 
i at tålcedisen lå grå og ullen over l a ndskapet. Vi lrjorte 
oppover i t? privatbiler som vi parkerte ved veis ende på 
~udlende i ~iken. Kl. 1930 startet vi - nedlesset med rvug
sekker, sovepose og telt - vandringen innover heia. Rut~n 
vi fulgte hadde en forholdsvis moderat stigning, men det 
stille fuktige værlaget g jorde a t det H:ke var bare behagelig 
å gå. Transpirasjonen var s nart i full gang hos de fleste. 

Likevel, det fuktige landskapet med trolske, utviskede konturer, 
fuglesangen, en mangfoldi ghet av forskjellige dunster og 
dufter fra skogbunn og trær, den ramme eimen fra de mange 
store maurtuene vi passerte ... , alt dette g jorde turen til en 
opplevBlse vel verd å ta med. 

På Rudlendestoy~ slo vi l e ir for natta og et ter et bedre 
måltid var fortært, ble de t etterhvert stille inne i de to 
teltene og til akkom:pangement av syngende måltrost, buldrende 
orrhaner og en "trekl::ende" rugde sovnet vi inn. 

Men, noen hadde vis s t problemer med å roe seg, a llerede kl. 
0230 våkne t vi ved noen elg-liknende l yder utenfor teltet. 
Nærmere undersokelser avslorte at det heldigvis bare var 
Jerry som gikk rundt "Lista-teltet" og gumlet og åt på en 
brodskalk med champagnebrus attåt. 

Vel, nattesovnen var odelagt, kl. 0330 var alle mann på 
beina og i full gang med dagens forste må l tid med sterk l)ak
tanke på å lette sekken mest mulig • 

.stter en re lmog.isering i området ved HudlendestoyJ., s tartet 
vi opp på lordageris marsjrute som gilde via Sandvas s toyl til 
Kråkelistoyl. Været bedret seg litt etter litt og tå:;:edisen 
ble etterhvert borte og sikten ble ganske god. Vel fremme p1 
Kråkelistoyl, brot også sola i g jennom. Stter å ha reist 
telt ene , kokt middag og slappet av med hvile og småturer i 
omr ådet del te vi os::; i to e;rupper. Den ene undersokte om
rå~det piA vestsiden av Pisltelandsvannet og besteg det 704 m 
hoye Hekkf jell et, mens den andre gruppen undersol: te de vide 
myrene nord og ost for Fiskel2.ndsvannet s amt hoydedragene 
bortenfor. Det ble en lang tur i et herlig terreng og med 
ma nge fine natur- og fugleoppl evelser, noen også av de 
rilct i g store ••• 

l!'ors t kl. 2200 var Rlle tilbake i leiren i g jen. All-den 
gode mosjonen gj orde s in virkning og snart sov alle s in 
soteste sovn, og til og med Jerry klarte å holde seg i ro 
helt ±il kl. 0530 s6ndag morgen. 
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~tter diverse forandringer i turplanen, bestemte vi oss for 
å ta oss over heia til Landdalen. Uet var on givende tur i 
et storslagent landskap og m...;d endel ornitologiske e;odbiter 
i tillegg. ~tter rastinc:, raed mat O(s beinvask, tok vi oss 
utpl ettermiddagen tilbake nedover den naturskj5nno Land
dalen til sivilisasjonen i ~iken. 

Og med hjelp ~v en drosje fikk vi hentet bilene våre på 
.:ludlende og snart var vi lXO~ vei tilbake til Lista/Faround. 
hoen av oss var :canskj e litt oD.rbointe, men mod utsikten til 
et varmt bad i vente inntok vi do hjemlige egne med bare 
gode f5lelser og hyggelige minner om en fin tur og godt 
kameratskap. Ln fjelltur som ga mersraak - nok en gang. 

Ornitologisk sett ble også utbyttet av turen ganske bra: 

3toldmnd: 

Krilckand: 

;;>vartand: 

Lirype: 

Orrfugl: 

Sa.ndlo: 

Vipe: 

Hodstilk: 

Gtrandsnipe: 

Jmåspove: 

4 hanner i Fisl\:elandsvann 7 .6. 

l hann Jordestol tjern og l ha~1.n Kråkel.istol 
7.6. Fant her også et reir med 7 egg. Lt 
ribb av krikJmnd ble videre funnet ved 
Uytjern 8.6. 

Forholdsvis vanlig i området ved Fiskelands
vann, tilsammen 10 ind. ( 2 hanner 8 hunner) 
ble observert på ~orskjellige vann og tjern 
i området. 

Tilsammen 6 ~nd. skremt opp tilfeldig 7. og 
8.6. ( 5 forskj. steder). Så hardt som rypa 
trykker p~. denne fLrstid, bor dette tyde pt:_ 
en r;anske brukbar be stand. 

Ved i.l.udlendestoyl ble 4 ind. hort kokle samtidig 
den 7.6. Ved Fiskelandsvann ble l hann sett 
oe l eller 2 ind. h~rt kokle 7. og 8.6. 

l ind. i myra nord for ?iskelandsvann 7.6. 

T ilsannJen 6 ind. , hvorav l muli,.:;ens 2 par 
varslet sterkt 7.6. i myra nord for Fiskelandsvann 
Hekking sannsynlig. 

:b'orholdsvis vanlig. Observert pi\ 5 forskjellige 
lokal i tet er 6. 6. - 7. 6. 'J?ilsam;nen ble 11 ind. 
sett hvora'T 3 par ~;å l'iskelandsm3rra. 

:t?orholdsvis vanlig. Observert pel 5 forskjellige 
lokalitet er 6. 6.- 8. 6. Tilsar:lL1811 9 ind. obs. 

Observert på 4 forsl~jellie;e lokal i te:ter 7. 6. -
8.6., hvorav 2 par på j:'islcclandsmyra. ,:;tt av 
parene varslet sterkt. Hekking sanns;rnlig. 
Ble også observert ved JordestBl og bytjern. 
!folge Haftorn (1971) er dette lanpt sor for 
det tidligere l:jel1te heklceomrf~de. (:3ortsett 
fra et omrlde pl J8ren og ett funn i Lyngdal). 



1{ugde: 

-lingdue: 

Gjok: 

Vendehals: 

I,&,vesvale: 

Trepiplerke: 

IIeipiplerke: 

Linerle: 

St:o;r: 

Kråke: 

Gjerdesmett: 

Jernspurv: 

J?ossekall: 

'J:ornsanger: 

:Lovsanger: 

.cuglekonge: 

14 
Observert 2 steder, ~udlendestoyl og 
Kråkelistol. i'Tattlig tre!d\:. 

2 ind. observert Rudlende 6.6. 

Vanlig i hele området. Tilsammen 14 ind. sett 
eller hort. 

lind. hort Kråkelistol, 7.C. 

2 ind. observert .{udlcndestoyl 7. G. og 
Kråkelistol 8.6. 

Vanlig. Syngende fugler overalt hvor det 
fantes trc:n~ av litt storrelse. c..:.:tt reir 
funnet Landdalen 8. 6. ( 5 eg{;). 

Forholdsvis vanlig i åpent landskap (myr og 
lyngmarker). 4 roir funnet i J?iskelandsvann
området. 

Forholdsvis vanlig. Den ;::;~·ntes å ha rorl~jt3rlio 
het for gamle stoler, hvor elet nesten uten 
unntak fantes et (hekkende ?) par. l reir med 
G store un[;er funnet Hudlendestoyl 6.6. 

