
Årgang 22 Nr. 2 1992 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING 
avd. VEST-AGDER 
- fylkets fuglevemforening 



NORSK ORNITOLOGISK FORENING 
Avdeling Vest-Agder 
Boks 475 4501 Mandal 

Redaksjonen: 

Ole Aa. Brattfjord (red.) 
Rundvn. 7D- 4500 Mandal 
(043 - 60 238) 

Runar Jåbekk 
}åbekk - 4500 Mandal 
(043 - 61 406) 

Finn Jørgensen 
Sånum - 4500 Mandal 
(043 - 62 930) 

Piplerka kommer ut med fire 
nummer i året. Abonnements· 
prisen er 100 kroner, og kan 
innbetales til bankgiro-
nr. 7319.05.08010, eller 
postgiro 0824.0394341. 

Piplerka trykkes i 400 
eksemplarer. Annonse
prisene er: Helside 500, 
halvside 250 og 113 side 
150 kroner. 

Aktuelle adresser: 

NOF Kristiansand lokallag, boks 2112 Posebyen 4602 Kristiansand 

NOF Mandal lokallag, boks 196- 4501 Mandal 

NOF Lista lokallag, boks 171 - 4561 Vanse 
Lista Ornitologiske Stasjon, Lista fyr (043 - 97 588) 

LRSK Vest-Agder v/Telle! Vestøl, Mellombølgen 143- 1157 Oslo 

Carl A. Jacobsens minnefond: 

Fondet er opprettet i 1990 av Norsk Ornitologisk Forening Vest-Agder. 
Statutter fås ved henvendelse tilfylkesavdelingen. Fondskonto: 7319.09.56692 . 

••••• 
Forsidefotos: Speiding etter amerikansk krikkand under årsmøtehelgen på Lista, og 
(innfelt) formann Alv Ottar Folkestad takker Finn Jørgensen for fint årsmøtearrangement 
(Ole Aa. Brattfjord). Midtsidefotos: Årsmøte-ekskursjon (Ole Aa. Brattfjord) og 
klassisk myrsnipe-studie fra Lista (lngvar Grastveil) 



63 

Trekkregistreringer Mønstermyr høsten 1991 

Av: Brødrene Grimsby 

Innledning 

Denne artikkelen inneholder resultatene fra det arbeidet som 
ble utført ved Mønstermyr høsten 1991. I likhet med høsten 
1990 ble det satset på følgende: 1. Telle direkte trekkende 
rovfugler. 2. Ringmerking. 3. Telle direkte trekkende 
spurvefugler og 4. Vadefugler som rastet på myra. 

Det ble bare gjort noen tilfeldige registreringer på våren 
med heller moderate resultater. Vi kommer derfor bare såvidt 
inn på resultater fra våren i denne artikklen. 
Registreringene på høsten er vi veldig godt fornøyd med. Vi 
greide å øke bemanningen enda litt til fra ifjor. Dette 
skyldes først og fremst tidligere start med registreringene. 
De første tellingene kom igang 24.juli. Spesielt virket dette 
inn på ringmerkingen, hvor det ifjor ikke ble ringmerket før 
15.august. Arbeidet har stort sett vært drevet av de samme 
som i 1990. 

Følgende personer har deltatt i arbeidet: 

Geir Grimsby 37 dager; Atle Grimsby 19; Svein Grimsby 17; 
Per Ø.Grimsby 16; Kjell Grimsby 8; Jan M.Jensen 3 og Gunnar 
Skjærpe 2 mens Eivind Schiander, Jorunn Vikane og NOF-Sirdal 
har en tur hver. 

Undersøkelsene har blitt utført i helger + at Geir som regel 
har hatt fri på fredager. I tillegg til dette har andre 
mulige fridager også blitt benyttet. Vanligvis har tellingene 
og ringmerkingen startet litt før soloppgang, og pågått utover 
til rovfugltrekket har stoppet opp eller til nettfangsten har 
dabbet kraftig av. Som regel mellom kl 15 og 18. 

Bemanningsoversikt: 

Jul. 2 4 , 2 5, 2 6. 
Aug. 2,3,6,7,8,9,12,13,15,16,20,21,26,27,28,29. 
Sep. 1,2,3,6,7,8,9,12,13,15,16,20,21,26,27,28,29. 
Okt. 1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,19,20,22,25,27. 
Nov. 11. 



Værsituasjonen denne høsten var preget nordvestlige vindor, 
ofte ganske hard vind. Spesielt gjaldt dette August og 
September. Mange dager mod nesten skytri himmel og varmt utpA 
dagen gav brukbare forhold for rovfuglene. De fA dagene det 
var med vinder fra sørøst - øst i denne perioden resulterte i 
store mengder småfugler som trakk ut. Dagene 31/8, 1. og 2/9 
mod svake vinder mellom NØ-SØ resulterte alene i 800 
ringmerkede fugl. Oktober var mor dominert av østlige vinder , 
men da som regel i forbindelse til kraftige lavtrykk med vind 
og regn. Heller dårlig mod trekk denne måneden, i likhet til 
oktober i fjor høst, hvor det også var mye østlige vinder med 
kuling og regn. 

Vindretning under reqistreringsdagene: 

sø-ø NØ-N NV-V sv-s Skift. 
Juli 2 2 
August l 7 3 3 
September 3 2 9 2 l 
Oktober 5 2 4 4 
November l 

------------------------------Totalt 11 4 21 11 4 

------------------------------

Fangst og ringmerking av fem grosshopposanger tydet på mor 
enn 10 forskjellige observerte. 

(foto: Atle Grimsby) 
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Rovfuqltrekket: 

Tellingen av direkte trekkende rovfugler foregår på en høyde 
ca. 50 meter sør for myra. Rovfugltrekket kommer sjelden 
igang før i lO-tiden, og vi pleier da å flytte ut på denne 
høyden. Er vi to eller flere har det gått greit med å dele på 
rovfugltellingene i mellom nettrundene, slik at mest mulig 
korrekt tall oppnås. En del dager har det bare vært en person 
til stede. Det kan da være vanskelig å kombinere 
rovfugltellinger med ringmerking, slik at dette har nok hatt 
litt innvirkning på tallene. Under gode trekkdager for 
rovfuglene har det hendt at nettene har blitt stengt utpå 
formiddagen i en periode for å unngå dette. 

oversikt over det direkte trekket, fordelt mlnedsvis: 

Aug. Sep. Okt. Nov. Tot-91. Tot-90. 
--------------------------------------------

Fiskeørn o l 
Hønsehauk 12 8 11 31 29 
Spurvehauk 427 472 181 1080 1230 
Fjellvåk 4 46 72 122 6 
Mus våk 58 59 8 125 86 
Vepsevåk 30 2 32 5 
våk sp. 7 7 14 4 
Glente l l l 
Kongeørn 2 7 9 6 
ørn sp. l l o 
Myr hauk 5 19 4 28 51 
Jaktfalk l l l 
Vandrefalk 2 4 6 7 
storfalk sp. l l l 
Lerke falk l l 4 
Aften falk l l 2 2 
Dverg falk 4 7 8 19 28 
Tårnfalk 31 123 62 216 243 
små falk sp. 2 3 5 4 
-------------------------------------------------------------
Totalt 586 750 358 1694 1709 
-------------------------------------------------------------

Videre er det satt opp søyler basert på gjennomsnittlig 
trekkforløp pr. dag for hver uke i perioden Aug.- Nov. (totale 
trekksum på en uke delt på antall dager undersøkt). 

Fra uke 33 - 43 1991 har vi et gjennomsnitt på 4 dager pr. 
uke med telling. Dette er litt lavere enn i 1990 (ca. 3,6). 
En såpass bra dekning skulle gi ganske realistisk bilde over 
trekkforløpet. 
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1990 og l = 1991. 

Spurvehauk 
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... . .. 

ml l ml Ill Ill Ill ml mil 
33 34 35 sep. 37 38 39 okt. 41 42 43 nov. 

Tårnfalk 
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... 
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Kommentarer til rovfugltrekket: 

39 okt. 41 42 

l 
43 nov. 

I likhet med høsten -90 ble det også denne høsten satset 
hardt på å telle trekkende rovfugler forbi myra. 

Antall telledager samsvarer ganske godt med fjoråret. En 
dekningsprosent på rett i overkant av 50 i perioden 15/8-5/11 
(uke 33-44) må vi si oss veldig godt fornøyde med. Dette er 
litt mer enn -90 sesongen. 
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Totalantallet for registrerte rovfugler ender opp omtrent som 
for høsten -90. Men det er likevel ganske store forskjeller i 
fordeligen på de forskjellige artene. De som overrasker 
positivt i forhold til fjoråret er først og fremst våkene. 
Fjellvåken hadde et gjennomsnitt på 2,88 registrerte ind. pr. 
dag gjennom høsten. I 1990 var gjennomsnittet på 0,14 fugler. 
Men også musvåk, og spesielt vepsevåk, er klart mer tallrike. 
Myrhauk og spurvehauk var fåtalligere, men likevel 
et bra antall sammenlignet med tellinger fra Skarpenes. 

Trekket av Spurvehauk hadde også i år en tidlig topp, med 
bestenotering 31/8 på hele 317 ind. Vepsevåken, som vanligvis 
opptrer meget fåtallig på disse kanter, overrasket med høye 
antall i august. Beste dag ble 24/8 med 10 individer. 

Det må her tas med at det er vanskelig å trekke ut noen sikre 
konklusjoner fra disse tallene. Den største feilmarginen 
ligger i at rovfuglene, og da spesielt våkene har et 
konsentrert trekk. De trekker ofte ut i store antall på dager 
med ideelle værforhold. Normalt sett er det dager med svake 
vinder mellom nordøst - vest, med lite skyer og varmt utpå 
dagen. Det er klart at med en såpass tilfeldig dekning som vi 
har kan det fort bli ganske store utslag alt etter som hvordan 
værforholdene er på registreringsdagene. 

Også i høst ble forholdene for rovfugltrekk i oktober ganske 
håpløse. Dette skyldtes ganske sikkert at det under nesten 
alle dager var enten sterk vind, regn eller begge deler. Til 
tross for dette ble 72 fjellvåker registrert i måneden. Klart 
beste måned ble september med 750 trekkende rovfugler. 

Over 90 prosent av trekket passerte Mønstermyra i nordvestlig 
retning. Dette er helt normalt sammenlignet med høsten -90, 
og tidligere tellinger på Skarpenes. Interessant er det å 
merke seg at undersøkelser fra Jæren 1989 viser en lignende 
tendens (Berg 1991). Utifra dette melder selvsagt spørsmålet 
seg om hvorfor rovfuglene trekker "motsatt" vei av naturlig 
retning. 

Mye tyder på at værforholdene spiller en stor rolle her. Men 
vi har også registrert gode trekktall mot N-V under sørlige 
vinder. Men det er helt klart at rovfuglene vinner fort høyde 
under forhold med vinder fra rundt nord, og dette kan være en 
av årsakene til den nordvestlige retningen. Det kan også være 
nærliggende å tro at en god del av trekket "tar av" oppover 
langs kysten mellom Flekkefjord og Jæren. Grunnlaget for 
denne teorien bygger på at skulle trekket passere nedover 
igjen langs kysten burde et langt større antall blitt 
registrert fra telleplassen på Mønstermyra som er på over 300 
m.o.h .. 

