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Om feltobservasjoner v/ Rapportkomiteen ••.••• 

Klima.data for Lista 1973 •.......• 
Referat fra TJOR-ekskursjoner v/O.Osaland ••• 

Fugleobservasjoner fra Lista/Lyngdal området 
1973 v/Rapportkomiteen/NOF Lista ••••••...•.• 

Hekking av rovfugl v /'rorry Hægeland •..•.....• 
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i 1973. Av Kåre Olsen ......••.•.....••....... 

Stilli t;:; funnet hekkende på T,ist:::J .• Av ·L.n •..... 
Rosenfjnk-ny rac;efugl på ld.sta. Av Tr.Bergen?en •• 
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Styret: -
Lars Bergersen,Kalleberg, 4560 Vanse (form.) +(red.) 
Torry Hægeland, 4580 (nestform.) 
Ottar M.Osaland, Ldkkev. 4550 Farsund ( .) 
Sverre Tveit, V. Vanse (kPsserer 
flndor Notl::Lnd, 4550 li'a:rsund (styremedl.) 

Rap-portkomi tee1}}_Felj;utvalp;P::...t.:.. 
Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug (form.) 
Ottar M. Os2land (medl.) 
Torry Hægelnnd (medl.) 

Red. vil tjl å beklage forsinkeJsen av 
Piplerka. skyldes forhold som jeg ikke skal 
nærmere inn på her. Dessuten vil jeg gjdre oppmerksom 
at noe stoff måtte utest~ til neste nr. p~a. 
Den oppmerksomme le~v"r har ikke k-unnet -
til den "ansiktsli:iiftning" som tidskriftet • Det kan 
vi takke Kurt for. Han har nemlig prestert tegningen r:å for 
siden.Et eksempel til etterfolgelse~ (Det gjelder forovrig 
også andre områder.) Stoff til neste nr. bor være form. i 
Rapportkom. eller red. i hende serest l5.sent. 1974. 

Selv om det er li ten plass, vil jeg :få takke Farsund kommune 
og Vanse Sparebank for kjærkomne pengebidrag~ Andre banker regner 
visst ikke vårt arbeide som U'~' doms- eller kulturarbeid, eller 
har vi for få innskytere(låntagere)? 
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Hed fuglelivet som hobby er en sikret mange gleder og fine 
naturopplevelser. Forst og fremst ejeldar dette en selv 
personlig, men oeså i mer 
en anw.tororn:i.tolog g~jore 

DU OBfEHV~8ItT 

v1l ~.rolig 

observasjoner og 

inturcs:::atJ.to 
kor:rrne i Sterna.,. 

HE.m HUSK B;:,.:ro helt silcre observasjoner må sendes 
inn. Vis selvkritikk. 

Rapportkomiteen/NOFAL 





Referat fra LOK-ek~kur~joner. 

Hra LOK blei ~tarta i 1969 inn 

!om lokalavdeling NOF 

Det orni 

8/11-6~ 

Hute Borhaug 

Slevdal3va 

Regnbyer ~ol~kinn. k 

bri5 fra SV. 

b deltak~re leder Olsen. 

Gb~erver~ : 

2 lom ~pec Sæviga 19 nav~ule u~enfor Steinodden -

22 gr~gje~s fl~y mot sd o.Slevdalsvatnet og ca 20 o. 

~j5rve - l ~purvenauk Vatne l myrnauk Groda -

vipe 1 flere sm~flokker - 13 !jæreply~t Verevågen -

l myrsn1pe Sæviga + 2 Tj~rvebuk~a - l brushBne og 

l r~dstilk ~j~rvebuk~a - 2 rugde v.Slevdalevatnet 

l kvar~hekl~asin Sæviga - l sv~mmesnipe epec Tj~rvebuk~a -

2 dvergm8ke og l polarm8ke juv Sreviga - l krykkJe SæviRa 

og l Verev4gen - l linerle , l kornKr~ke og l ~tein~kvett 

TjBrvebukta • De~euten : etorsk•rv - ~tokk~~d - krikkand -

brunnakke - ærfugl ~ havelle - kvinand- ~iland -

enkelbekka~in - gr~~åke - ~ildemåke - evartbak -

fiekemåke - tyrkerdue - lerke - skjærpiplerke -
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heipiplerke - ~tare - ekjære - kaie - kråke - gjerde~mett

gråtroet - evarttroet - rodvingetroet - gråepurv -

bjorkefink - ~lepurv - eiv~purv. Sum 48 arter. 