2 ind. floy over I~rål~elistc5l 7. 6. 

l eller 2 par i området r:rGJJcelistol/Fiske
landsvann. 

3 syngende fugl hort' l ind. rmdlendestoyl 
og 2 ind. Landdalen 8.6. 

2 syngende ind. Hudlencle/Rudlen:;_ostoyl 6. 6.-7. 6. 

l ind. i bekk fra ~Ytjern - Landdalen 8.6. 

l ind. sang ved Xråkelistol 7.6. 

vanlig. uveral t i:wor de -c :rant es trc,::;r. 3 reir 
funnet. 

l ind. Landdalen 8.6 • 

~vart ~vit fluesnapper: 2 ind. ved ttudlendes~oyl b.b - 1.6. 

Grå fluesnapper: l ind. Landdalen 8.6. 

Buskskvett: 

Steinskvett: 

Rodstrupe: 

1 ind. Rudlendestoyl 7.6. og 2 ind. Kråkelistol 
7.6. 

3 ind. observert strekningen Rudlendestoyl -
Sandvass. 

Tilsammen 5 ind. hort synge Rudlendestoyl -
Landdalen. 
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Gratrost: Forholdsvis vanlig i lavere deler av heia, 

Rudlendest5yl/Landdalen og et par Kråkelist51. 

Ringtrost: Ble funnet på '~ lokaliteter- i området 
Hekkfjellet/ICråkelist5l. 

Svarttrost: V[~llig i lavere deler av heia. l par også 
sott med mat ved Zråkolist5l. 

::=todvine;etrost: 2 ind. hort Rudlendestoylområdet. 

l.iål trost: Den vanlie;ste trostearten. 2 reir funnet pa 
Hudlendestoyl oe Kråkeli. Hort synge de 
fleste steder med bjorkeskog av noenlunde 
storrelse. 

Kjottmeis: l ind. sang ved Rudlendestoyl 7 .. 

Bol:finlc: Vanlig i de lavere deler av heia. 

D j orke l'inl~: 

;Jr011J.1sisil{: 

Gråsisik: 

,c;;ivspurv: 

:l?orholdsvis 
Hudlendestoyl, 

i områder med bjorkeskog, 
, k',nddalen. 

:':'lere ind. hort :1udlendestoylor:rådet og 
Landdalen. 

2 ind. hort/obs. i området mellom :3andvass 
og Kråkeli. 

Vanlig. l til 2 par fantes ved de fl~ste tjern 
og vann. 

I tille~z ~il dette, ble det også observert 2 rovfuglarter, 
tilsammen ble det altså registrert 44 forskjellige arter. 

Litt om vegetasjon og dyreliv: 

IJandskapet var tildels c;ansl;:e storslo.gent mecl lange, slake 
drag. Innimellom var det noe mor med blinkende 

le tatt og fin natur 
ta sec; fram i. Endel c,o.mle stoler og 

hytter av nyere dato gled ganske greit inn i terrenget, og 
~dela ikke noe S8rlig for naturopplevelsene. ~nkelte 
skjemnonde unntak fantes do3. 

var :::;anske frodig bjorl;;:e- og furus~wg i de 
av området, aend det mellom 500-600 m.o.h. 

~vor vi for det meste Op]holdt oss, var mer clicoen bj~rke
sl~og med eudel frodige bj(5rkelier med innslaz [tV roc-;n, osp, 
furu einer. Je hc5yeste heiene var nakne oe:; bare delvis 

med dvercbjork, , rosslyng samt gress. 
Grepplyng og bh•,dl]n{; var innsla::; i L:.ndskapet. 
; . .rol te blomst var dc:;t heller av, det samn.e lmn sies om 
blomsterplanter, bare s~ocstjerne, marimjelle, skogfiol og 
jåblom kunne sies ha noen utbredelse, overfladisk sett. 
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lv dyreliv utenom fugl ble observert f5lgende: 

Bever: 

Hare: 

~!ev: 

-Jlg: 

IIjort ?: 

Ferske spor ved Gryttjern og ved Bjo:rnhomvann 
hvor vi ogGå fant en hvtte. Gamle Sc)Or ved 
I(råkelistol. u "" 

l ind. observert ved Jordestol. 

-l:ksprementer funnet ved lludlendestoyl, Jordestol, 
Krål\:elistol og ved Fiskelandsvannet. 

Ferske spor ved Gryttjern. 

J~kskrementer, ~~,iuligens av denne art, funnet ved 
Gryttjern. 

Lemen: Dode ind. ble funnet ved Kråkelistol, I<'iskelands
vann og Hagevann. 

Smågnagere: In:.;en direkte observasjoner, t:ten flere ganger o 
spor i terrenget etter aktiviteter under snoen 
ble observert, helst pil gressvoller/stolsvoller. 

I:'rosk: J]nl<:elte ind. obs~rvert Sandvasstol, Krål<:elistcn, 
Fiskelandsvann, Oytjern og Landdalon. 

In~enting tydet på at det lenger var orret .. i vannene. 'J:o 
prover av surhetsgraden i Kråkeli tjern oe; o;srtjern viste en 
Ph verdi på 5,0, noe som er for surt til at yngelen kan 
overleve. Ifolgc byedefolk skal det visstnok enda være 
tilbake en liten stamme i etpar vann lenger inne i heia, 
bl.a. Sand. vann • 

. \.1 t i alt viste '::leh:kfjellområdet seg å være et interessant 
oekjentskap, både Lmdskapsmessig og når elet gjelder mer 
ornitologiske kvaliteter • .C.:t område som det burde være all 
grunn til å verne mot kraftutbygging og andre inngrep. 

KO. 

NORSK ORNITOLOGISK FORENINGS ÅRSI-"IOTE 1976 ER OHDERA.fv1HET 

TIL HELGA 24. OG 25. APRIL (LØRDAG-SØNDAG). 

GRUNN TIL OMBERAMMELSEN ER AT ALV o. FOLKESTAD OG 

SVEIN HAFTORN J • APRIL (OPPRINNELIG HØTEDATO) BEGGE 

REISER PÅ S.O.U.-HØTE I OSLO, DER N.O.F. STÅR SOM ARRANGØR. 

ÅRSHØTET VIL FORØVRIG BLI NÆRNERE OI-1TALT I "STERNA" 

NR.1 1976. H~lse~ 
~~.?::1~-z 
Andreas Cleve 

sekretær 
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Om feltobservasjo~er og sjeldenhetskomiteer. 

:,led fu{;lelivet som hobby or en sikret mange gleder og 
fine naturopplevelser. Denne interessen for våre vingede 
venner kan også dekke så mange andre slags behov, det 
være seg rene skjonnhctsinntrykk, behov for frihet, mosjon 
og avstressing og - kanskje viktigst - det dypere kjenn
skap til den levende natur kan bli en utfordring tjl ens 
evner og intellekt og gi oss en dypere forståelse for 
naturens store samspill og for dens lover som også gjelder 
oss mennesker. Dette gjelder forst og fremst en selv 
personlig, men ogsD, i mer vitenskapelig sammenheng kan en 
amatorornitolog gjore en bet:y-dningsfull innsats. 

}å så mange felter trenger kjennskapet til fuglene å bli 
utvidet, her kan nevnes i fleng: utbredelsesområdet, 
"Grekkforhold, adferd, e:ilholdssteder, fade, opp eller ned
gang i bestanden og liknende. 