Som en kuriositet kan det her nevnes at det den 20/10 ble 
registrert en flokk på 22 og en flokk på 11 fjellvåker som tok 
rett utover havet fra Mønstermyra i god høyde. 

Stort sett er vi veldig godt fornøyd med den kvaliteten vi 
har greid å holde på rovfugltellingene, til tross for også 
satsing på ringmerking. 
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Mc4 to ellor flara til stade pA Mønatermyr, lar 
"rovfuglel<!ding" og rinqrnerking seg greit kombinere. Her 
teller Geir rovfugl mena Per Øyvind tar seg av ringmcrkingon. 

(foto: Atle Grimsby) 

Sir4alsavdelingan pA Ekskursjon den 25.scptombor. 
(foto: Atle Grimsby) 
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Smlfuqltrekket: 

Det synest helt klart at det typiske kysttrekket, som regel 
mot NV av først og fremst svaler, erler, piplerker og 
finkefugl, bare berører Mønstermyra i liten grad. 
Trekktallene for arter som inngår i disse gruppene er klart 
mye lavere en det som var tilfelle for tellinger på Skarpenes. 
Grunnen er ganske enkelt den at trekket passerer på sørsiden 
av myra. Den eneste artsgruppen som kan vise til like gode 
trekktall som ved Skarpenes er trostene. Disse trekker på 
breiere front, som regel mot sørøst (gode dager), og kan 
passere Mønstermyr i store mengder. 

Det var en klar svikt med trekkende Gråtroster i høst 
sammenlignet med høsten -90. 35.000 ind. er under en femtedel 
av fjoråret. Dette er da også hovedårsaken til den meget lave 
høsttotalen på ca. 160.000 t~ekkende småfugler. Ellers er det 
ikke store utslag sammenlignet med tellingene fra året før, 
bortsett fra invasjonsfuglene som var godt representert 
sesongen 1990. De manglet nesten helt i høst. 

Nedenfor følger en oversikt for en del arter over de totale 
summerte trekktallene, sammenlignet med høsten -90. 

Tabell 1. Totale trekktall for spurvefuqler -90 oq -91: 

Mønstermyr -90 Mønstermyr -91 
Ringdue 2107 (800) 1060 (280) 
Tårnseiler 2413 (800) 1342 (200) 
Flaggspett 261 (60) 23 (4) 
Låvesvale 1231 (400) 1650 (200) 
Taksvale 400 (70) 300 (50) 
Sang lerke 250 (60) 235 (60) 
Trepiplerke 1160 (250) 3850 (700) 
Heipiplerke 10085 (2000) 16500 (4000) 
Linerle 840 (75) 1465 (150) 
Jernspurv 1890 (500) 3040 (500) 
Sidensvans 613 (320) 11 (lO) 
Grå trost 184300 (71000) 35000 (12000) 
Rødvingetrost 25400 (5000) 15550 (2000) 
Duetrost 120 (30) 2 (l) 
Bok/Bjørkefink 40300 (10000) 44600 (7000) 
Grønnfink 3100 (600) 4465 (1000) 
Grønnsisik 7700 (2300) 9100 (3000) 
Tornirisk 580 (270) 655 (500) 
Gråsisik 7390 (1500) 3000 (1500) 
Konglebit 13 (4) l 
Grankorsnebb 5380 (460) 1055 (130) 
Gulspurv 492 (100) 245 (60) 
Sivspurv 1280 (350) 1780 (250) 

-------------------------------------
Totalt alle 
land trekkere 302000 ind. 160000 ind. 

Tallene i parantes gjelder trekktopper. 
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Rariteter 1991: 

Totalt ble det registrert 143 arter i 1991. Det var bare 
noen tilfeldige registreringer om våren. Nevnes må likevel en 
av årets fineste observasjoner, nemlig en smlskrikørn som 
tilbrakte hele den 2.mai rundt myra. 

Under trekktellingene og ringmerkingen på høsten dukket det 
opp endel rariteter(*). Nedenfor følger en oversikt over det 
mest interessante: 

Glente l ad.l7/8, jaktfalk l ind.30/8 og 1 ind.l9/10, 
lerkefalk 1 ad.26/9, aftenfalk l juv.28-30/8 og l ad. hann 
9/10, lirype l ind. skutt med./9, lappspove l ind.21/9, 
dobbeltbekkasin l ind.24/7 og l ind.2/9-7/9, turteldue l 
ind.31/8 og 2 ind.29/9, fjellerke l ind.ll/10, trelerke l 
ind.27/10, lappiplerke 6 obs. av l ind. i per.9/9-13/10, 
sitronerle l ind.20/10, pirol l ind.25/7, gresshoppesanger 
opptil 10 ind.(5 merket) i per.9/8-15/9, lappsanger lind. 
merket 1/9, svartstrupe u.a.maura l ind. 28/9, båndkorsnebb 
2 ind.l9/10, hortulan l ind. merket 2/9, sibirspurv l ind. 
merket 2/9, dvergspurv l ind. merket 28/9. 

(*) observasjonene er ikke behandlet av LRSK/NSFK. 

Ringmerking: 

Det var ikke noe satsing på ringmerking våren -91. I 
overkant av 50 fugl ble merket. Mest interessant var 2 
ringtroster og l lappspurv. 

Ringmerkingen kom igang 24/7. Vi brukte de samme 
nettplasseringene som i fjor høst. Fram til 9/8 hadde vi i 
bruk 5 nett (6 og 9 meters). Fra 10/8 og utover hadde vi 
mellom 9 og 11 nett på "runden". 

Sesongstarten var klart utslagsgivende på det høye 
merketallet i forhold til høsten -90, da merkingen ikke kom 
igang før 15/8. Dessuten fanget vi i høst i lia øst fra myra 
helt fra starten av, i motsetning til i fjor da det først ble 
fanget her 15/9. Dette gav store utslag på jernspurv, 
rødstrupe, sylviasangere og løvsanger. 

Nettene ble som regel satt opp litt før soloppgang. 
Gjennomsnittlig nesten en time tidligere enn høsten -90. Det 
ble fanget frem til antallet fugl minket mye, ofte mellom 
15:00 og 18:00, eller fangsten måtte avbrytes av andre 
grunner. Værforholdene (vind el. regn) begrenset fangsten en 
del, spesielt i oktober. 



72 

Bruk av lyd: 

Vi brukte 2 stykker små kassetspillere under fangsten. 
Lydopptak ble brukt på følgende arter: 

Løvsanger i per. 
Trepiplerke " 
Heipiplerke " 
Rødstrupe " 
Jernspurv " 
Rødvingetrost" 
Bjørkefink " 
Gråsisik " 
Gråtrost " 

24/7 - 13/9. 
13/8 - 13/9 på gode trekkdager. 
24/8 - 7/9 (dårlig opptak). 
31/8- 12/10 på første runden (halvtime). 
31/8 - 29/9 somregel fra 9:00 til 12:00. 
29/9 - 27/10 på gode trekkdager. 
22/9 - 27/10 på gode trekkdager. 
13/10 - 27/10 sporadisk. 
19/10 - 27/10 på gode trekkdager. 

Effekten av lydbruk variert~ sterkt fra art til art og etter 
værforholdene. Lyd virket bra på løvsanger, jernspurv og 
rødstrupe. Rødvingetrost virket godt på gode trekkdager. 
Gråtrost og bjørkefink ble stort sett bare lokket ned i 
tretoppene. Heipiplerkebåndet var veldig lavt og skurrete, 
men hadde likevel en del effekt tidlig når store flokker 
rastet på myra. Gråsisiken hadde ikke noe trekk av betydning. 

Gjenfunn: 

Det er innrapportert 2 rødstruper, 1 fra Nederland 18 dager 
etter merking og 1 fra Belgia 21 dager etter merking. 

2 sivspurv, 1 fra Belgia 52 dager etter merking og l fra 
Frankrike 60 dager etter merking. 

Kontroll av fremmede fugler -

Tabell 2. De fem beste merkedagene: 

31/8 305 ind. (bla.l50 løvsanger, 34 jernspurv, 23 
heipiplerke) 

2/9 261 ind. (bla.l33 løvsanger, 29 jernspurv, 26 sivspurv) 

1/9 233 ind. (bla.l35 løvsanger, 32 røstrupe, 24 sivspurv) 

29/9 205 ind. (bla.l33 fuglekonge, 22 rødstrupe, 12 
rødvingetrost) 

28/9 185 ind. (bla.lOl fuglekonge, 29 rødstrupe, 11 sivspurv) 



Hortulan (over) 
og aibirapurv gikk 
samtidig i det 
aamma fangstnett t 
under østlig vin4 
den 2.septombør. 

Sibinpurvon ble 
aom kjent ny art 
for Vest-Aqdar . 

(fotos: 
Svein Grimsby) 
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Rinqmerkinqsoversikt: 

1990 1991 Totalt. 
-------------------------------------------------------------
Skogsnipe l l 
Enkeltbekkasin l 11 12 
Kvartbekkasin 5 13 18 
Vendehals 4 4 
Flaggspett l l 
Trepiplerke l 52 53 
Heipiplerke 115 423 538 
Linerle 4 4 
Varsler l l 
Stær 2 2 
Jernspurv 60 333 393 
Gjerdesmett 18 57 75 
Gresshoppesanger 2 5 7 
Rørsanger 4 4 
Sivsanger 2 2 4 
Gul sanger 3 3 
Munk l 14 15 
Møller 2 2 4 
Tornsanger 9 43 52 
Hagesanger 8 25 33 
Bøksanger 2 2 
Løvsanger 365 1481 1846 
Gransanger 9 28 37 
sibirgransanger l l 

Gulbrynsanqer l l 
Lappsanger l l 
Fuglekonge 330 388 718 
Svarthvitfluenapper 3 18 21 
Buskskvett 39 46 85 
Steinskvett 2 3 5 
Rødstjert lO 15 25 
Rødstrupe 151 426 577 
Blåstrupe 2 3 5 
Svarttrost 9 29 38 
Ringtrost 2 2 
Grå trost 8 15 23 
Rødvingetrost 177 218 395 
Måltrost 25 29 54 
Duetrost l l 
Stjertmeis 18 22 40 
Granmeis 49 33 82 
Svartmeis 139 8 147 
Blåmeis 108 44 152 
Kjøttmeis 39 61 100 
Spettmeis l l 2 
Trekryper 3 3 6 
Bokfink 35 58 93 
Bjørkefink 37 89 126 
Grønnfink 6 30 36 
Grønnsisik l l 2 
Dompap 5 5 
Rosenfink l l 2 
Gråsisik 354 5 359 
carduelis f.cabaret 17 13 30 
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1990 1991 Totalt. 

Polarsisik 16 16 
Konglebit l l 
Grankorsnebb 7 7 
Hortulan l l 
Sibirspurv l l 
Dverg spurv l l 2 
Sivspurv 293 543 836 
Lappspurv l 2 3 

Totalt 2489 4622 7110 

Pig. 2. sivspurvens trekkforløp høsten -90 og -91: 

(Søylene viser antall ringmerkede pr. dag for hver uke.) 