8/2-70. 

Rute : Neeheimkro~een - li'uglevika. - '1' jorve - Borhaug. 

Vær : Stort eett opphold, eno på marka, brie fra ve!'!t , 

nne d(;nning. 

3 deltakere , leder uunnar Langhelle. 

Obeervert : 

4 dvergdykker , l horndykker og b bergand Borhavn -

l falk epec o. Borhavn - l eothone Bauekje + 6 ~jorvehavn -

ca &O fjæreplytt .l!'uglevika, ca 45 Bauekje og 2 Borhavn -

ca 35 myr~nipe O~thassel!!!trand - l eandloper J:t'uglevika og 

l Bauekje - l rodetilk J:t'uglevika - 2 lerke Nordha~eelbukta-

1 evartkråke Borhaug - l pilfink 'l' jorve - .6 ~moepurv 

Nordhasselbukta. Dessuten : skarv spee - Btokkand -

ærfugl - ~vartand - kvinand - siland - hettemåke -

gråmåke - sva~tbak - fi~kemåke - piplerke spee - stare -

skjære - kaie - kråke - gråtrost - kjottmeis - gråepurv. 

l alt 30 arter + l underart. 

Rute : Vågevoll - Lieta fyr - Sæviga - Groda - Borhaug. 

Vær : Overskya - eolglo~t. Stille. 

6 deltakere , leder Kåre Oleeh. 

Obeervert : 

40 + 5 grågjess floy SO o.Vågsvoll- l gravand 

Fugletjorna- 3 ekjeand o.Vågsvolljordene - 3 spurvehauk 

Vågsvolljordene , l v.Lieta fyr, l Sæviga , l Fugletjorna 

og l le bel tet( eamme ex sett i'ler ganger ? ) -

l ' myrhauk ~roda - l vandrefalk obs eammen med 
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l tårnfalk og l epurvehauk v.~·ugletiorna - 2 tårnfalk 

Vågevolljordene, l v.Fugletjorna og 2 lebeltet ( samme 

ex flere ganger ? ) - 2 "tundralo 13 dvergenipe 

l ~undraenipe og 2 bruehone Sæviga - l eotenipe 

Vågevollvågen - • glut"tenipe hort Vågevolljordene -

ca 40 lappepove Sævi~a- l vareler lebeltet- enoepurv 

hort ved Lieta fyr. De~~u~en : etorekarv - krikkand -

brunnakke - ærfugl - 5iland - tjeld - ~andlo - heilo -

vipe - myrsnipe - rodstilk-- etrandenipe - s~orepove -

enkelbekkaein - he~tem"ke - gråmåke - svartbak -

iiskemåke - tyrkerdue - låvesvale - lerke - heipiplerke -

linerle - ~nare - ekjære - kråke - jernspurv - s t.einskvet-1..

k,jo~tmeis - gråspurv - bokf1nk - bjorke!ink - gronnl'!ielk -

~ornir·isk - sivepurv. Sum : 51 ar~er. 

7/3-71 • 

Rute : Borhaug - Sæviga - Verevågen - Slevdalevatnet -

Borhaug. 

Vær : Overskya opphold , noe tåke.Brie fra veet. 

5 deltakere , leder Kåre Oleen. 

Obeervert : 

3 dvergdykker Borhavn - 2 hegre Slevdal8åna -

.7 gravand Vågevollvågen , l Sæviga og 2 Verevågea-

6 etokkand Vågevollvågen , 51 Sæviga og 6 Verevågen -

3 eothone Sæviga - l tjeld v.Lieta fyr - l enkelbekkaein 

Sæviga, l Verevågen og l Slevdalsåna - l ringdue Groda -

l evarttroet Borhaug. Deesuten : etorekarv - ærfugl -

havelle - kvinand - eiland - hettemåke- gråmåke -

evartbak - fiskemåke - etare - ekjære - kråke - lerke _ 

kjottmeie - gråepurv - gulspurv. Sum : 25 arter. 