!.1en forste bud for at slike observasjoner kan brukes i 
vi tcnskapelic; fors1m.ing er at opplysningene må være 100 % 
korrekte, enten det gjelder artsbestemmelse eller andre 
forhold. Og at artsbestemnelse man[.;e ganc;er kan by på 
visse vanskeligheter spesiellt når det zjelder feltobserva
sjoner, skulle være kjent av alle. 

Hår det derfor fo:c-langes at alle observasjoner av s;jeldne 
og spesiellt interessante arter skal innsendes rapport-
og sjeldenhetskomiteen til vurdering er det ikke fordi at 
vi som er valgt inn i denne komiteen sitter der som noen 
andre småkonger og forkaster eller godkjenner observasjoner 
etter eeet forgodtbefinnende. Nei, vi pr~ver objektivt å 
vurdere alle oppl;rsninger for eventuell t- [t sile ut tvil
somme observasjoner som det ikke er tilstrekkelig belegg 
for ~ kunne godkjenne etter gjeldende retningslinjer. 

Uet burde sttlodcs ilcke vz;;re grunnlag for noen irritasjon 
om ens observasjon ikke oyeblil~~elig blir godkjent, i 
mange tilfeller kan det bare skyldes manglende opplysninger • 
.sn annen ting er at det sikl:ert ik':e er vanslcelig å lure 
sjeldenhetskomiteen dersom on går inn for dette, uen dette 
vil, i tilfelle det blir oppdaget, sette vedkommende i et 
meget d~'trlig lys for senere. 

,~tter at det tidligere har V<Jrt endel uklarheter i opplen;get, 
ble det pil siste årsmote i J-:iO.l!, bestemt at hver lokalavdeling 
skal ha en rapj)Ort- og s j elclenhetskomi te med folc5ende formål: 

1. Samle observasjoner av fugl fra fylket/distriktet for å 
holde en fortlopende oversikt over den lokale fauna
:>i~uasjon for jevnlige publiseringer av fylkesrapporter 
~ vterna. 

2. Bedomme observasjoner av arter/raser som er sjeldne innen 
fylket/distriktet. 
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I HOF avd. Lista består den kombinerte rapJort- og sjeldenhets
komite av Kåre Olsen, Lars Bergersen oc; Oddvar Pedersen. 

Hår det gjelder hva observatoren b~r merke seg for å få en 
best mulic; beskrivelse av en fugl ute i felten skal her bare 
kort nevnes de viktigste feltkjennetegn som st~rrelse, form, 
silhuett, fluktbillede, farvotec;ninc;er, stemme og OPlJfi:irsel. 
3om annet belegg kan nevnes fjær el1er rester av fuglen, reir 
ec;.:s"'skall, foto, 1ydb;'3.ndopptak el.lilm. Og husk dato, tid 
og sted og o1)servas j onsforhold. For mer utforlie;e opplysn
inger av hva observatoren bor notere seg se arti::kel i 
St erna nr. 3/75. (Hvis noen onsker swrtr;ykk av denne artikkel 
has enda noen p& lar'; er) • 

Bemerk også at alle observEs joner som er s;j eldne for ifest
;'J.gder sk~.l ø endes via vår lokale rap:;>ort/sjeldenhetskomi te, 
også de arter som må vurderes av :I0:2' D sentrale sje1dcmhcts
komite. 

Vi har satt ODP en liste over de arter som må i1121sendes 
rapport/sjeldenhetskomiteen ITOF avd. Lista. Som en vil se 
er det endel arter som kan V<Bre vanlige P<~L landsbasis, men 
som er av spesiell interesse for v~rt distrikt som også er 
tatt med. Disse vil da bare bli vurdert lokalt. 

I folgende oversikt som altså er kombinert med lioten fra den 
sentrale sjeldenhetskomite betyr en H at det bare er heldæ
observasjoner som beh~ves dokumentert nærmere, videre bc~tyr 
V at det bare er individer i vinterdrakt som behBves 
rk"'8r!'lere beskrevet • .t!n x foran navnet betyr at observasjonen 
må godkjennes av Sjeldenhetskomiteen/HO:E'. 

Smålom V 
Storlom v 

x Islam V 
x Gulneb blom 

x Skjestork 
x Dronseibis 
x Stork 
x Svartstork 

uvergdy1\:jcer x ::!'lamingo 
x Svarthalsd:rk':er Canadagås 

Horndykker Hvi tkinngås 
Gr~tstrupedyklcor ::i.inc:,c·:~.R 
Toppdykker x RBdhalsgås 

x 3vartbrynt albatrossx Tundragås 
x Gråhodet albatross x Jverggås 
x Storlire Sædgås 
x Grålire x Snogås 
x Havlire x :Uvcrgsvane 

Havsvale x [:{ustand 
Stormsvale x Snadderand 

x Rordrum x itmerikansl\: 
X 1imerikansk rordrum X l:neklcand H 
x Dvergrordrum S!cjeand H 
x 1~a tthegre x i.~andarinand 
x .i~gretthegre x Rodhodeand 
X Silkehegre X Taffe1and H 
x Purpurhe:::sre x Hvi to;reand 

x l1 in gand 
x Praktt,)rfugl 

Stellers and 
x Brilloærfugl 
x llarlel:inand 
x Islandsand 

Fiskeorn 
Vepsevåk 

x Glente 
x Svarttjlente 

Havorn 
x Pallas hav~rn 
x Steppeorn 

Kongeorn 
Myr hauk 

x Steppehauk 
l~rn,~;·and x Enghauk 

Sivhauk 
Jaktfalk 

x Vandrefalk 
x Lerkefalk 
XAftenfalk 

";.lle heJ:l:efunn 
av rovfugl 



Jerne 
x Vald;el 

'fr ane 
x Jomfrutrane 
x Dvergtrappe 
x i.>rrrikse 
x Liten myrrikse 
x ;Sul tanhone 
x Purpurhone 

Jverglo 
x Hvitbrvstlo 
x To bel tet sc.;_ndlo 
x Beringlo 

Temuincksnipe 
F j<:Jreplytt H 

x JJ.laskasnipe 
x Spisshalesnipe 
x ~lustsnipe 

_} j elln~'rloper 
x Jjangnebbet 

bekLo.sinsnine 
x Kortnebbet ~ 

bekl:asimmipe 
x Liten gulbeinsnipe 
x J.'ereksnine 
x Svarthalospove 

Småspove H 
x Dver~sspove 

Dobbeltbetl::asin 
:i.vartbekkasjn 

x Avosett 
x f'olarsvoHr:cnrlipe 

Gvommesnipe 1/ 
x Triel 
x Orkenloper 
x Steppebralcksvale 
x Storjo 

:t·olarjo 
:ljclljo 

x Kanadisk hettemtJ~o 
Dvcrgnt1.ke 

x Gronlandsmåke 
Polarmåke 

x Sabinemåke 
x H.osenmåke 
x Ismåll::e 

19 

X :.Hep:::Jehone X 

1:olarlomvi 
:Jkocdue X 

'J:urteldue X 

X ;i,ongol turteldue 
X Skjæregjok X 

X Snougle X 

X Dverehornugle 
Perleugle; X 

i:lpurveuc;le X 

Haulmgle X 

X i3la(;;Llgle 
X .l:Jappugle X 

X Tårn ugle X 
Hattramn X 

X l'ic:;ghalcseiler 
X ;,J.neseiler X 

<>.lle he1:kefunn X 

av ugler X 
X ~~Llråke X 
X Isfucl 
X Biet er X 

T-horfU-"'1 
~l~ it~~ :;.,.·spett X 

'l'retåsnet t X 
uver2;spett li X 

X ""mur svale X 
X Dvcr.:;lcrkc X 
X K2>landerlerke X 
X Hvitvinget lerke 

.c' j ellerl:e X 
X 'l'o:pl!lerke 

1'relerke X 
X Jtor pi:rlerke 
X Llarkpiplcrke X 

I,a:ppiplerke X 
X 0i1Jirpi:;_Jlcrke 

Yintererle 
X 3itronerle 

'I'ornskate H 
X :~odhodevc:.rsler 
X ~losenv1:1rsler X 
X l)irol X 
X ;\osens tær 