26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

11!11111 

Ill iii l li 

30 31 aug. 33 34 35 sep. 37 38 39 okt. 41 42 43 44 

1990 l = 1991 
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Rastende vadefugl på myra: 

Dette er en oppfølging av et prosjekt som vi startet opp for 
å se hvilke innvirkninger oppdyrking av myra tidlig på 1980-
tallet hadde for disse artene. Mønstermyra har en slik 
struktur at det har vært vanskelig å få drenert bort vannet 
fra store områder. Det var derfor også denne høsten utover i 
september og oktober rikelig tilgang til mudderflater og 
fuktige områder. Det er først og fremst bekkasiner som 
opptrer i store antall. Kvartbekkasinen hadde beste dag 27/9 
med 30 ind., og enkeltbekkasin med 40 ind. 22/9. Gledelig var 
det også med 2 observasjoner av dobbeltbekkasin. Men også 
heilo og brushane var hyppige brukere av myra. Av andre som 
ble observert enten fåtallig eller sporadisk var vipe, 
storspove, gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk og rugde. 

Fiq. 3. Rastende Kvartbekkasin høsten -90 oq -91: 

30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
lO 
8 
6 
4 
2 

33 34 35 sep. 37 

",l 
... 

38 39 

:::1 
... '"l 

okt 4 l 42 43 nov. 

m = 1990 og l = 1991. Det er det høyeste registrerte 
antall"på en dag for hver uke som er benyttet i figuren. 

Neste side: 

En lappsanger ble fanget under nordøstlig vind !.september. 
Arten ble ny for Vest-Agder. 

(foto: Per Øyvind Grimsby) 
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Lista 24. til 26. april L992: 

Glimt fra årsmøtehelgen 
Av: Ole Aa. Braltf}ord 

For andre gang l hi~orien har NOF avdeling Vest-Agder stAll som vertskap for 
hovedforeningen.~ Arsmøte. Første gang var i 1979, for bcle 13 Ar siden. Og.sA da ble 
Arsmøtet lag1 Ill Lista. Denne gangen gikk arrangementet av stabelen i da~tene 24. til 
l6.april, og det hele fant led l Husebyparken Uke utenfor Farsund. Hvor mange av 
Arsmøtedeltakernc frt~ nær og fjern som også var til stede pA Lista l 1979, aner jeg 
ikke- men noe stykker var det. Blant annet bodde velkjente Roar Solheim med seg 
"m1mrebUder" fnt den gang, og ettediVert som fnmlvl<!eren arbeidet seg gjennom 
lysbUdemagaslnel var det faktisk en del som humret lett nlbtolgbk l det morklltg1e 
rommet. A det var hyuellg A kunne konstatere at en dtl faktisk hadde "funnet 
tilbake"! 

Arsmotet ble mye slit og lange dager 
(og netter!) for de driftige kreftene i 
NOP Vest-Agder. Men så kunne da 
også Runar Jåbckk, Finn Jargensen og 
resten av vertskapet etter endt dyst 
notere seg for et svært vellykket 
arrangement. Noen ganske små 
skjønnhetsfeil var der selvsagt, men 
annet er heller ikke å vente nAr det går 
trellen år mellom hver gang man har 
hånd om et slikt storarrangement. Vel 
blåst, kamerater!! 

Sryrt'l.f lnn.w/1/lng foll(?) mot ht mmmcl 
(fmo: Olt' Aa. Bmltf}orrl) 

De trivelige dagene på Lista, med 
entusiastiske NOFere fra hele landet 
samlet, ble en herlig blanding av sosialt 
og faglig samvær. Selve årsmotel, som 
gikk av stabelen lørdag, ble lmidlenld en 
ganske pinefull forestilling. Nærmere ni 
timer tok det for det hele var i havn. 
Ikke så rart heller i grun neo, ettersom 
saklisten omfattet en lang rekke store og 
tunge saker. Blant annet omfattende 
vedtektsendringer for foreningen . Det 
vil gå for langt å l<omme inn p.\ alle 



sakene her. Men av aktuelle ting kan 
nevnes nnvneendringen med det som 
folge at ordet "fuglevcm• for framtiden 
skal knyttes til både hovedforeningen, 
fylkeslag og lokallag (se førstesiden). 

Dette er i grunnen den eneste 
vedtektsendringen som får noen direkte 
folge for fylkcsavdclingcr og lokallag. 
Det ble også vedtatt å oke 
scniorkontingentcn i NOF til 175 kroner. 

Ellers kan det jo nevnes at 
hovedforeningen i 1991 gikk med 
nærmere 200.000 kroner i undcrslrudd. 
Et lite hyggelig resultat. Noe som også 
ble grundig påpekt av årsmotedclcgptenc. 

Under årsmotct kom for ovrig 
organisa~jonssek.retær i NOF, Jostein 
Sandvik (det er han som kikker i 
teleskopet på forsiden) med et par 
hyggelige meldinger til NOF Vest· 
Agder. flr~ AuneJBjorJ:ums minnefond 
tikk LOS tildelt 2000 kroner til innlgøp 
av utstyr i forbindelse med 
kjerrsangerprosjektet, og fra 
fuglevemsfondet fikk fylkesforeningen 
4000 kroner til gulerle-undersøkclscr. 

Dt•monstrasjon av 11y /OIIRSIIII!IIpatent. 
(/mo: Ole Aa. Brattj}ord) 
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Ellers er det leit å kunne nevne at vi nå 
er inne i det siste året (i alle fall i denne 
omganJI) med Alv Ottar Folkestad ved 
roret. Han takket på å.rsmotet sviCrt 
motvilliK ja til sin tredje periode som 
NOF·leder. Den mannen blir ikke lett å 
erstatte når den tid kommer. Vi får bare 
håpe noen makter ovenale ham til å 
fortsette i lederJobben også ved neste 
korsvei • han hurcr liksom hjemme der. 
Vår flinn Jorgensen var ikke på valg 
denne gang, og fortsetter wm medlem 
av hovedstyret ytterligere et år. 

Jeg vil ogsA bringe videre de 
sannhetsordene Alv Ottar flolkcstad sa 
helt 1Jå tampen av del noe kaotiske og til 
tider temmel ig temperamcnt~fullc 
drsmotct: - Vi må alle huske på at det vi 
har felles er mye stotre enn det hlle som 
skaper kluss mellom oss! (sA sant sA 
sant). 

På de neste sidene folger en del 
b1llcdghmt fra årsmotedagene på l ista. 
Og selv om det var mye arbeid 

forbundet med arrangementet, llr vi 
håpe det ikke går tretten år til neste 
gang .. .... ...... . 



Til hHyn•: RlnJ<ml'rkrm•tiS 
far, Kjell Mork vlsrr [mm 
Mil SI!IVIIIVik/ede IIIObllr 
avspi/lersystem. K}rkt d 
lw! (Var dt'l ll(){'n ~m11 
111'\'tlli' Felfli'll ?). 

(foto: 0/t Aa. Brauj)ord) 

BO 

Avslapping og l'll 1//1'11 lwjJI'- og cola/dr mellom øk/1'111'. Fra l'l'nstrl': Roar Solheim, Nll.f 
flt>lgl' wrl'llft/'11 og Andrea.! Clrve. (/otn: 011' Aa. Bmttfjorrl) 



1'111111yrt': Vdr alles 
m•sror. Svein 1/qflom 
Sftl(/('rrr l'n del av 
fugle//uerarure/1 som 
Jørn 711o/lt'fit•ll (Non.k 
naturbokhandel) iladdt' 
/(Jff llll'tf Sfg ti/ 
dr.rmmer. 

(/om: Ole Aa. Brattjjord) 

La,.IPV&." 
Sevc•u•" 
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DtJS\'efrt' sttlkk •srtppt'bnmosten· 11v likt for drsmøtet, og dtnnt'd gikk NOF glipp av 
1.1~rlwmmen kryssravglfl. Om 1101'11 er i tvil, sd u Morten Viker mannl'n bt1k k11nsrverkN. 
(/Oto: 0/t Aa. BrattfJord) 
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Samling tilek.sk11rsjon ett /u•llt•r .\'Ur vdrdag ved LOS. Som vi .IN har Olav Runde /du 
'bad/a seg en røyge • .rom han vanner seg pli. (foro: Ole A a. Branj}ord) 

/<'ra ringmerldngsmoll'l. flu .\l'r vi det huyt rM. Fra vtnstrt.: Kjt'/1 Mark, Bjom Erik 
Paulsen. Andri'(JJ' Cltl'l!, Olav Rulllle. Grlr Olav Toft og Tycho Anker-NII.wm. 
(fo/Q: 0/1! Aa. Bratl}jllrd) 
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"Komrol/komltt'l'll" fm NOF VI'.II-Agder .111rxer for utdl'llllg av .fll'llllllt.ll!dler r/1 dl' 
hfrruigrdr. lll't'lll 11d dl'! mdur vare? Her rr dt't i alle fall l/ilt/l' Øya u som /dr utdelt 
"my.ltt'.lt'/1'/" av (fra 1'1'1/Srrl') Jan Erik Røer, Runar JdbeÅk og Per Øyvirul Grimsby. 
(/mo: 0/t' Aa. Brarr.Dord) 

"Tirsen rakk for tlt•n fine Jrmlfmltmd/ua, Andl'l'as. En slik har jeg IH•.\talltllg 1111.1kt>t meg •, 
,\'t!r hall ur ril d tl'llkr• Alv Otllrr Folkw(l(/ ider lum mmwr dr11 Slllr.IMIII' J:lll'l'll fra s/11 
kjtNt' V<'llll fra Tl'li'lllttrk. Til hll)'rt' tlrsllwtedirige/11 Jan-Erik Nortlrum. 
(foto: 0/t• Aa. Branjjorll) 
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Dl'f meSif av drsmoreforsami/IIJ?I'II samle! pd m brl'll, 1111 dr! 1111'1~1 dl' for/Sllll \'lir 
ft>rholdsvi.l kvikke fiJI opplaRit'. Der WJr /Ire /Kft'll av dnml' K}c"R"" 11i rim<•r ,ll'lll're. 
(fora: Ole Au. Brar(j}ortl) 

.. . og .11/k sd de 111 "; limer Sl'lll're/1 
(/(//11: fremdeles 0/t• Aa. Rraujjord) 



8.5 

Rlryktul•del/ngm .1anliet tllnulllig fug/eprot, tl/u wtr dettdkeprot?, t'llt'r d /10 b/111 ji1rv/.11 
tlf mu lllj/1~1' OIII/III'I'Lfrr. 
(foto: den samme som jiJr) 

.... Ol/Sd tal./ær ,.; for dl!tlfll' ~11!1}1 . tli/1111.\Åt'r w/l.onmu•11 tllilllkt• omtr('ll<'" dr - .lil'r Runar 
Jtlilrkk. 
(fnto: j(ll/0 , }l'JI holder kot.l!n) 
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Årsmelding 1991: 

NOF Lista lokallag 
Årsmøtet ble avholdt den 18.januar 1991, og følgende personer ble valgt inn i det 

nye styret: 

Kåre Olsen formann 

Kjell Grimsby nestformann 

Geir H. Stølen sekretær 

Steinar Skeibrok kasserer 

Tor Oddvar Hansen styremedlem 

Nils Helge Lorentzen styremedlem 

Lars Bergersen varamann 

Cato Buch varamann 

Medlemsmøtene har fulgt tradisjonelt mønster. Det har blitt avholdt ni vanlige 
medlemsmøter. Oppslutningen på disse lå på 16 frammøtte i snitt. I tillegg kommer sju 
seniormøter (aldersgruppen 17 år og oppover) i foreningens hytte i Fuglevika. På disse 
var det seks frammøtte i snitt. Hovedtemaer på møtene har vært: 

• Fuglekasser/hullrugere (Lars Bergersen) 14.februar. 