-7-



19/3-72. 

Rute : Lundevågen - Vollmona - Einarene~et - lange ejoen 

til Skiphaug - Oetre Hauge - Hueeby - Lun4e. 

Vær : Pent , varmt vær. Oetlig brie. 

4 deltakere , leder Ottar Oealand. 

Obeervert : 

10 + 14 Branta epec ? utenfor Einarenel"!et - 2··gravand 

Lundevågen , 2 Einar!"! ne!"! et og 6 Hauge!"! trand -l,e lak!!! and 

Einareneeet - l l"!purvehauk over Kr8.kene~vatnet -4 eandlo 

ltinar~i:J.eeem,;--1 rugde ved SkiphA.ug - l enkelbekkaein 

Lundevågen + l ved Skiphaug - 8 fjellerke Einarenel"!et -

l kaie Oetre Hauge - l jernepurv, l 2 eivl"!purv og ~ 

l ehoepurv Hueeby. Deesuten : ekarv epec - etokkand -

krikkand - ejoorre - kvinand ~ tjeld - vipe -hettemåke -

gråmåke - evartbak - fi5kemåke- lerke - ekjærpiplerke -

~tare - skjære - ~råke - gjerdeemett - gråtroet -

grål"!purv - gronnfink - bergiriek - gulepurvo Sum: 34 arter. 

2?/8-72. 

Rute : Borhaug - Sæviga - Verevågen - Groda. 

Vær : Pent , varmt vær. 

7 deltakere, leder Kåre Oleen. 

Obeervert : 

l hegre Verevågen - 5 grågjeee floy SO o.Skollevoll og 

l grågåe •.saviga - l honeehauk Groda - l tårnfalk 

Vågevollvågen, l Sæviga, l Verevågen og l Groda -

22 dvergenipe Vågevollvågen + 2 Sæviga - l tindrasnipe 

Vågevollvågen - 1 lappepove Sæviga - l gulerle Vågevoll, 

4 ved Vågevollvågen og l ved Sæviga. Deel"!uten : 
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storskarv - gravand - stokkand - krikkand - brunn&kke -

.Æerfugl - tjeld - sandlo - heilo - vipe - myrsnipe -

brushone - rodetilk - strandsaipe - storspove -

enkelbekkasin - hettemåke - gråmåke - eildemåke -

svartbak - fi~kemåke - tyrkerdue - eandevale -

låveevale - takevale - lerke - trepiplerke -

heipiplerke - ekjarpiplerke - linerle - stare -

kaie - kråke - eiveanger - torneanger - lov/graneanger -

bu~kskvett - steinekvett - gråspurv - torniriek -

eivepurv. Sum : 49 arter. 

På disse b ekekurejonene er bortimot 100 ulike 

arter observert. Gjennomeni~tlig blir det 40 arter pr. 

ekekurejon. 

9 ·r 

Ottar Oealand. 



F~lgende oversikt viser observasjoner av mer sjeldne fugl, 
samt endel iakttagelser av spesiell interesse for dette distriktet 
av endel mer vanlige arter. Alle observasjoner som er gjort av 
NOFaL's medlemmer er tilfoyd initialer, se oversikt/navneliste 
på slutten av oversikten. Ellers er brllict observatorens fulle navn. 

8målom 

8torlom 

Lom sp. 

Dvergdykker 

Horndykker 

Gr~strupedykker 

ex Listahavn 15/12. KO. 

ex f. dod(oljeskadd) Tjorve 1 /2. KO,TOH,88. 

2 ex Fuglevika-Havika 18/2. RP,MO,LEP. 

2 ex 8teinodden 15/9. NOF avd.Rogaland. 

ex Tjorvebukta 20/10. 88. 

ex 8teinodden 18/11. LB. 

I likhet med tidligere vintre hadde de 
fast tilhold i Listahavnen hele vinteren: 

(7/1-2 ex,14/1-3 ex,1/2 og 11/2-4 ex,17/2, 

18/2,25/2-5 ex,18/3-minst 4 ex). KO. 

ex Kråkenesvann i fullsommerdrakt 23/4. KO. 

ex Prestevann 15/10 og 18/11. RP,LEP. 