Lavskrike x 
llOtte}cruJ:e 
Kornkråke x 

!..I;~Tl""GCLllgCr 

norsanger 
'l'rostesanger 
Hsul:sanger 
;,;aller 
~~odstrupasanr:;er 
Bonellisanger 
ncnmanc;er Il 
Jrunsanger 
lhtl brynsan';er 
::'u,:::;lel:oncosanger 
:)::appsanger 
Ostsaw;er 
:lad toppet fu.:::;lekonze 
lialsbccndflueGnD.')Per 
Liten fluesnapper 
Svartstrupet buskskvett 
Sve,rt steinskvett 
Stein"trost 
Svart rodstjert 
Nattergal 
Sorlig nattergal 
:;l[,strupe Il 
Gråkinn~t skogtrost 
.1merikansk s};:ogtrost 
Gråstrupetrost 
Svo.rtstrupetrost 
0tep~·Jcbruntrost 
Jiblrtrost 
'Juetrost 
Gull trost 
IJt~;:Yo rJ ei s 
Guilrisk 
,.Jtilli ts a 
Gul ty:~lmebb 
Dlt{ ty1clmebb 
l olorsisi~c 
.toscnfin1;: 
l~onc;lel)i t 
iJ:~ndkorsnebb 
I:jernebi ter 
l:ornsmn·v 
1Ivithodosnurv 
Hortulan -
cJVerc;spurv 
v icrs·ourv 

~)vart terne 
x Hvi tvin,'jet 
x Gandterne 
x Havterne 

svart erne x ;i.lpej ernspurv x 
:)ibirnpurv 
Drunhodespurv 
Svarthodespttrv 
,.)angspurv 

x 3Dlitterno 
x 0vergterne 

x Jumpsaneer x 
•• .Gl vesanl--:;er ·~ 
x ~;ressho·o:Jec;anrrer 
x V::cnn$~nc8r -~ 

I tillo,~;c; skal alle rasobestemmelser dol;:umenteres 

'I'ilslutc: 3piss l)l:- an ten follcens o:::; Jmslc at adrGS"Jen er: 

avd.Lista v/Kåre Olsen, Grokne, 4563 
BorhEwg • 

. o. 
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O:P?L~GG: Inventeringen ble i -rest-"~gder utfort i roe;i av 
NOP avd. Lista. De vestre ueler av fylket, Flekkefjord-, 
Lync;dal- os; L!andalregionen, ble del:ket av lokalavdelin~~ens 
egne medlemmer. :Jet ble avsatt to datoer, 23.5. og 13.6. 
hvor samtlige tidligere kjente samt andre potensielle 
ill\:errikselokali te ter om mulig skulle besokes. På grunn av 
værforhold og annet ble det også utfort undersolælser utenom 
disse datoer. 

For Kristiansandsregionen bod det på endel problemer for 
iiOFAL' s esne medlemmer å få en tilfredsstillende delming og 
det ble derfor tatt kontakt med NZF, Sorlandsavdelingen samt 
enl:el tpersoner i området for om mulig å få istand et samarbeid. 

Det ble videre sendt en melding gjennom NRK, Sorlandssendingen 
med oppfprdring til folk om å sende inn opplysninger om 
eventuelle oi)servasjoner av åkerrikse. 

En artikkel om åkerrikse med oppfordring om å sende inn opp
lysninger ble også sendt enkelte aviser i Vest-Agder, !!len 
bare Farsunds Avis tol{ inn stykket. 

itesultater. Folgende medlemmer av NOE'LL leverte inn rapporter: 
Lars Bergersen C LB), Tor (). Hansen C TOH), Bernt Y... Knutsen ( BKr:) , 
.c:!ven Martinsen (EM), l=åre Olsen (I~O), Oddvar Pedersen ( OP), 
Sverre Sandersen (SS). 

Inventeringen brakte tilveie folgende resultater: 

GYLAND' FL~KICSFJORD: Lokaliteten besokt 15.6. kl.2ll5. 
Negativt resultat (IW). 

OYI~SL.3TTA, LVIN.'.:~:>DAL: Lokaliteten besokt 18.5. kl.2100 og 
15.6. kl.2200. Negativt resultat (KO). 

LISTA: Lkerrikse ble hort med fast tilhold og under forhold 
som kanskje kan indikere hekkeforsok på folgende 
3 lokaliteter: 

l. Velle - l ind. 25.5. kl.2330-2400, 30.5. kl.Ol30-0200, 
ll.G. kl.0030 og 15.6. kl.2240. 
Åkerriksen krekset her fra et stort jorde med 
frodig eng i flatt terreng og ble hort på samme 
sted hver ganf lokaliteten ble besokt. 
'f ed et bes ok den 19. 6<. var jordet blitt forhastet 
oc; åkerrilmen (trolig den samme) krekset nå fra et 
jorde ca. 200 m lenger borte. Tte-fire dager senere 
ble også dette jordet :forhastet og ålcerriksen 
forsvant. Alle obs. ved KO. 
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2. ~idthassel- lind. 28.5. kl.0015, 30.5. kl.2230-0100 (KO). 

3. vsthassel 

J,kerriksa ble ogs2. hort på lokaliteten som var 
ot stort jorde ued hoy og frodig eng i flatt 
terreng flere netter i mai/juni (T. Kolnes 
m. KO). 
lind. ble ogsi:'t l1i::5rt lU.b. ca. Kl.2)00 ,ss). 
lien 11. 6. ble jordet hvor al:erri;;:sa naclcle fast 
tilho~d forhdstet, og ingen fugl ble hort under 
e~ besdK på stedet k~.2300 ,KO). 
l ind. (trolig den sanae fu~l.cm) ble hort om 
natten 15.6. p~ et jorde i n~rheten (L.T.Martin
sen m. ;;=o). 
J~sen etter ble dette jordet forhastet og 
åkerriksen ble hort mer på lokaliteten. 
Nesativt resultat bl.a. den 19.6. (KO). 

l incl. L:rs;cset fra et ;jorde 1:1ed 
nvakt hellende terreng den 28.5. kl. og 
30.5. kl.2230-0100 (KO). 
Siste dato ble l;ydbftndopl1talc gjort og ilVSDilt 
p2L stedet, :.we som resulterte i at ål:errif:sen 
viste sterk intensitet i sangen og don ~on 
på kloss hold og kunne sees ivrig sokende 
11 rivalen 11