• Ugler (Kåre Olsen) 14.februar. 

• Fugleliv i Gambia (Runar Jåbekk) 18.april. 

• Fuglekroppens oppbygging (Lars Bergersen) 18.april. 

• Fjellfugler (Kåre Olsen) 23.mai. 

• Vadefugler langs Listastrendene (Kåre Olsen) 22.august. 

• Fjellturen til Åseral (Kåre Olsen) 26.september. 

• Natur og fugleliv i Tyrkia (Tor Oddvar Hansen) 17.oktober. 

• Myr og våtmark, diskusjonsmøte 21.november. 

• Fuglekasser/-prosjekter (Geir H. Stølen) 12.desember. 



Ekskursjonene. I løpet av året har 
følgende ekskursjoner blitt arrangert: 
Listastrendene Havika-Kviljoodden + 
Hanangervann 1.april; Kollevoll, Spind 
5.mai; Nattekskursjon Lista rundt 25.-
26.mai; Fjelltur til Gunnarsvatn og 
Åseral 8.-9.juni; Listastrendene Havika
K viljoodden + Hanangervann 
29. september; Steinoddenområdet 3. mars 
og Nesheimvann 8.desember. 
Oppslutningene på disse ekskursjonene 
har i gjennomsnitt vært sju personer. 

Som vanlig ble det også gjennomført en 
god del andre aktiviteter som mange av 
våre medlemmer har vært engasjert i: 

Vannfugltellingene ble utført i Sirdal, 
Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og 
Lyngdal kommuner. Det ble talt opp 
5804 vannfugler i januar og 6900 i mars. 
Dette er et noenlunde normalt resultat. 

Vadertellinger ble utført langs 
Listastrendene, ferskvannene, myr og 
våtmark samt jordbruksområdene/dyrket 
mark. 

August 
September 
Oktober 

2398 ind. av 22 arter. 
6971 ind. av 21 arter. 
5055 ind. av 18 arter. 

Vinterfugltellingene ble avviklet med litt 
lavere oppslutning enn vanlig. Ca. 12 
ruter ble tellet i Flekkefjordområdet og 
på Lista. 

Hekkeregistrering av sjøfugl ble utført 
som et ledd i årlig overvåking av terner, 
sildemåke og ærfugl. I tillegg ble 
samtlige arter på Rauna talt opp. 
Resultat: 162 par makrellterne, 15 par 
rødnebbterne, 1760 par sildemåke og 
315 par ærfugl. Alle tallene gjelder 
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Farsund kommune. 

Hekkebestand av vannfugler i Farsund 
kommune resulterte i 518 par av 15 
arter. Blant annet gråhegre, 
knoppsvane, andefugler og rikser samt 
635 par av åtte vaderarter, 3565 
måker/terner av sju arter og 425 par 
gulerle, kjerrsangere og sivspurv av åtte 
arter. 

Registrering av oljeskadde og døde 
sjøfugler foregikk på deler av 
Listastrendene. Forholdsvis få 
oljeskadde sjøfugl ble registrert, men 
desto flere som var døde av 
matmangellnæringssvikt. Alkekonge, 
lomvi og lunde dominerte blant disse 
sistnevnte. 

Lista ringmerkingsgruppe har igjen hatt 
et aktivt år. Totalt ble 22.500 fugler 
ringmerket på Lista samt 7500 i 
Flekkefjordområdet og i Sirdal. 

Ullerø.y ornitologiske stasjon har også 
dette året ligget langt nede i aktivitet. 
En del hekkeundersøkelser i skjærgården 
ble imidlertid utført med Ullerøy som 
base. 

Foreningen har ellers deltatt i en 
naturutstilling på Lista fyr med tema: 
"Forvaltning av naturressurser før og 
nå". Utstillingen ble gjennomført i 
samarbeid med Naturvernforbundet, 
Farsund viltnemd og Natur og Ungdom. 

Vi har også deltatt i en 
søppelryddeaksjon langs Listastrendene i 
området Fugleviga til Kådestranda. I det 
kommunale/statlige friluftsområdet på 
Ullerøy har vi også hatt et oppdrag med 
å rydde stier. 



Av andre saker styret har arbeidet med 
kan nevnes gjengangersakene om 
inngrep i Nesheimsumpen og 
brettseilerkonflikten i Nordhasselvika. 

Nye saker har vært: Skjærgårdsplan for 
Spind, tilrettelegging for turister i 
verneområdene på Lista, Nordsund bro -
en dødsfelle for fugler, samt planene om 
et brannøvingsfelt ved Slevdalsvannet. 

Regnskap 1991: 
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Sirdal fugleforening har vokst til 16 
medlemmer, og de er meget aktive. De 
ønsker fortsatt, i alle fall inntil videre, å 
være tilsluttet Lista lokallag. 

Medlemstallet var ved årsskiftet 95, 
hvorav 14 kvinnelige. 33 av 
medlemmene er juniormedlemmer (under 
18 år). Dette er en økning på 27(!) 
medlemmer siden forrige år (1990). 

Lista 19. mars 1992 
Kåre Olsen 
formann 

NOF Kristiansand lokallag 

Kontingent 
Porto 
Konvolutter 
Bøker 
Vannfugltelling 
Diverse 
Fuglekasser 

Beholdning 31/12 1990: 

Bank 10/12 1991 
Postgiro 10/12 1991 
Kontanter 10112 1991 

Balanse 

Øyvind Fjeldsgård 
kasserer 

Inntekter 

2600,-

2600,-

15.297,05 

17.897,05 

Utgifter 

1308,70 
221,20 
5214,40 
188,-
375,-
500,-

7807,30 

8631,65 
940,-
518,10 

17.897,05 
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Regnskap 1991: 

NOF Lista lokallag 

Medlemskontingent 
Matsalg på møtene 
Salg av foreningsartikler 
Sjøfugl/kanadagås 1990 
Renter 
Strandrydding 
Kulturmidler 1991 
Vannfugltelling 1990 
Salg av fuglefrø 
Tilbakebetalt gjeld LOS 
Stirydding, Ullerøy 
Porto 
Kjøp av mat/ drikke 
Kontorutgifter 
Kjøp av foreningsartikler 
Utgifter sjøfugl/hekkeregistrering 
Strandrydding 
Båtutgifter 
Mink- og mårfeller 
Fuglefrø 
Ab. Larus marinus 
Støtte til LOS 
Lån til LOS 
Rydding, Ullerøy 
Utgifter Ullerøy (maling) 

Beholdning 31.12. 91: 
Kasse 
Postgiro 
Sparebanken Sør 
Postsparebanken 

Inntekter 

4330,-
745,-
280,-
870,-

1391,88 
800,-

2200,-
4000,-
1700,-
5000,-
7000,-

129,60 
6689,76 

144,-
8650,-

Balanse 43.930,24 

Steinar Skeibrok 
Vanse 16.januar 1992 

Revidert og godkjent 17 .januar 1992 
Knut Olsen 

Utgifter 

1136,80 
844,30 

1050,25 
928,30 

1735,50 
600,-

981,50 
1179,-

2018,40 
50,-

6144,80 
5000,-
6015,-
560,-

2975,60 
9032,79 

144,-
3534,-

43.930,24 
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Årsmelding 1991: 

NO F Mandal lokallag 
Årsmøtet ble avholdt i Mandalshallen 7.januar 1991, og følgende styre ble valgt: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Brus/boller: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

l. varamann: 
2.varamann: 
3.varamann: 

Bernt Kåre Knutsen 
Jon G. Noddeland 
Jarle Egseth 
Gunnar Gundersen 
Arnfinn Henriksen 
Joakim Johannessen 
Martin Lie Pedersen 

Ivar Hille 
Finn Jørgensen 
Runar Jåbekk 

Foruten årsmøtet, ble det avholdt åtte ordinære medlemsmøter i Mandalshallen, samt to 
styremøter. Medlemsmøtene er blitt holdt i tradisjonell stil, med konkurranse, siste nytt 
på tavla og boller og brus. På enkelte av møtene har vi hatt et hovedtema, og da i form 
av lysbildeforedrag. Det har blitt fokusert på følgende tema: 

4.mars: Hvitryggspett-prosjektet (Runar Jåbekk) samt Floridakåseri (Atle Qvale). 
8.april: Video med sjeldne fugler i Storbritannia. 
?.oktober: Svalbard-foredrag (Runar Jåbekk). 

Oppslutningen på møtene har ligget på ca. 20-23, noe som er en ørliten nedgang fra 
fjoråret. I 1991 hadde foreningen nøyaktig 60 betalende medlemmer. 
Det ble arrangert fire ekskursjoner i foreningens regi, og alle gikk til Lista det var to 

vår- og to høstturer. 
Miljøhuset i Torjusheigata har blitt avviklet etter nærmere to års drift som følge av 

økonomien. Svært beklagelig da dette fungerte som et flott samlingspunkt, både innen 
foreningen såvel som utad. Men foreningens medlemmer har ikke sittet uvirksomme av 
den grunn. En stor del av den yngre garde har fått egen pulluslisens, og antall merkede 
pull gir en klar pekepinn på at disse lisensene har vært flittig benyttet. Når det gjelder 
ringmerkingen for øvrig, har vi merket "våre vanlige" 4000 sildemåker (et tall som kunne 
vært betraktelig større), og sammen med utstrakt merking på medlemmenes 
foringsplasser, og de to hovedlokalitetene i Ronekilen og på Jåbekk, har dette resultert i 
22.690 ringmerkede arter for Mandal RG i 1991. 
De vanlige prosjektene i NOF-regi, hagefugltelling, vinterfugltelling og vannfugltelling 

(strekningen fra Ålo i øst til Lindesnes fyr i vest) har lokallagets medlemmer deltatt i. 
Hvitryggspettprosjektet krevde også en del tid. 
Som ovenfor nevnt går foreningen trange økonomiske tider i møte. Det skyldes at all 

kommunal støtte opphørte i 1991, inkludert den faste strandryddingen. Men det er bare å 
stå på og håpe på bedre tider. .............. . 

Jon G. Noddeland, sekretær 
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Regnskap 1991: 

NOF Mandal lokallag 

Renter, Sparebanken Sør 
Renter, postgiro 
Innbetalt på møtene 
Kontingent 
Overskudd V AE-jobb 
Solgt to teleskoper 
Lotteri, julemøtet 
Boller og brus 
Etterslep Danmarksturen 
Underskudd julebord 
Husleie Risøbank 
Porto 
Blomster 
Avdrag båt 
Utgifter julemøtet 

Beholdning 31.12. 91 

Balanse 

Jarle Egseth 
Kasserer 

Bernt Kåre Knutsen 
Revisor 

Inntekter 

37,-
59,58 
1670,-
3000,-
5137,-
1200,-
2200,-

1990 

13.303,58 

507,87 

13.811,45 

Utgifter 

2059,-
2510,-
900,-
400,-
215,-
208,-

6560,-
359,40 

13.211,40 

600,05 

13.811,45 

Figur l I regnskapet er det om å gjøre, 
at utgiftene ikke får overvekt 
- for da er man ute å kjøre!! 