Fra slutten av okt. og ut året ble det igjen 
Dvergdykker å finne i Listahavnen: (28/10-2 ex, 

11/11,2/12,8/12 og 29/12-3 ex). KO. 

2 og 3 ex ble obs. Tjorvebukta hele vinteren: 

(7/1-2 ex,4/2-3 ex,11/2 og 18/2-2 ex,25/2 og 

6/3-3 ex). KO. 

3 eller 4 ex i full sommerdrakt 21/4.88. 

2 ex Tjorvebukta 2/12. KO. 

ex 8teinsviga v/Osthasselneset 28/10. 
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Toppdykker 

Havsule 

Hegre 

Ringgås 

Kortnebbgås 

Gjorde også dette år hekkeforsok i Kråkenesvann. 

par Kråkenesvann 20/5, 22/5, 23/5. OO,KO. 

1 ex Kråkenesvann 27/5. KO. 

par Kråkenesvann hvorav den ene lå på en 

flytende roransamling,sannsynlig reir.30/5. KO. 

par Nesheimvann 3/6. NOFAL. 

I tiden 4/6-8/6 ble en fugl sett daglig,liggende 

på reiret. 

Fuglene forsvant etter en sterk kuling 9-10/6. 

Reiret odelagt av balger? 

Også utover hosten ble det gjort en del enkeltobs: 

ex Kråkenesvann 6/9 og 7/9. KO. 

ex Lundevågen 15/9. NOF Rogaland. 

ex Haugestrand 27/10. 00. 

ex Fuglevika-Havika 18/11. RP,LEP. 

Fåtallig vår og host,således: 

3 ex Tjorve 3/2. KO. 

ex Tjorve 6/4. KO. 

2 ex Tjorve 14/4. KO. 

2 ex Steinodden 24/4. KO. 

2 ad. Steinodden 15/9. NOF Rogaland. 

4 ad. Steinodden 16/9. NOF Rogaland +KO.SS. 

5 ex utenfor Einarsneset 30/9. 00. 

Enkeltindivider blir obs meget vanlig hele vinteren 

Lista-Lyngdal. 

19 ex i en flokk,Kråkenesvann 20/10. TT. 

ex skutt Sæviga 3/10. Bevitnes KO. 

1 ex Skollevoll (også obs nov. 72) 21/1. KO. 
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Sædgås 

Knopp svane 

Sangsvane 

Gra vand 

Krikkand 

Stjertand 

{_. 

1 ex funnet skutt Vollmona 1/10. KO. 

Overvintret i Nesheimvann. 

ad.,2 juv. Nesheimvann 14/1. ST,RP,MO,LEP. 

2 ex NEsheimvann 11 /2 • LB, KO • 

4 ex Nesheimvann 18/2. RP,MO,LEP. 

3 ex Nesheimvann 15/3. KO. 

3 ex Nesheimvann 18/3. LEP,RP. 

En ungfugl hadde tilhold på Nesh.vn. i slutten 

av mai/beg. av juni: 25/5-1 juv. RP,TH. 

1 juv. 3/6. NOFAL. juv. 7/6. KO. 

Forekom i Nesheimvann i stadig stigende antall 

utover vinteren.Storste antall obs 6/3-ca.60 ex.KO 

3 ex Tjorvebukta 18/2. KO. 

2 ex Fuglevika-Havika 18/2. RP,LEP,MO. 

Viser tidlig ankomst under vårtrekket. 

4 ex Kviljosanden 4/11.Var antagelig etternolere 

på trekk. NOFAL. 

Overvintret i lite antall: 

3 ex Tjorve 5/1. TOH. 

2 ex v/Slevdalsvn. 13/1. KO. 

ex Nesheimvann 19/12,25/12,27/12. OP. 

8 ex Nesheimvann 18/3. RP.LEP. 

Fåtallig under hosttrek~cet 

6 ex Seviga/Steinodden NOF Hogaland 15/9 

~ 2 ex Seviga + 2 ex Steinviga 16/9. KO. 