• 

Jordet 1le forhastet 6.-7.6. hort 
p~ lokaliteten 8 •• (~H) og 11 •• 

I tilla~~ til disae lokaliteter hvor 
und.er !wert ~)eSOJ~ (inntil forhdstin,<·;en 

hort sporadisk og urezelmesuig-på 
Lista våren 1975: 

ble hort fast oe 
, ble :c\.kerrikse 
andre steder 

b. Borhaug 

-lind. hort ca. ~~C •• (J. _.ndree.ssen m. ~~O). 
l ind. hort et kort oyeblH::k s. s. . . 1:1. 2100 
(KO). 

l. ind. en i midten ~v mai (H. Uikal-
SOll Dl. 

l1egative observasjoner fra 
teter 25 •. , 30.5.~ 9 •• , ll. ., 
13.G. ( , SS, ~hl;. 

disse lo2:ali
l9. • c: c), 

-l. ind. h~rt ?5.5. kl.2300-2400 (KC). 
tive oiJscrvasjoner den 30.5., 11.6., (I~C), 

• • (l,i3) • 

d. Eauge vestre lind. hort 26.5. (J. Tveit m. LB). 
:Tcr_;ative oo:::<~rv~~sjoner 23.5. (I,:G~ og 11.6. (KO). 

e. ~o~dhasoel- l in~. h~rt 8.6. kl. 2230 (Jhl). 
l in~::_. hort 10.6. ca. 1:1.2300 (3~3). 

joner 28.5., 30.5., 11.6., 



f. 1.!cohoim 

b• Skeime 

h. Huseby 
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- l ind. hort ca. kl.2000 den ~_::.6. (TO:I). 
l ind. hort s.:::. den lo.6. c.::~. 1:1 2300 (.:n). 
0ulig?ns s~rive~ de~ne observasjon seg fra 
:•kerrlksa rra 1oK. ) som streifet rundt etter 
at dette jordet ble forhastet. ~vstand ca. 
)00 !'1. 

Nes~ti~~ _o~se~vasj2ner de~ ~~1.5~~ 30.5., 11.~., 
19•'-'• 1.}~0), O; 23.:::>. og lo.,). (O.t'). 

- l ind. hort hele natten mellom 1.6. o~ 2.G. 
IkJ<:e hort mer enn denne ene .~;:::meen(C. Tjr3rve 
m. L.O) 

- l ind. 'Jle ho':·t 1-:rei;;:;·:e tre kvelder rundt 
midten av mai (G. Ton::1essen m. l:O). 
}~ol:ali teten er c' .. ·r~:et mark '"or1 h':'.r 
noen ~r, delvis br den nyttet som 
Ko=t gressve~etasjon i svakt hellende terrenh 
..l:'{t ,_:;runn av at ohserv2.cjonG~1e il:l~e ble lcjent 
for et godt styk~:e ut i juli, fil:J: vi i}~J:c 
sje::~:et lokaliteten/obserVClGjonen selv. 

i. J.i'jellestad - Ifol(;e i/iartin • Lunde :wm katten hans :::'.ragende 
med en voksen, dod å\:errilcse en .:_::ang i fi"5rste 
hr~J.vdel av au;113t (a. r:.o) 
~kerrikse var tidliGere (ifol~e Lunde) en 
vanlic fusl i dette området. Siste gang han 
hacldc hort fu~;len lrre~-:se her, var i 1973. 

Alle disse "sl;oradiske 11 observasjoner stammer vel ka:t1s1:;je nest 
sannsynlig fra fugler på trekk og/eller omstreifende hanner 
uten make OG fast territorium. 

,,kerril:sen var tidli,;·crc en vanli3 til tallril-;: hel<:~cefugl p·~, 
Lista. 'l'ilba>:egang i bcutanden ble re;_;;istrert fra 1)20/1930 
{,rene. Ifolc:~e santaler med gD.rdbrul;:c::re og andre samt egne 
observasjoner, er antall lokalitatcr hvor lkerriksen synes å 
ha hatt fast tiHwld (gjerne t sa;rnne ::':.~ceren) gjennom en <0.rreJ.~ke 
in:,rtil r,lidten av E50 :\rene da tralttorslihaaskin og forhaster 
·iJe;;ynte fJ. slD. igj,3m1on for alvor, 2.nsELtt til et sted mellom 
50 o~ 100 lokalttcter, oc da nærffiore det siste tallet. 

~-..ntall c,t:crrilcser hc.r, bortsett fra en lits-n opj~(;ang, mligens 
helt lol:al for Dor:1augomr~0

,clet (ela ca. ind. ble hort noen-
lunde ro~:elLlescig - 2 Tcir odela_:;t av slåmasJdn) i slutten 
av 1960 årene, stadie ,;Cttt tilbake. I 1973 ble f.el;:s. ca 6 ind. 
hort pu Lista, nons in3an ble registrert i 1974. Jette kan 
do(; kCJ.ns;:je sk~rlcles ;~:c.:cte;elfulle observasjoner. 

::>is te reirfu:m p:~~ Lista :)le gjort i 1973. Under en 
tale I.'Iagne i.~o.svoll, 1-!.auge o, fortalte han me:_;· fol,:;ende BL.a.): 
,;·.l~errikse var tidligere, en ~Yanlic; :::'a:..;~ ~ _ 2~rl.,~et ~Iau[;~o/'.luseby. 
0lstc ~:;an&; han ol)E.~erver·ce ~ u;;len v~:.r l .L<J i:;. han slo c1a 1 

slutten av et ,jorde ~1vor uet viste Vc:3l'C et lmll med 
sm& un~er. ble p: ~ullct da av ungene ble drept 
c.v ;:;;l,X,~'.:3kinen. ::?ra si:::;tc n:~:~,":'a .ja,;et han ut 7 andre un:--:er 
+ l voksen. ~lle Ce 7 un~ene ;ilte utover do nysl~ttc jorde~ 
o:,-; p:~ovdG c;jew;:_e sec under ~;raset, men samtlige ble tatt av 
fisl:cwii~;:r so1:..: ful1:_;te fJl 'nL::~:lci!len. 
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LY.i'JGDAL: 

l ind. kre leset med fast tilhold p[t c:;ygaard v /Lync;dal kirke 
gjentatte ganger fra midten av nai til ca. ~5.6., med et o~~-
hold rundt midten av juni da ble forhastet • 
. hkerriJ~sen har hatt f<:.st lolcali teten e;j :::'.mom en 
årrekke (5. Flage Hansen m. 
J~okaliteten 010 sj ek:~et J;3n 29.' • med nesa ti vt re::ml tat 

fcr er arten funnet ved Jo:r.dbrulcssl~olen 1954 - 57 
4 1963). Jllers en jon fra 

Imesletta og 
be:::;;:;e 
so1:1 c:or 
(1974). 
men don 

den 12.5. 1973 T. Hnc;lo.nd) • 

ble besokt to kvelder, den 20.6. 
resultat (:3:::::n. Ifolge 7. 

i·,.::errL:sen hort der senest 
også hort a~drA steder i 

ble l ind. hort re:~lm~ssig våren 
J:':_1.un::'. n,_ .• l/1975). 

l;Jc~rrik~en sy~es ~t v::0re fo~sv~mn~t fra ~lle de. g~mle stedene 
C,.:u1ar J.lCcvnsen;. Tl.ds:cmnl:te"G nar ruslen rorsvan0 Ire:. de respe~c
tive steder er il~:;:e l~jent. 