(Kvartalets lille hjertesukk, på verseføtter, 
fra redaktøren). 
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Pip lerka 1991: 

En liten oppsummering 

Så har vi lagt bak oss en ny Piplerka-årgang, og det er på tide med en aldri så liten 
oppsummering av året som har gått. I årsmeldingen for 1990 lovet jeg at vi i 1991 
skulle klare å få ut fire enkeltnummer. Og det klarte vi! For første gang forelå 
Piplerka med fire nummer. I 1991 ble det totalt publisert 212 sider. Vi havnet 
heller ikke på etterskudd, siden alle numrene ble utgitt i løpet av kalenderåret. 

Jeg vil imidlertid ikke komme med et 
lignende løfte for 1992-årgangen. Det 
var nemlig svært tungt å få sydd sammen 
fire enkeltnummer, og selv satt jeg igjen 
med en beklagelig følelse av at nummer 
4-91 innholdsmessig lå helt på grensen 
av det tilrådelige. Helst under grensen. 
Da bortsett fra Tellef Vestøls glimrende 
artikkel om Fauløyna. 
Piplerka koster mye penger, og i 1991 

var det vanskeligere enn noen gang å få 
betalt for trykking og porto. Og det blir 
neppe særlig lettere i årene som 
kommer. På den bakgrunn mener jeg 
det har liten hensikt å utgi Piplerka for 
enhver pris. 

Så om Piplerka i framtiden skal komme 
ut med fire enkeltnummer, beror mye på 
stofftilgangen. Nummer 4-91 bar etter 
mitt syn alt for mye preg av at det skulle 
utgis fire nummer uansett - og det er 
ikke godt nok! Det bør være en viss 
kvalitet og faglig verdi over innholdet i 
tidsskriftet. 

Den trange og anstrengte økonomien 
førte til at jeg under utgivelsen av 
nummer 4-91 måtte sette tæring etter 
næring. Nummeret ble derfor trykket i 
350 eksemplarer i stedet for 500 som har 
vært vanlig. Trykkekostnadene ble da 
også deretter. Det lave opplaget gjorde 
imidlertid sitt til at dette nummeret 
allerede har fått en ganske høy 
"samleverdi". Eksemplaret er nemlig så 
og si ikke lenger å oppdrive. 

Redaksjonskomiteen har besluttet en 
permanent reduksjon i opplaget fra 500 
til 400 eksemplarer. Vi har også 
besluttet å øke abonnementsprisen fra 75 
kroner og opp til l 00 kroner. Dette som 
en direkte følge av at Mandal lokallag 
har hevet sin medlemskontingent til 100 
kroner. 

Ellers vil vi rette en honnør til Hegland 
Trykkeri i Flekkefjord for den utmerkede 
jobben de gjør med tidsskriftet vårt. 
Jeg vil også her og nå, på vegne av 

redaksjonen og NOF avdeling Vest
Agder, rette en kondolanse til alle på 
trykkeriet etter at bedriftens daglige leder 
gjennom 45 år, Gunnar H. Pettersen 
gikk hastig bort den 28.desember 1991, 
71 år gammel. 

Vi vil også takke Leif E. Gabrielsen for 
flotte tegninger. Vi tar tegningene hans 
nærmest som en selvfølge, og vet vel 
egentlig ikke hvor heldige vi er som har 
vår egen "Viggo Ree". Takk for 
innsatsen, Leif!! 

For redaksjonen 
Ole Aa. Brattfjord 
Redaktør 
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Årsmelding 1991: 

NOF avdeling Vest-Agder 

Sryrers sammensetnine i 1991 har væn: 

Finn Jørgensen fonnann 

Ivar Hi/le kasserer 

Runar Jåbekk sekretær 

Jan Erik Røer LOSfonnann 

Øyvind Fjeldsgård styremedlem 

Bernt K. Knutsen styremedlem 

Kåre Olsen styremedlem 

Peder K. Knutson varamann 

Ole Aa. Brattfjord varamann 

Kjell Grimsby varamann 

1991 har vært et noe labert år for fylkesavdelingen sammenlignet med de siste årene. 
De faste prosjektene er likevel gjennomført som vanlig. Det henvises her til egne 
rapporter fra komiteene. 

På grunn av den økonomiske situasjonen ble vi nødt til å si opp leieavtalen for 
Miljøhuset i Mandal. Fylkesavdelingens "kontor" ble derfor flyttet til Lista Ornitologiske 
Stasjon (LOS), en ordning som ser ut til å fungere bra. Det er svært viktig at foreningen 
har et fast sted, med telefon, der publikum og offentlige instanser kan henvende seg. 
Når det gjelder LOS, så har driften der gått meget bra i 1991. For detaljer henvises til 
årsrapporten, samt kortere rapporter i Piplerka. 

Piplerka har også tatt et skritt videre dette året, da vi for første gang klarte å få ut fire 
enkeltnummer, til og med uten forsinkelser. Det henvises for øvrig til årsmelding fra 
tidsskriftkomiteen. 

Fylkesstyret har ikke behandlet de helt store sakene i 1991, men har hatt jevnlig kontakt 
med fylkesmannens miljøvernavdeling og NOF's hovedstyre. Fylket var også 
representert under hovedforeningens årsmøte i Østfold, der Vest-Agder som kjent påtok 
seg årsmøtearrangementet for 1992. 
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Økonomisk har 1991 vært heller dårlig. En del forventede inntekter har uteblitt, og 
ingen "uventede" inntekter har dukket opp. Det synes som det blir vanskeligere og 
vanskeligere å få tak i midler, spesielt til prosjekter. Etter at Miljøhuset er lagt ned, er 
det Piplerka som vil bli den største utgiftsposten. Det henvises for øvrig til regnskap og 
budsjett. 

Piplerka: Ole Aa. Brattfjord (redaktør), Finn Jørgensen, Runar Jåbekk. Nils Helge 
Lorentzen og Tellef Vestøl har vært kontaktmenn for henholdsvis Lista og Kristiansand 
lokallag. 

LRSK· Leif E. Gabrielsen (formann), Nils Helge Lorentzen, Jan Michaelsen, Eldar 
Wrånes og Tellef Vestøl. 

Vannfuel: Kåre Olsen (formann), Gunnar Gundersen og Øyvind Fjeldsgård. 

Kontaktmann "Siste Nytt": Nils H. Lorentzen. 

Vinterfuel: Svein Grimsby (formann), Ivar Rille og Øyvind Fjeldsgård. 

Oljekontaktutvaleet: Lars Bergersen (formann), Finn Jørgensen og Øyvind Fjeldsgård. 

Kontaktmenn Vår Fuelefauna: Nils Helge Lorentzen, Ole Aa. Brattfjord og Sigve 
Hornnes. 

Mandal 20.03.92 

Runar Jåbekk 
sekretær 
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Regnskap 1991: 

NOF avdeling Vest-Agder 

Prosjekter 
Annonser 
Abonnementer (91 )/92 
Carl A. Jacobsens minnefond 
Husleie 
Strøm 
Telefon 
Trykkeutgifter 
Diverse utgifter Piplerka 
Porto 
Reiseutgjevningskassa 1991 
Aksje "Naturundersøkelser AlS" 
Kontorutgifter, kopiering o.l. 
Diverse 
Renter 

Beholdning 21.03.91 
Bank 18.03.92 
Kontanter 

Balanse 

Inntekter 

37.000,-
5.250,-
4.175,-

14.000,-

1.833,-
249,80 

62.508,80 

7.047,-

69.554,80 

Carl A. Jacobsens Minnefond pr. 01.01.92: 100.000,-

Runar Jåbekk 

Utgifter 

12.322,-

150,-

19.000,-
2.749,70 
4.236,90 
14.505,-

1.498,-
1.594,80 
1.800,-
1.000,-

2.709,60 
3.181,60 

65.747,60 

3.759,-
48,20 

69.554,80 
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NOF avdeling Vest-Agder: 

Referat fra årsmøtet 

Årsmøtet i NOF avdeling Vest-Agder ble som vanlig avholdt på Risøbank i Mandal 
utpå ettervinteren. Nærmere bestemt fredag 20.mars. 17 personer var til stede, og 
alle tre lokallagene var representert. 

Årsmeldine: 
Etter at sakliste og innkalling var godkjent, og undertegnede som vanlig valgt til 

referent, startet Runar Jåbekk den offisielle delen med å lese årsmeldingen. Den ble 
godkjent uten kommentarer. 

Reenskap: 
Jåbekk refererte også regnskapet. Også dette ble godkjent, men som ventet ikke uten 

merknader. Øyvind Fjeldsgård påpekte først at fylket skylder Kristiansand lokallag 4000 
kroner fra vannfugltellingen. Dernest etterlyste han en oversikt over beholdningen av 
varer som hørte til Miljøhuset, og understreket at han mente disse varene burde bli 
forsøkt solgt. Det dreier seg om en del t-skjorter, foringsautomater og andre artikler. 
Jåbekk understreket at en del av dette ligger for salg på Lista, mens noen artikler benyttes 
som premier til konkurransefuglen i Piplerka. Det ble imidlertid tatt til orde for at en del 
av varene i framtiden bør bringes med på møtene i lokallagene og forsøkt solgt der. 

~ 
Runar Jåbekk la fram budsjett for 1992 - en uformell oversikt over forventede inntekter 

og utgifter, som dessverre er i ubalanse. Inntektene må økes!! Under budsjett lurte 
Øyvind Fjeldsgård på når det ble vedtatt å kjøpe aksje i "Naturundersøkelser A/S". 
Jåbekk svarte at dette ikke hadde vært formelt behandlet i styret, men at han tok sjansen 
på aksjekjøpet likevel, blant annet på bakgrunn av at alle fylkene deltar. 

Kåre Olsen påpekte at det ville bli mer oversiktlig om regnskap og oppgjør fulgte 
kalenderåret i stedet for perioden fra årsmøte til årsmøte. Dette ble vedtatt. Det ble også 
vedtatt å avvikle årsmøtet noe tidligere, helst i februar. 

Piplerka: 
Redaktøren leste opp årsmeldingen fra redaksjonen (se annet sted i bladet). Runar 

Jåbekk overrakte på vegne av redaksjonen en gavesjekk til Leif E. Gabrielsen som takk 
for alle de flotte tegningene han har forsynt medlemsbladet vårt med gjennom en årrekke. 

LRSK: 
Leif E. Gabrielsen leste årsmeldingen for LRSK (se annet sted i bladet). 

Vannfuel: 
Kåre Olsen slo kort fast at 1991 hadde vært et normalår (se Piplerka nr. 1-1992). Han 

kunne for øvrig fortelle at Lyngdal nå har kommet med som ny tellekommune. 
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Vinterfuel: 
Her ble det ikke referert noe som helst. Men flere etterlyste livstegn fra den fronten. 