2 ex Seviga 1~/10. oo, Tr, T.Dasnes. 
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SKJ.l!:AND 

TAFFELAND 

TOPP AND 

BERGAND: 

JJ..J:'1FUGL 

LAPPFISKAND 

TRAllE 

1 par i elva v/Bringsjordneset, Lyngdal 

29- 30/~. KJ, PG, TH. 

hann Stave 8/7. KO. 
ex v/Steinodden 15/9.NOF Rogaland. 

ham! Kråkenesvann 1/~. oo. 
1 hann .r ... rålcenesvann '0/9. KO. 
~ ex Kråkenesvann 27/10. 00. 
15 ex Banangervann 2'0/10. oo. 

Forholdsvis tallrik i januar, således .f.eks.: 
63 ex Hanangervann 14/1. oo. 
Arten er hittil ikke .fm1net hekkende i 
dette distriktet, men etpar observasjoner 
er gjort midt i hekketida: 
1 par i Fugletjonna v/Steinodden ~/6. KO. 
1 hann Kråkenesvann 1'0/6. 00. 

Forholdsvis vanlig overvintrer, bl.a.: 
20 ex Hanangervann 14/1. oo. 

<5 ex Kråkenesvann 1e12. 00. 
15 ex Nesheimvann 1 '0/3. lliP 7.P..P. 

1 O ex Krålcenesvann 1 '0/3. 00. 
~n svær .flokk ble obs. på Preseevannet 15/10-
hele 215 ex. ~P,HP. 

Under va~~.fugltellingen 14/10 ble det obs. 
usedvanlig mye ær.fugl - hele 619 ex hvorav 
6oO på strekningen l•'ugleviga - Haviga.RP ,UP. 

hunn hadde .fast tilhold i Steinsviga 
i tiden 14/1 - 1e12. KO,LB,TH. 

1 ex .floy over Slevdalsvann/Groda 20/5. NOFAL. 
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FJELLV.AK 

MUSV.ÅK 

KONG.t:tO.tili.: 

SIVHAUK 

JAKTFALK 

VANDREFALK 

DVErlGFALK 

TA.RlfFALK 

FISKEtiRN 

HAVORN 

1 ex obs. Lista 7/1 og 1~/1 viser at arten 
lcan overvintre her. KO. 

2 ex overvintret på Lista • .i:''le.L·e obs i tJ.den 
13/1 - 12/3. KO ,HP ,UP ,l·W. 3~ sae 25. 

juv. Lista 20/10. LB. 
ex Lista ~/11. liY. 

og 2 ex overvintret Lista. Flere obs. i 
tiden 7/1 - 1/5. KO, TOH. 
7 obs. i september viser at trellliintensiteten 
er storst i denne måneden. Alle obs. Lista. 
KO,LB,NOF Rogaland 
2 obs. av enslige fugl på Lista i no:vember 
og 2 obs. i desember s.s. viser at overvintr
ing forekom også denne vinter. OP,KO. 

1 hunn obs. Lista 30/5 og 2/6. KO. 

ex obs. Lista 7/1, 13/1, 25/2. KO. 

ex Lista 22/4. TOH,EM. 
ex Lista 15/9. NOF Hogaland. 

ex obs. Lista 2·113 og 27/3 viser tidlig 
an2.:ornst om våren. KO. ( 28/3 er tidl. da to 
ifolge Norges Fugler). 

Overvintret. 
1 ex Lista 7/1. KO. 
i8/1t - 1 ex Lista KO,LB. 

1 ex sett 3 dager primo sept. Spind. Opplyst 
av A.Svendsen. 

ex Kvås 18/6 PG. 

ex Lista 30/9. oo. 
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VANHRIKSE 

.ÅKE.tlliiKSE 

SIVHONE 

SOTHONE 

TJELD 

ex funnet Tjorve. $3/2. Syk, dode. TOH. 
ex funnet Groda. 17/2. Over~jort. TOH. 
ex funnet dod Buland 1/10. oo. 
ex Buland + 1 ex Torp 14/11. oo. 