I tillegg til obsorvas ener nevnt i Sterna h.4 1963 kan nevnes 
at l ind. ble hort Ejorndalssletta i ~ristiansand 

13.6. 1968 kl. 2330 

EOEKLU3JOlr: 

Bortsett fra den ene lokulitcten i LynGdal ser det ut til at 
~et _,_bare er p[.:. Lista nt \kerriLsen n2. finnes ·~~rvisst innen 
\1 es L;-~tcscler. 

Arten er i2idlerti~ 
det er vel bare 0~ 

~:o om hel:1;:efugl her. 

tilbuJcee;ang o:~sCt 
n:J.r den vil v::Jre 

Invcmteringen 1975 synes o,~;sD. pel:e at tidliG s1:1,-;;t 

~Lista, 

bruken av forhoster er en ''-v hovcd."-rsakene til ned:_s2.nc;en 
bosts.nden, n~;d odelec;'::;else av reir o:; he-~\:elo:cc~.li tet er cwm 
folge. 

Lista å forctrelJ:e veldrevet, tidlig frodig 
, noG :Jom gjor den cl:otra u toa tt for 

l~[tre Olsen 

R • P P a r t k o m. 
NOF l Lista 
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Når det gjelder korn~råkens, Corvus frucilegus, status i 
Vest-j.gder er hittil svært li te }{ jent. Trolig opptrer den 
her som ellers i landet mer eller ~indre rccelmessi~ på 
egnede lol:2:..litcter, nen de eneste opplysuinger som er kjent 
fra litteraturen er Goen observasjoner fra Lista i årene 
1952 - 1955 av CUH03 (8terna bd.l, h.23 oa bd.2, h.4) samt 
noen opplysninger fra SBgne (Barth 1957). 
Ingen opplysninger tyder imidlertid på at kornkråka hekker 
i fylket. 

R.SSULTAT A'T InV 2IlT~Ril1GZH 1975 - Som det vil fremgå av neden
forstående var det innkomne materiale om kornkråkeobservasjoner 
heller sparsomt. Jette skyldes sanns:rnlic;vis både at arten 
opptrer f<.ltallig i Vost-~·.gder og at det observasjoncmessig 
sett var M1rlig del tagclse og således mangelfull dekning av 
potensielle lokaliteter. 

Ftilgende har sendt inn op9lysninger: Lars Bergersen (LB), 
Einar Hansen (2l:I), Tor! Oddvar Hansen (TOH), Kåre Olsen (KO), 
Sverre Sandersen (SS). 

FHlgende observasjoner ble gjort: 

LISTA: l ad. funnet dod i sjBkanten ved Lista fyr 9.3. 

5 ad. sett på Kviljo 6.4. (LB, KO, m. fl.) 

l ind. Bras tad 26.5. (LB). 

l ind. Tjorve 30.5. (SS). 

MANDAL: l ad. ved Hoven, r·.'landal 19.5. (TOH). 

KRIGTIAH3Al'ID:3DISTRIKT..:;T: Spredte observasjoner fra området, 

flere ind. er observert pA Flekkeroya, men 

hekking er ikke konstantcrt (EH). 

OBS:;.;;J.VASJOi.U:i. AV Z03.In':.J .• ".l:B p;, LISTA I TI:JLIG.~H:::: AR: 

UnderteQlede har ved hjelp av ecne ot; andres oppl:'sninger, 
d·e fleste av disse pu'::llisert i St erna oe; :Cipler:-:8 .• provd fi. 
sanlo sa:Jr.wn dot som er l::jent om lcornkri::.::;:as Op}jtr.eden på Lista 
i tidliccre Ar. Siden 1950 arene har det vort drevet mer eller 
mindre :::yst8rr,atis~{e under.so·:elf,cr av :0-. Lista, o~ 
de :fleste av disoe :\rene har }cornlcr.ika or)servGrt her. 
Polgende taocll viser alle \:jente ooserva:::>joner av kornkri:Jce 
på Lista i &rene 19~2 - 1975: 

Storste antall ble observert 18.5.1970 da 50 ind. ble sett ved 
Lista f;yr (Ku). 

R a p p o t t k o m, 
NOr"/LI<iitA. 

(SS). 
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o p p R o p 

I de siste årene har både sangsvane (Cygnus cygnus) og 
}tnonnsvane (Cygnus olor), hatt en gledelig framgPng på 
Listae 

I den'l.e forbindelsen kan det være av stor interesse å få 
kartlagt flere forhale ookring disse arters forekomst i 
fylket vårt. F.eks. overvintringsbestandøkning av sangsvs.ne, 
flere knonnsvaner på trekk og tildels overvintrende, trekk
retning i distriktet osv. 

Så, derfor, folkens, send alle observasjonPr av sang-,og 
knonnsvane, og dyergsvane, hvis du skulle sitte på ohsE':rva
sjoner av denne, til undertegnete. 

2E2~~~!~g~E-~~~-~~~~~~! 

Dato for observasjonen(e), lokalitet (sted og ko'i1Dune), 
biotonbeskrive1se om mulig, antall volcsne fugl Of':. un,gfugl 
observert, spestell atferd og observatøren8 navn og adreRse. 

Dessuten for trekke'..,de (flyvende) fugl ;gjerne klokkeslett for 
observasjonen og trekkretning. 

Hvis noen skulle ha "loen betraktninger om artenes forekon'st, 
uten konk:rete observasjoner, mottas også disse med takk! 

Kort sagt: Alle opplysninger om svaner i Vest-.A.$7rl.er og 
gjennom alle år (t.o.m. 1975) mottas med taklz-! 

Opplysninger fra andre steder enn Lista ønskes spesiellt 
velko;:;nnen! 

Få forhånd takk! 
Oddvar Pedersen, 
Østre Vatne, 
4560 VANSE. 
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x~~~~g~=~~~~~~=!g~~~~g~~l~=~~~~g~=~~g~~~~=Rg~~~~l~ 

§2~~~~=~~~~~~=~~~~l=g~=g~X~~~~i~~~~~M~~=~~g~g~~~l!: 

Hekker alle disse artene på LISTA? 
Hvor mange vannrikser, sothøns og sivhøns overvintrer her? 
Hvilkne biotoper og lokaliteter foretrekker artene her nede? 

Dette er noen av de spørsmål jeg forsøker å få svar på, og 
i den anledning, kjære leser, er jeg avhengig av l!!g og 
-g dine observasjoner. 

!~!~~~~~-~EE!l~~~~~-!~~~~l 
Art, antall hørt og/eller sett, lokalitet (sted, kommune), 
dato (og år), biotopbeskrivelse (nøyaktig som mulig), 
beskrivelse av event~ell lyd hørt, reirfunn (m/stedangivelse, 
biotopbeskrivelse og egg/unge-antall), trekkobservasjoner, 
spesiell atferd og ellers alle opplysninger av allmen (blant 
fuglikere) verdi. 

Observasjoner fra hele Vest-Agder fylke er jeg interessert i. 
bg fra alle år, gjerne opplysninger Øm tidligere forekomster. 

Kort sagt: ALLE OPPLYSNINGER OM DE OVENNEVNTE RIKSEFUGLER 
ØNSKES! 

På forhånd takk! 
Oddvar Pedersen 
Østre Vatne, 
45~60 :VANSE. 