~ 
Formann (l år) Runar Jåbekk (Mandal) 

Kasserer Odd Jørgensen (Kristiansand) 

Sekretær Per Øyvind Grimsby (Flekkefjord) 

Styremedlem Jan Erik Røer (LOS) 

Styremedlem Kåre Olsen (Lista) 

Styremedlem Jon G. Noddeland (Mandal) 

Styremedlem Øyvind Fjeldsgård (Kristiansand) 

Varamann Ole Aa. Brattfjord (Mandal) 

Varamann Sigve Hornnes (Kristiansand) 

Varamann Kjell Grimsby (Flekkefjord) 

LRSK - Tellef Vestøl ble valgt til ny formann etter Leif E. Gabrielsen. Sistnevnte 
fortsetter imidlertid som medlem også i 1992 for overlappingens skyld. Et forslag fra Jan 
Erik Røer om å redusere antall medlemmer i LRSK til tre ble vedtatt. 

Vannfugl - Kåre Olsen fortsetter som vannfugl-sjef. 

Siste nytt - Ettersom Runar Jåbekk nå redigerer siste nytt-spalten i Vår Fuglefauna, 
overtar han også rollen som kontaktmann for VF i fylket etter Nils Helge Lorentzen. 

Vinterfugl -Den nye komiteen består av Svein Grimsby (Flekkefjord), Morten Heiberg 
(Mandal) og Øyvind Fjeldsgård (Kristiansand). Det ble imidlertid slått fast at dersom det 
snart ikke skjer noe på denne fronten fra sentralt hold vil komiteen bli lagt ned. 

Oljekontaktutvalget - Etter forslag fra Jan Erik Røer ble det vedtatt å knytte denne 
virksomheten til LOS, ettersom tilgjengeligheten for tiden er størst der. LOS skal 
utarbeide et skriv til aktuelle instanser innenfor oljevernberedskap om hvordan NOF 
Vest-Agder ønsker å bli involvert i dette. 

Kontaktmenn for VF ble Else Waage (Lista), Ole Aa. Brattfjord (Mandal) og Sigve 
Hornnes (Kristiansand). 

Revisor - Peder Knutson, som er en regnskapskyndig person, skal forespørres om dette. 
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Eventuelt· 
Bernt Kåre Knutsen orienterte om Mandal lokallags båt. Lokallaget vurderte å selge 

båten, og fylket ble forespurt om å overta denne med tilhørende lån. Men på bakgrunn 
av den usikre og anstrengte økonomien måtte årsmøtet i fylket takke nei til tilbudet. 

Fuglevakta har som kjent kontaktpersoner i hvert fylke, og i Vest-Agder er den personen 
Finn Jørgensen. Det er planer om et kurs for disse kontaktpersonene, og Fuglevakta 
ønsker å avvikle dette i Vest-Agder. 

Det ble til slutt bestemt at fylket skulle dekke oppholdet for formann (Runar Jåbekk) og 
redaktør (Ole Aa. Brattfjord) under hovedforeningens årsmøte på Lista i slutten av april. 

Ole Aa. Brattfjord 
referent 

Årsmelding 1991: 
Oppsummering fra LRSK Vest-Agder 
LRSK Vest-Agder har i 1991 bestått av følgende personer: Leif E. Gabrielsen 

(fonnann), Jan Michaelsen, Nils Helge Lorentzen, Tellef Vestøl og Eldar Wrånes. 
Da årsmeldingen for 1990 var klar i fjor, var kun 74 av totalt 190 saker behandlet. 
De resterende 116 sakene har blitt behandlet i 1991. Resultatet av disse er som 
følger: 

Oversendt NSKF 
Godkjent 
Avventes 
Ikke godkjent 

13 saker 
92 saker 
Il saker 
O saker 

Vi har kun hatt 74 1991-saker til behandling: 

Oversendt NSKF 
Godkjent 
Avventes 
Ikke godkjent 

14 saker 
56 saker 
4 saker 
O saker 

Heller ikke i 1991 har det vært avholdt møter for å se på avventede saker. Dette må det 
gjøres noe med. Publiserte rapporter i Piplerka 1991 <åreang 21)· Godkjente 
observasjoner fra <hovedsaklig) 1989. ss. 5-9: godkjente sak.er fra NSKF ss. 10-11. 
Dessuten er det ferdig en rapport med hovedsaklig 1990-observasjoner som kommer i 

Piplerka nr. l 1992. Det er vel ellers muligens på tide med en ny revurdering av 
sjeldenhetslisten. At enkelte rapportører selv vurderer hva som er nødvendig å beskrive, 
er en uheldig utvikling! 

Leif E. Gabrielsen 
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Sjeldenhets- og rapportliste~ 
for Vest-Agder 

Under følger den nye sjeldenhets-- og rapporteringslisten for Vest*Agder. l forhold til de 
gamle listene, er disse. nye kortet kraftig inn. Listene konsentrerer seg nå i langt større 
grad om det som virkelig er sjeldenheter. Noe vi håper vil virke stimulerende på 
rapportørene. Med andre ord at folk blir flinkere til å melde fra om sine observasjoner. 
Det må understrekes at disse nye listene har tilbakevirkende kraft. Det vil si at de også 
gjelder for gamle observasjoner som ennå ikke er innrapportert til LRSK. 

Tegnforklaring; L == Observasjoner fra Lista behøves ikke beskrives/rapporteres. 
H = Kun hekkefunn skal rapporteres. 

Alle observasjoner, gjelder både sjeldenhets- og rapportlisten. skal sendes til Tellef 
Vestøl. Adressen er som følger: Tellet Vestøl 

SJELDENHETS LISTEN: 

Gulnebblom 
Storlire 
Grålire 
Hav lire 
Havsvale 
Storm svale 
Hvitpelikan 
Rørdrum 
Natthegre 
Egretthegre 
Stork 
Skjestork 
Flamingo 
Dverg svane 
Dverggås 
Snøgås 
Stripegås 
Ru stand 
Mandarinand 
Snadderand 
Ringand 

MeUombølgen 143 
11570slo 

Praktærfugl 
Stellerand 
Hjelm fiskand 
Svartglente 
Glente 
Havørn 
Steppehauk 
Enghauk 
Aften falk 
Lerkefalk 
Jerpe 
Rapphøne 
Vaktel 
Myrrikse 
Amerikapurpurhøne 
Avosett 
Tri el 
Brakksvale 
Hvitbrystlo 
Ørkenlo 
Kanadalo 



Temmincksnipe L 
Fjellmyrløper 
Rustsnipe 
Dobbeltbekkasin 
Langnebbekkasinsnipe 
Bonapartesnipe 
Svømmesnipe 
Polarsvømmesnipe 
Polarjo L 
Fjell jo 
Dverg måke 
Sabinemåk:e 
Ismåk:e 
Rovterne 
Splitterne L 
Dvergterne 
Svartterne 
Polarlomvi 
Steppehøne 
Skjæregjøk 
Tårn ugle 
Snøugle 
Haukugle H 
Spurveugle H 
Slagugle 
Lappugle 
Nattravn 
Alpeseiler 
Isfugl 
Bi eter 
Blåråke 
Hærfugl 
Tretåspett 
Kalanderlerke 
Dverglerke 
Topp lerke 
Tartarpiplerke 
Markpiplerke 
Sitronerle 
Sørnattergal 
Svartrødstjert L 
Svartstrupe 
Elvesanger 
Sumpsanger 
Vann sanger 
Trostesanger 
Hauksanger 
Østsanger 
Fuglekongesanger 
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Rødtoppfuglekonge 
Dvergfluesnapper 
Pirol 
Rosenvarsler 
Rødhodevarsler 
Polarsisik 
Bånd korsnebb 
Konglebit 
Vinterjunko 
Hvithodespurv 
Hortulan 
Vierspurv 
Dvergspurv 
Kornspurv 

RAPPORTLISTEN: 

Smålom H 
Storlom H 
Islom L 
Toppdykker 
Gråstrupedykker L 
Horndykker L 
Knoppsvane H 
Sæd gås 
Tundragås 
Grågås H 
Hvitkinngås L 
Ringgås L 
Stjertand 
Knekkand 
Skjeand L 
Taffeland L 
Toppand H 
Lapp fiskand 
Laksand H 
Vepsevåk: 
Sivhauk L 
Kongeørn H 
Fiskeørn 
V andre falk H 
Jaktfalk 
Vannrikse H 
Åkerrikse 
Sivhøne H 
Sothøne H 



Trane 
Dverglo 
Bol tit 
Heilo H 
Brushane I-l 
Svanhalcspove 
Gronnstilk 
Tyvjo H 
Grønlandsmåke 
Polarmlke 
Rødnebbterne H 
Teist H 
Skogdue H 
Turteldue 
Hubro 

IOJ 

Hvitryggspett H 
Trelerke 
fljellcrke 
Lappiplerke 
Vintererle H 
Nattergal 
Duetrost H 
Gres hoppcsangcr H 
Myrsanger H 
Gulbrynsanger 
Varsler H 
Nuttckrlke H 
Stillits H 
Lappspurv H 
Snospurv H 

MAROKKO 1991 - turrapport 
fra en ''førstereisgutt" 

Av: Jon G. Nodde/an<l 

~n 26.novem~r 1991 Yllr den stor~ dagen! Sju forventningsfulle personer skulle 
endelig konm1c seg avsted Ill Mnrokko for A se 1>1\ fulll. Dellagernc vnr: Runar 
JAbekk, Leif E. Gnbrlelsen, Nil.~ Helge Lorcutzcr1, Per Øyvind Grimsby, Cunnnr 
Cunder..en, under1ellnedc og Finn Jørgensen ·som Okk hengt seg pi\ l illlcr sble 
liten. Noo hnn ikke skulle komme !U A angre. Underte~:ncdc var •rorsterclsguU", og 
derfor ikke mindre spent enn resten av gjengen. 

Etter avgang fra Gardermoen kl. 10.50, 
landet flyet i Marokko 1<1 . 15.30 (lokal 
tid), og etter rekordtid gjennom tollen 
(20 min.) satt vi 10 minutter senere med 
myntete på hotet Petite Suede mens 
hotellets, for noen av o s ctLerhvert så 
kjente eier, var opptall med å skaffe oss 
leiebiler. En Renault 9 og en Renault 4 
innfant seg etter lill tid, og kursen ble 
satt mot Oued Massa og Sidi Rbat. 
Ingenting av nevneverdig fugl denne 
dagen. Etter middag sovnet vi(!!?) på 
den murklossen som fungerte som seng. 
Kanskje ikke annet A vente for kroner l O 

pro pers? Den tidligste delen av onsdag 
27. ble tilbrakt på terassen på "hotellet•, 
hvorfra det var en nott utsikt ul over 
havet. Tre traner og tre middelhavsllrer 
ble sett her. Så ble hele wcknlngen opp 
langs Oucd Massa tilbakelagt i gangfan. 
Været var perfekt for fuglckikking, mec 
lett overskyet og akkurat pa~se 
temperatur. Ingen vind. Som det mest 
severdige herfra kan nevnes fem 
skjestork, 50 marmorender, en 
vandrefalk, tre damsnipe, 53 
audouinmåker, en rovterne, 15 
berberhoner, 50 brunsandsvalcr og like 



manit klippcSvaler, to gulerlcr (M. f. 
iberiae), en husspurv samt 12-15 
svartkroncsjagra. 