!!~~~~g~_!_~Qg~~!~~-!-Y~-~~-!_!Q~L!~~-~!~~!1 
Hvem er ikke det?! Kasseren venter på kontingenten •••••••• 
Innbetalingskort følger med dette nummer for de som ikke har 
betalt kontingent for 1976. Og dette kortet ~ benyttes 

!~~~-1i_!~~1212!!! 

Kontingenten er: Kr. 20,00 for sjølververvende, kr. 10,00 for 
juniorer, kr. 5,00 for familiemedlemmer (uten "Piplerka"). 
For de som ikke kjenner vårt postgirokontonummer er dette 
NOF/Avd. Lista, 4560 VANSE, p.g.k.nr. 3 70 60 58. 

Løp til postkontoret!!!!!!!!! re do p. 
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OPPROP OM NATTERGAL 

Angående oppropet om nattergal (Luscinia luscinia) i Norge 

(se Sterna 13 : omslaget), er det nå utarbeidet en kort oversikt over 

nåværende materiale. Dette er gjort for å inspirere alle til å sende 

inn sitt stoff om nattergal. 

Av oversikten kan man se hva som til nå er kommet inn, eller 

det som viktigere er, nemlig det som ikke har kommet inn. Kanskje 

nettopp dine observasjoner mangler! 

Vi som står bak dette arbeidet håper at dette kan gi inspirasjon 

til å hjelpe oss med stoff, og nå er det opp til hver person 

om de vil gjØre noe med saken. Alle som har tillegg 

eller rettelser ti l denne overs ikten bØr sende inn stoff snarest. 

Altså: SEND INN ALT SUPPLERENDE STOFF SNAREST 

TIL: R a p p o r t k o m. 
NOF/Lista 

l kommende sesonger bØr alle være innstilt på å sende inn si ne 

nattergal observasjoner så raskt som mulig, og gjerne med litt utfyllende 

stoff. 

Vestfold og Aust-Agder står i særstilling når det gjelder antall 

observasjoner, men alle observasjoner er trolig ikke kommet med her 

heller. 

Det er å håpe på at de lokalavdelinger og andre som mottar dette 

rundskriv tar seg tid til å gjØre denne oversikt kjent i sitt medlemsblad 

eller neste rundskriv. Ta helst kopi av kartene og den korte oversikten 

som nå fØlger over funnene. 

LYKKE TIL OG TAKK FOR HJELPEN! 

Med hilsen 

JØrn Thollefsen 

(sign.) 

NOF-Vestfold 

Sandefjord, 2/3.75. 
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Ingen funn. 

TROMS: 

Ingen funn. 

NORDLAND: 

1) l syng. på KårØya, RØst 5-12/6. 67 

NORD-TRØNDERLAG: 

Ingen funn. 

SØR-TRØNDERLAG: 

2} 1 syng. ved Gaula i Kvål 10/5-20/6.66 

MØRE- OG ROMSDAL: 

3) l syng. ved SnipsØyrvatnet, Hareid 30/5-9/6.65 

4) l syng. på Nesset, Hareid 30-31/5.71 

5) Reirfunn, HåsenØrene i Sunndalen 1972. 

SOGN OG FJORDANE: 

Ingen funn. 

HORDALAND: 

Ingen funn. 

BERGEN: 

Ingen funn. 

ROGALAND: 

6) l ind. ringmerket i Sokndal 30/6. 68. 

VEST AGDER: 

7} 8) 2 syng. i Havik, Spind ved Lyngdalsfjord fra 22/5. og et stykke 

ut i juni i 1974. 

AUST AGDER: 

9) l syng. på TromØya, Arendal, våren/forsommeren 1962. 

l O) l syng. samme sted ca. 15/6. -14/7. 63 

11) Re irfunn samme sted 1964. 

12) 1 syng. Klodeborg, Øyestad, mai/juni 1964. 

13) Reirfunn 1,5 mil NØ av Arendal 1972. 

14) 15) 16) og 

17) l til 2 syng. ved Lunde i Songe, Tvedestrand våren 72, 73 og 74. 

18) l,syng. ved BjØnnholmen, Natvig, Øyestad fra 22/5 og en uke fram

over i 1972. 

l syng. His 1 skog, Natvig Øyestad 1/6.72. 

(sannsynligvis samme ind. som nevnt ovenfor) 

19) l ind. ved Vippa Bru, Øyestad 23-24/5. 73. 

20) l syng. Songe, Arendal mai/juni 1973. 

21) 2 syng. ved Lillesand våren 1973. 
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22) syng. søm, Øyestad 1/6.73. 

23) syng. BjØnnholmen, Na~ig, Øyestad hver kveld tiden 10/5-30/5. 74 

TELEMARK: 

25) syng. BØrsesjØ, Skien, 5/6. 72. 

26) syng. Siljan 25/5-14/6.73. 

27) syng. Jomfruland orn. stasjon 2/6. 73. 

Fylket har utpekt seg som beste trekkplaster for nattergal. lnnt i l 

1972 ( 1/1) var minst 9 lokaliteter besØkt av nattergal. 1 1973 og 74 

hadde Brunlanes kommune alene nattergal besØk på 12 forskjellige 

lokaliteter. Likevel er det TjØII ing kommune som kan oppvise hØyeste 

besØks-frekvens av arten. For hele Vestfold må man regne med ca. 25 

funn både i 1973 og 1974. Et reirfunn ble gjort i 1974. Vestfold kan 

regne med å ha ca. 70% av alle nattergalobservasjonene i Norge pr. 

i dag. Men det mangler ennå en del si kre data fr·a midtre og nordre de 

av fylket. På nåværende tidspunkt var det for vanskelig og arbeids

krevende å lage en fullstendig oversikt fra Vestfold, men det kan bare 

henstilles til alle vestfoldinger om å sende sine nattergalobs. til felt

utvalget eller lokalavdelingen snarest. 

BUSKERUD: 

28) Reirfunn ved Vestfosselva 3 km S av Hokksund 1972. 

29) 1 syng. ved Milevannet, Nedre Eiker 25/5-10/6.72. 

OSLO: 

30) syng. BygdØy ca. 10/5.-20/6.26 

31) syng. samme sted ca. 21/5. -20/6. 27. 

Norges to fØrste funn. (Se Haftorn 71. ) 

AKERSHUS: 

32) 1 syng. Ski 18/6.60. 

~ST FOLD: 

33) 1 syng. Arekilen, KirkØy, Hvaler, 10/6.72. 

Negative resultater i 73. og 74. !!! 

34) syng. Skinnerflo, Tune, udatert 1974. 

35) syng. ved VannsjØ, Moss, udatert 1974. 

HEDMARK: 

36) ind. obs. ved Glomma, Rena, 3/7.60. 

37) ind. obs. Akersvika, Hamar, 8/6-18/6.74. 

OPPLAND: 

Ingen funn. 
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Reirfunn av nattergal (Luscinia luscinia) i Norge: 

1. HåsentJ)rene i Sunndalen 1972 

2. Vestfosselva, Øvre Eiker 1972 

3. Hemkilen, Sandefjord 1974 

4. 1, 5 mil NØ av Arendal 1972 

5. TromtJ)ya, Arendal 1964 

CN _. 
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Funn av nattergal (Luscinia luscinia) i Norge: 

e =et funn 

O = to funn omtrent samme sted, men bØr ikke være samme år. 

Reirfunn er ikke tatt med. 

Aust-Agder: Se den systematiske oversikt . 

Vestfold: Oversikt ennå ikke laget, men se likevel den syste

matiske oversikten. 

TILLEGG: 

1 syng. KårØya, RØst, 5-12/6.67 (NORDLAND). 

Eneste funn nord for kartområdet. 

Tegnene kan være noe unØyaktig plassert. 

w 
l\) 
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Heferat fra årsmotet i 1iCF, avd. Lista den 9. jan. 1~176. 

--------------------------------------------------------
iitotet ble avholdt p,\ i:Iusan, J.:'arsund kl. 1900. Jet ~·lotte 
fra'!l 18 medlemmer, hvorav 2 nye • 

. 1'ol.;ende saksliste ble 1Jehandlet: 

l •. ~l le mot edel ta.::;erne ble c;odkj ent å ha stel11'llerett under 
va~Pene. 

2.. So:11 mote.clirigent ble valgt Truls Dåsnes. 

j. ~rsmeldingen over foreningen§ virksomhet i 1975 ble 
rpferert av selcretæren. 

4. '~e.:_;nskapet for 1975 ble {';j ennom:;ått av kas:::erer o,:; 
enstem~ic vedtatt. 

~. Kontingenten ble etter forslag fra modleu forhoyd til 
kr. 20,- for seniormedlem or; ler. 10,- i' or skoleungdom. 
~nstemmic vedtak. 

6. ::Jtyrets innstilling til nytt c:;tyre ble enstemmig vedtatt: 
.l?ormanu Lars Bert'.::ersen, l'iestforrno.nn. 'l'orry Hæ,zeland, 
.3el:retær IU\re Olsen, Lasseror Tor Oddvar Hansen, 
Styremedlem Jerry Johansen, laramenn Gaute Grimsby os 
lienning dorensen. 

,3om ny redakti)r av ll~)i:plerka" ble Uddvar Pedersen 
enstemni~ V2..l~-:;t. 

rl. :.,'iOtc- o,r; e}:s1curs j onsl:on1i teen filr:: fOlc;erldO se . .r:u1ensetnin{~: 
:.:;verre Jandersen, ~-Ienninc 3orenf3en og Toralf ljeksbo. 

8 •. '.li verse :p:coJdislce sporsmål vedrorende foreningsakti vi
teten ble draftet, bl.a.: ?orandring ~V motodag til 
on:-Jclag, 1liverse forslac; til el:skursjoner og !'later, 
u.tvidelse o.v del ta,~;elGen i van1fu:;l tellingene (l,~"~v;dal). 

9. uet ble ci.ir;l:utert om det var muli::; t\ ft. en re;1l~esentant 
fr2. !~OF, Lista til i:•TCF' s f,rsnote i 'l'rondhein. ·· 
~(urt Jer;:;tad var mulig kandidat. 

10. i.:nlL:;heteno for anslcaffelse av l)[tt for bru}: av med
len tc~'2e under forenine;ens re~~istrerincsund<;rc:;o~~elf3er i 
skjærg~rden ble icjen luftet. ;et va= om at 
e.::;en bC~.t var hoyst onalceli.r;, nen p.c;.a. okonomiske 
l:onse1cvenser ble sc-J·:en forelijpic; stilt i bero. Det ble 
likevel henstilt til medlemmene om å holde ovnc og orer 
()1) l8 i tilfelle av et 11 ::;od t 11 1:j op. 

ll_. ~-ncler ;)osten cventuellt ble det henstilt til medlenr1ene 
å benytte sin ute:ilderett n<\r det E;j eld,:;r valf;et i :reF. 
IIovcdforen:i.nr;ons sl:riv av 12.12.75 ang~~.ende ny or~;an
isasjonsform- innen :;UF o;-; hvor l:Jl.a • .Lo::.~onine;ons ilctvn 
foroslCls endret til ~:;~·, J_,ist:.>. lo::allu. ble ,-;yijftet 
og {;od tatt. 
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Et spørreskjema med 10 spørsmål til medlemmen om deres 
mening om den måten NOF avd. Lista har vært og bør drives 
på ble utlevert møtedeltagerne. 

Etter at sakslista var gjennomgått, var det en prate- og spise
pause. Fugleopplevelser, boller og brus gikk ned på høykant. 

Tilslutt ble det avholdt en konkurranse i artskunnskap ved ~ 
Tor Oddvar ~g Sverre. En planlagt lysbildeserie måtte utsettes 
til et senere møte på grunn av at vi måtte være uta av lokalene 
innen kl. 2200 og det holdt akkurat. 

Kåre Olsen 
Sekr•/NOF avd. Lista. 

""************** .. 

OPPROP 

FARGEMERKETE STOKKENDER 

For å undersøke trekk~orhold og lokale ~or~lyttninger hos de 
stokkender som overvintrer m Oslo-området, vil et antall av 
disse bli §argemerket i løpet av vinteren 1975/76. 
To ~argete plastbånd blit ~estet i ~orkanten'"av hver vinge. 
Disse fire fargebånda innbyrdes plassering danner en kode som 
identifiserer anden. Fargene som blir brukt er hvit, rød, gul, 
grønn og blå. Vingemerkene kan registreres når anden svømmer, 
.flyr eller er på land. 
Opplysninger om .fargemerkete stokkender (~argekombinasjoner, 
kjønn, lokalitet, dato, klokkeslett o.l.) bes sendt til 

P-G Bentz 
Zoologisk Museum 
S~gate 1 
Oslo 5. 



35 

STYRET: 

Formann Lars Bergersen, Kall.eberg, 4560 VANSE. 
Tl..f. 9~ ~71, hel.st mell.om 11.;~5 og 11. 55. 

Nestformann Torry Hægeland, Bringsjord, 4580 LYNGDAL. 
Tl.f. 45 ~49. 

Sekretær Kåre Olsen, Brekne, 456~ BORHAUG. Tl.f. 97 205. 
Kasserer Tor Oddvar Hansen, Tjørve, 4563 BORHAUG. 

Tlf'. 97 248. 
Styremed.l. Jerry Johansen, Skougaardsgt. 7, 4550 FARSUND. 

g~~~r!:-2a~i!~aa~!!~~!!i 
Formann: Kåre Ol.sen, Borhaug. 
Øvrige medl.emmer: Lars Bergersen, Kal.leberg. 

Oddvar Pedersen, Vanse. 

!!!~=-~..!~~!:2-m!!ll 
Sverre Sandersen, Borhaug. 
Henning Sørensen, Vanse. 
Toralf' Leksbø, Lyngdal. 

!~lli~l.i~f 

Kontaktmann (og tellesje.f): Tor Oddvar Hansen, Borhaug. 

~e~istr!~~!!-2!1!!~!2!!L~!S2--~!l 
Kontaktmann: Sverre Sandersen, Borhaug. 

Kontak~~Eess~!~~a!!teteter: 

Steinodd-området: Kåre Ol.sen, Borhaug. 
Rauna: Lars Bergersen, Kalleberg. 
Nesheimvannet: Oddvar Pedersen, Vanse. 
Terneholmen: Lars Bergersen, KaJ.l.eberg. 
Lindholmen/Vikel.en-området: Oddvar Pedersen, Vanse. 
Jølletjern: Kåre Olsen, Borhaug. 



Til: ... 

Avs. NOF/Avd, LISTA, 
cio Oddvar Pedersen 

l 

å·. Valne, 
4560 VANSE. 
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