Ettt:r Oucd Massa gikk turen tilbake til 
Agadir for å byuc Renault 4-cn 
(stotdempercn var brukket) og Oucd 
Sous. Oued Sous hadde blant annet 
20+ hvitbrystlo, to rustendcr samt 
masser av de aller neste calidris- og 
tringa-vaderne å by p.t Kvelden ble 
tilbrakt i Agadir på hotel El llahia. Kan 
for ovrlg anbefales. 

- MA opp fur "fnndcn fAr pA ~lne skor" 

Vi stod opp kl. 05.15 og kjorte 
nordover mot Tamri . Det gjelder A være 
på plass for det ly~ner hvi~ man ~kal 
lykkes i å få se skallet ibis idet den 
kommer fra overnattingsplassene for å 
beite om morgenen. Skyfri himmel • 
godt og varmt. Vi ventet imidlertid 
for&jevc~ på sorsidcn av elvemunningen 
og kjone til Tamn og handlet lunsj 
(bananer, brod, syltctoy og brus). En 
omvåk samt en ung kongcom var 
"lunSJ gjeSter". Etter å ha blitt stoppet av 
politiet og pålagt å bruke sikkerhetsbelte, 
kjortc v1 langs markene på nordsiden av 
clvn. Elt minull senere kommanderte 
Leif: "STOPP"! Det var 1kke vanskelig 
å forstå hvorfor: Sju skallcdc ibis gikk 
og be1ICI på jordet! R1lcnc ble forlat! , 
men ibiscne tlny cucr kort tid. 
l midlertld gav to andre flyvende flokker 
seg Ill kjenne. En på 21 ind., og den 
andre på 27 md.. Til sammen 56 
skallede ibis • snadder!! t'erden gikk 
videre over fjellene ul Essaouira og Isle 
de Mogador. Her kry~'ICL vi lingrcne for 
en ~ei11 lconorafalk. Et kv;trtcr ~>Cnerc 
kry~\CI vi fuglen. Et ind1vid sen på 
rumen midt på den omtalte oya. Det 
begynte å morkne, o~ eucr at 
undertegnede holdt på å kJOrc •hJel sin 
forstc tncl , gikk det greit hell Ill Ben 
Slimane og lokaliteten for 
sporefrankolln. Vi slang oss i grøfta kl . 
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O 1.00, og sov relativt dårli& på grunn av 
en lastebil med 20 marokkanere som 
trengte mange forsøk P.' å pa\~re de 
kneikene vi bnlkte som 
overnal!ingsplass. 

Fint vær, sol, ingen skyer. Klokken 
06.30 ble je& vekket av en mc.:rkchg lyd. 
Nærmest en hes kraksing. På min 
sporsmdl om hva det var, svarte nesa i 
nnbosoveposcn (Leif) omgående 
"sporefrankohn". Minimum lO 1nd. fant 
vi euerhven ut. Et par ganger kunne vi 
også se dem, på noen gjerdestolper. 
Toft område. Tett, kortvokst skog. En 
~vartvingeglente og nerc bcrberh,mcr. 
Kattugle fikk vi også med oss herfra for 
vi ble jaget av "purk" som påstod v1 
hadde lagt oss på ~DL~ 
jaktområde. Tydeligvis ikke bra. 

Neste post pA programmet var intet 
ringere enn Me~a Zcrga. Kunar, Leif 
og undertegnede ankom i Renault 4 fqr 
de andre, og fikk vaktene til å ta oss 
med helt ut til vannkanten 1 det fredede 
området. 

Ørnwlk f>ll Tt,gdllt tmrk. 
(foto: Jo11 G. NodtMand) 



• "Tjenerne" bar O'iS nrenm>:.t utover 
l gjønnli 

Forst da ble vi klar over hva en 
sothonenokk er for noe. Et tykt lag over 
hele den enorme innsjaen. Hvis vi telte 
l en enkelt stnpc på tvers av nokken. ble 
det 100 ~tk., og tarmen var uendelig 
lang. Det er i shke stunder man skulle 
ha ofret den ene leggen for å få vite 
nøyaktig antall. Likevel er det neppe for 
lite å 5i SO.OOO ind.!ll Til og med 
Runar, sorn jo ikke er funig på 
opplevelser, innrammet at dette var svært 
nærrne toppen. Fm vår orkesterplass 
kunne vi :.e store deler av ~c,cn 
samtidig, og i de bcMe lysforholdene 
noen av oss har opplevd. Sola skinte 
&Jennom len skydekke bak oss. Morke 
skyer foran oss climiner1e alt motlys. 

BnmskrlkPirosr i Gou/emlfll'. 
({oro: }(Ill G. Noddrllmd) 
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Det var som vi skulle ha stilt opp 
lyska~tere mot fuglene, men tkke for 
sterke. Øvrige tall fra Merja Zerga; 
purpurhcgrc, l enghauk, 700.800 
avosett, l dvergmåke, 15·20 rovtcmc, l 
hærfugl og 4 isfugl. Utrolige mengder 
ogs.1 av namingo, stork og grcsscnder. 
Caltdns- og uinga-vadere var der i 
hopetall. Da de andre ankom, begynte 
det å morkne, og vi kJortc tilbake mot 
Moulay Bousetham og stanset ved en 
liten innsjo hvor vi kunne iaktla 30+ 
hvitvingesvarttcmc, 3 hvitkinnwarttcrne 
og 5 svartterner på s.1mmc tidl Svært 
lærerikt: Svartterne, minst og svancM, 
hvitvingc storst og ly~~t og hvukmn en 
mellomting - enkelt og grell!! Fm det 
morknet helt var VI innom Moulay 
llou..ctharn camptn&. Det vil St, v1 gtkk 
langs gjerdet, fordi man må betale for å 
ferdes på plassen. for om mulig ~ plukke 
noen kappuglcr. Og som bestilt kom tre 
stykker på rnd og rekke for A begynne 
natten~ matjakt. Natten ble tilbrakt på 
hote l. 

rnnlnehb~pover OJ: Jc•~:cnnci\tcr! 

Vekking på hotellet var bc~lllt Ill kl. 
06.30, Og det SVIktet Ikke. Vi 111UilC 

~:uiden vår ut~nfor hotellet. Imidlertid 
var det ikke mye hjelp i ham, ettersom 
han, etter å ha pekt ut området, for~vant. 
Vt \å tkke mer til ham for VI v;tr lc:rdige 
for dagen. Etter fem timer\ lr.l\kma: 1 
leire, vann og myr (og en \dfllg ICJpctur 
p.' grunn av en falsk alarm). fant v1 
Jaggu et smalnebb~pove! l Runar 
oppdaget den i kanten av noe gra" som 
kaltes jumcos. Nesten umiddelbart bil! 
vi klar over at vi hadde sttlt opp 
teleskopene våre på to forskjellige fugler. 
Vi provdc å gå nærmere, men de noy et 
p.1r hundre meter, og slo \CII \illlln1cn 
med to nye!! Altså FIRE 
SMALNEBIISPOVER ul s.1mmcnl! En 
hel nokk!l!! De ~rnA jegcrmchtrenc ble 
tmnt • umiddelbart. VT!L BLAST! NA 
kunne vi med god SHmvillighet si oss 



ferdige med Merja Zerga. Larache noen 
mil nordover var neste stoppested. En 
mindre sjø, Merja Kalout, ble sjekket 
først: 15 svarthalsdykkere, min. 1000 
snadderand, min. 100 rødhodeand samt 
alle de tre små sumptemene. 

En regnskur stoppet som bestilt idet vi 
kom fram til Larache, som var et deilig 
område. Favorittområdet til 
undertegnede ved siden av Massa. 
Kryssene drøsset inn. Først de ventede 
30+ sultanhønene, så snudde jeg på 
hodet og så rett på en topphegre. Noen 
meter lenger bortover veien, ble vi 
oppmerksomme på ei ung natthegre i et 
tett kratt på andre siden av den smale 
elva som rant på nordsiden av 
kjøreveien. En litt nærmere kikk 
avslørte imidlertid nærmere 10 stykker. 
To-tre cettisangere holdt leven i det 
samme krattet. Da vi kom dit hvor 
veien sluttet, og begynte å tenke på 
dvergtrapper, hevet jeg min Adlerblick 
og meldte om en flygende hønseflokk av 
et eller annet slag, hvorpå Leif hevet sin 
Zeiss og bekjentgjorde følgende: "Det 
er for f... ikke noen jæ .... høns, det er 
DVERGTRAPPER"! Rett og slett. 37 
ind. i en flokk. De fløy fram og tilbake 
og landet til slutt et godt stykke unna. 
At den slurvete vurderingen skyldtes 
kikkerten, er bare tull. Zeiss og 
Adlerblick er likestilte (enig der (red. 
anm.))! Det skyldtes utelukkende at 
undertegnede var "trett i øynene". 

Like etter dvergtrappenes landing, 
gjorde 5 bronseibis det samme. I Merja 
Zerga hadde vi lest om noen 
nederlendere som hadde hatt ca. 5 
tamarisksangere i området, så vi spaserte 
langs veien/sivkanten for om mulig 
lokalisere ukjente lyder. Ikke mange 
minuttene gikk før vi alle tre hadde 
skjønt at det var noe på gang, og snart 
kunne Runar bekrefte mistanken. Han 
fikk sett en fugl, og var aldri i tvil: 
Tamarisksanger. Vi anslo antallet til ca. 
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10 individer. Toppen en halv time var 
gått siden vi bokførte 30+ sultanhøne! 
Ei bergand bør også nevnes. Natten ble 
tilbrakt på hotell i Lorache. 

Så ble postkortene med fristelister 
sendt 

Neste morgen ble også tilbrakt i 
Lorache. 3 nye arter for turen i 
blåstrupe, sivspurv og gresshoppesanger. 
Dessuten l 00 natthegre pluss mye 
sivhauk, sotsnipe, grønnstilk, vendehals, 
vannpiplerke og knekkand. Noen mil 
nord for Larache ligger Asilah, og litt 
nord for Asilah er det lokaliteter som er 
kjent for å huse stortrapper. Følgelig ble 
kursen satt nordover. Vi innfant oss på 
lokaliteten, og gikk opp på en høyde for 
å få litt utsikt over de endeløse markene. 
Resultatet ble i overkant av 30 
stortrapper + 460 traner. Snadder!! 
Ellers i Asilah-området: l O kirkeugler, 
3 svømmesniper, l amursvale, l 
haukøm. I Asilah ble dessuten kortene 
postlagt, og så var den plikten over. 
Kursen ble så satt for Ifreme, hvor vi 

ankom sent på natta. l 00 Dh pro pers. 
Turens dyreste hotell. 
Sov lenge i Ifreme, til kl. 09.00. Etter 

litt strev med pengeveksling, kjørte vi til 
Dayet Aona for å sope inn mer 
skogpregede arter: Kortklotrekryper, 
rødtoppfuglekonge, rugde, bjørkefink, 
toppmeis(!!), grankorsnebb, spettmeis, 
nøtteskrike, berberspett, duetrost, 
rødvingetrost og svartmeis. På selve 
sjøen Dayet Aona var også 
gråstrupedykker og kamsothøne. 20 
hekkspurv i området også. Nå ventet 
fjellstigningene mot Zeida. 34 alpekråke 
og masse steinspurv og iberiatopplerke 
langs veien må nevnes. På det aller 
høyeste, Col du Zad 2198 moh, lå det 
300 rustender på ei myraktig flate. 
Nøkkelen til vår bil brakk i tenningen, så 
fra nå av måtte batteriet kobles til og fra, 
og bilen dyttes i gang hver gang vi 
skulle starte. Det fungerte bra når man 



ble vant til det. En skikkelig feltbil med 
andre ord. Tok inn på hotellet Meloya i 
Zeida etter å ha prutet ned prisen fra 750 
Dh til 450 Dh .. 

For å høre dupontlerken synge, må man 
opp mens det ennå er mørkt. Følgelig 
stod vi opp 05.30. Det var vanvittig 
kaldt. Nærmere 10 minusgrader. 
Sannsynligvis var det årsaken til at vi 
ingenting hørte, for noen dansker som 
var der to dager etter oss hadde hatt 
plussgrader, og flere fugler hadde 
sunget. Imidlertid fikk Runar og Leif 
KU en flott dupontlerke. En heller 
uvanlig oppskrift! 30-40 sandhøner, 3 
berberfalk, mye flekkdverglerke samt et 
ti-talls berbersteinskvett var også å se i 
Zeida. 

Ikke å forakte- men .... 

Nå kjørte vi nedover fjellene igjen, og 
flere innlandsarter meldte seg: Noen 
klippespurv, ørkenlerke, l 
provencesanger (som vanlig en 
antifotogen sylvia), 3 sørgesteinskvett og 
en hvitkronesteinskvett ble sett på vei 
ned fra fjellet. Lenger inn mot ørkenen 
hadde vi 3-4 atlassangere. Vi nådde 
Cafe Dumes d'Or etter at det var blitt 
mørkt, og Leif fikk vist at han har talent 
som trommeslager. 

Ut i grålysningen for å motta den 
ventede ørkenspurven. Og den skuffet 
heller ikke. En hunn innfant seg 
etterhvert. Et flott studie. To 
brunhalsravn kom også glidende forbi. 
Ikke noe sted fascinerte meg som 
ørkenen. Helt flatt. Stein og sand. Og 
helt utrolig anderledes enn alt annet jeg 
har vært borti. Etter å ha vært i 
Merzouga med et bildekk som hadde 
punktert i nattens løp, satte vi kursen ut i 
ørkenen til et område med litt kratt og 
småbusker. Karakterartene strømmet på 
i rikt monn: 31 prikksandhøne, l 
ørkensteinskvett, ca. 10 langnebblerke, 
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30 mørkhalelerke og flere ørkendompap. 
Omegnen ble finkjemmet i håp om å 
tyne ut en ørkensanger, men dessverre 
uten resultat. Istedet ble det en del 
atlassangere. På vei tilbake til Erfond, 
etter å ha hentet et perfekt fikset dekk 
for 20 Dh, klarte Gunnar å oppdage en 
liten sanger i en busk ved veien: 
Ørkensanger!! Vår bil som lå noe foran 
ble innhentet av en hardt kjørende Per 
Øyvind, slik at alle endelig kunne krysse 
denne "seige" arten. Det hadde sett 
temmelig mørkt ut!! Nå kjørte vi via 
Tinerhir til Tagdilt, og tok inn på hotell. 

Torsdag 5.desember kjørte vi til Tagdilt 
track kl. 07.00. Hele turen hadde vært 
bra til nå, værmessig sett. Denne dagen 
var det derimot lett regn i lufta. Utover 
formiddagen ble det oppholdsvær og 
perfekte forhold igjen. Alle spredte seg 
for alle vinder, og undertegnede 
oppnådde den andre av turens to 
målsettinger: Tykknebblerke (den første 
var sbc). En fantastisk fugl. Kom over 
6 ind .. Ellers på Tagdilt track: Ca. 100 
temmincklerke, ca. 200 lysbuksandhøne, 
70 ørkenhøne, 5 + langnebblerke og 25 
brunhalsravn. Dette var siste stoppested 
før Agadir. Ingen kragetrappe! 
Rundturen var fullført. 

Vi la oss ute i Agadir. Lett, varm vind. 
Perfekte sove-ute-forhold. Fredags 
morgen begynte det så smått å regne, så 
noen tidlige morgentimer ble tilbrakt i 
bilene før vi skulle besøke havna i 
Agadir. Passkontroll ved innkjørselen til 
havna. Vi så 5 unge svartehavsmåker i 
matsøk inne i havnebassenget. God 
studiemulighet, og veldig lærerikt vis-a
vis fiskemåke. 
Denne dagen ble benyttet til å komme i 

form igjen, og få tatt en dusj (siste dusj 
ble tatt i Merja Zerga for en uke siden). 
Skikkelig middag med rød- og hvitvin, 
forrett, peppersteik og banana split til 
dessert. Litt handling og tidlig kveld på 
hotel El Bahia. 



Med Nla&ara l motorrommet 

Lørdag gikk ferden sørover fra Agadir 
mol Tiznit og Goulcminc. Et fantastisk 
regnvær som resulterte i 
svommebasscnger midt l den dårlige 
omkjøringsveien vi måtte inn på. En 
liten motorstopp på &runn av Nmgara i 
motorrommet ble fikset av en 
marokkaner som kom forbi. Kunsten er 
visst å "joklte" med choken så fort som 
mulig mens man prover å starte (del er 
jo da obligatorisk å først tørke av 
fordeleren). Da broltc motoren igjen (i 
den &rad det er mulle for en Renault 4-
motor å brole). Sor for Goulemine 
stanset vi på en lokalitet der det skulle 
være krattsanger og brunskriketrost. 
Runar og Leif hadde en resultatlos tur i 
osregn (tynt regntøy er bare juks). 
Imidlertid holdt det opp A reJrle utover 
ettermiddagen, o& selv rakk jeg å krysse 
både mlddelhavsspurv og krattsangcr for 
det ble morkt. Natten ble tilbrakt på 
hote! Salim i Goulernine. Uten 
sammenligning det be~te og fineste 
hotellet på hele turen. Store rom med 
store RENE, hvite bad med WC og 
varmt vann i massevi& for SO kroner pro 
pers. 
Neste morgen måtte vi JO ha med oss 
brun~krikctrost. og det forste vi så på 
lokaliteten fra i går var 6 brunskriketrost 
i en busk. Krdttsangerne var tallrike 
mL'<I minM JO ind .. En skJæregjok og 
nere urken~tcinskvett samt noen 
kllppespurv (Ti7nil) bor 1 trllcgg nevne~ 
fra dette området. Oued Massa next, og 
folgclig nordover. Ingen orkenlopere 
lang~ veien tross iherdig granslong av 
områdene. l Oued Massa ble det Mrak~ 
en litt andcrledes nnsfordeling: 6 
bronsc1b1s, l vannrik\C, l 
svanehav~måkc. 30 a:rå-.crlcre, S 
husspurv. End<l en nan ble rli\ t1lbrakt 
på "hotell " S1d1 Rbat. 
Den 9.descmber Mnrtct vr 1 gråly~mngcn 

med sjnfuglspeiding fra holclltcrasscn, 
og det resulterte i 3 storjo, l Qelljo, 2 
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polarjo og flere tyVJO, 3 dverglire og 
utrolige mengder havsule. Vi ble enige 
om å dele oss, !lå vår bil kjørte til Agadir 
og Oued Son~ mens den andre bilen tok 
Oued Massa grundig. Vi traff en dAnske 
i Sous. Han hadde nettopp sett det han 
mente var bengaltcme sittende i Sous, 
men v1 så straks at det ikke kunne være 
noen bengalterne - fuglen var JO mye 
~tørre enn splittemc. Del var altså ei 
kongelcmcl Vr traff dansken igjen i 
Agadir neste dag, og han var enig i 
kong eterne. Ellers hadde vi l O 
smalnebbrrtåker, l liskcorn, 47S 
flamingo og 2 skjæregjok. Da de andre 
kom tilbake fra Massa, hadde de halt ei 
~teppcorn der. Dette var siste kvelden i 
Marokko, og vi gjorde oss i stand til en 
kveld ute på byen. Noen kom 1midlertid 
aldri så langt ........ (sukk) 
Avreisedagen opprant med 30 

plussgrader i skyggen, og null vind. 
Kjempevær for solturister. Skrev siste 
dagreferat i steil<evarmen på hotellet for 
vi tok petit-taxi til hote! Talborsit hvor 
nybusscn hentet oss forbausende presist 
kl. 13.45. Marokko ble forlatt kJ . 
16. 20, og undertegnede var blitt 83 arter 
rikere. Totalt registrerte vi 224 arter på 
turen. E!t bra tall til å være vinterstid. 

Dimlrmmdstjen ~ ftJinwafm i Oul'll 
Ma.v.l'll. ({ow: }Oil G. N!Hidl'lmul) 
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Rimelig Reiseforsikring 
for hele familien 

Den norske Bank tilbyr reiseforsikring som dekker hele familiL'll 
til kun kr. 400,- pr. tu-. Reiseforsikringen dekker bl.a. ty\eri eller 
skade på reisegods og utgifter i forbindelse med sykdom eller 
reiseulykke. Den tilbys i samarbeid med Gjensidige Forsikring. 

Husk Reiseforsikring i Den norske Bank! 

.__. --- Den norske Bank 
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NOFs siste nytt-telefon!! 

NOF er fortsatt å treffe på Teletorget, Televerkets nye 020-tjeneste. Ringer du 020 - 59 
090, kommer du til NOFs siste nytt-telefon, og får aller ferskeste nytt om sjeldenheter i 
Norge. Her får du høre hvor artene er å treffe, og når de sist ble sett. I]enesten koster 
3,50 kroner per minutt, og et eventuelt overskudd tilfaller FUGLEVAKTA! 

Er du interessert i siste nytt fra fuglefronten i Vest-Agder, er fylkets mest oppdaterte 
personer å treffe på Lista Ornitologiske Stasjon, telefon 043 - 97 588! 

A 
L 
T 
I 

EIVON DATA 
ft. BELDA.VEIIN a 'fli. 60191 



Godt utvalg i: 
• Kontorutstyr 
• Hobbyutstyr 
• Skolemateriell 
• Utstyr til 
hjemmekontoret 

HEGLAND TRYKKERI Afs 
Offset og Boktrykkeri- Bokbinderi 

Postboks24 

4401 FLEKKEFJORD 
Telefax (043) 23 407 

Telefon 

{043) *23 355 
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Holbæk Eriksensgt. 10 -
l potbygget - Mandal 

Tlt 65397 

NOF avdeling Vest-Agder 
anbefaler 

HEGLAND TRYKKERI AlS 

i Flekkefjord som trykkeri 
for tidsskrifter, foldere 
og annet materiell. 

Redaksjonen Piplerka 
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Grimsby, brødrene: Trekkregistreringer, Mønstennyr høsten 1991 
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Referat fra fylkesårsmøtet 
Sjeldenhets- og rapportliste for Vest-Agder 
Noddeland, Jon G.: Marokko 1991 - turrapport 

Kikkerter er vår 
8peslt~lltet 

Teleskoper og fotostativer 

Til laveste pris! 

Deres ~forhandler 
Ring eller skriv og be om tilbud! 