Hinst 1 ex hort reglemessig v/Hesheimvann 
fra 29/10 og ut året. OP. 
1 ex tatt av katt Havika/Spind 16/10. AN • 

6 ex hort noenlunde regelmessig på Lista 
i mai/juni ( 1 ex Vågsvoll, 1 ex Nesheim, 
1 ex Dyngvoll, 1 ex ~viLjo, ex Vere, 1 ex 
Stave). KO. 
1 ex .th'.Lng::;jo.L·an~se-c, Lyngdal 12/5. KJ ,TH. 

ex KråJ:enesvann 25/3. NOFaL. 
ex Lyngsvåg 5/4. PG,~J,TH. 

l!;tt hekl:efunn. v/Hosvoll;. 1-2 ex sett fast. 
fra 6/6 og utover. TT,OO. 22/6 ble et reir 
funnet 1 et parti med elvesnelle, oyensynlig 
bygget av gamle snelleplanter. TT. 
1 ex Stava 8/7. l:E. 
1 ex Krålcenesvann b/9. KO. 
1, ex obs. daglig Prcstevann i tiden 6/11 - 19/11. 
Den 16, 1'/, 10/11 var der 2 ex. HY,HP,LEP. 

Ca. 15 ex hadde fast tilhold i Nesheimvann 
i jan, febr., mars. ST,.J:U>,LEP,HO,KO. 
2. ex Krå1cenesvann 29/4. oo. 
1 par (muligens 2) Slevdalsvann 1/5. KO. 
1 ex Tjorve 19/5. TOH. 
4-0 ex Nesheimvann 1b/11. RP. 
Overvintret Lista i jan/febr. og nov/des.: 

ex Tjorvesanden 7/1, 11/2, 16/2. KO. 
2 ex Osthasselneset/Kviljoodden 14/1. ST,tiP,~P,Mu. 

ex Haugestrand 10/11. oo. 
2 ex Tjorvesanden 16/12. KO. 



Boltit 

Vipe 

Tundra snipe 

Sot snipe 

Noen få obs. V/Borhaug i mai: 

4 ex 13/5, 16/5-6ex, es ex 19/5, 5 ex 20-2.:$/5. 
KO,LB,N.S. 

Etternolere på treldc/overvintring ble påvist 
Borhaug 25/11.- 25 ex og Borha11g 15/12- 1 ex. KO. 

Obs. fåtallig Tjorve i sept. KO. 
1 ex Fugleviga 4/11 syntes å V8re sent ute. 
(Var sammen med 17 myrsniper) NOFaL. 

Enlceltindiv. obs. under hosttre1d::et: 
ex Brelme 25/7 og 12/(). KO. 
ex Tjorve 9/9. K.O. 
ex Verevågen 16/9. LB. 

e:::c Krålcenesvan..11. ll-/1 o. KO. 

Gluttsnipe ex Hosvolltjern 22/6. TT. 

Svarthalespove: - 2 ex v/Borhaug 6/5, 12/5, 14/5. K.O. 

Lappspove ex Haugestrand 11/11 .oo. 

Storspove Overvintret fåtallig, således: 

Rugde 

3 ex Huseby 6/1 , 3 ex Hauge o 28/1 og 
ex Huseby 4/3. 00. 
ex Haugestrand 00 + 2ex Einarsnes 11/11.T.Dåsnws. 
ex Seviga + 1 ex Vågsvoll 18/11. KO. 
ex Brekne 24. og 25/11. KO. 

Overvintrende indiv. obs Groda og Vanse, h.h.v. 
3/2 og 15/2. KO. 
Et reir fwmet på Jorstad inneholdt egg som var 
unormalt store (iflg. Haftorn). 3 egg viste 
folgende mål (1/b): 51 ,2/32,3, 43,4/32,3, 
52,3/32,0. 1 egg tatt av krå..lte, reiret ble 
deretter slcydd. LB. 
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Enkeltbekkasin Flere obs. fra januar/februar: 

ex Kråkenes 7/1. 00. 
ex Haugestrand, 1 ex Havika, 1 ex Hananger, 

ex Torp, alle obs. 14/1. ou. 
ex Skiphaug 2~/1. oo. 
ex 1'jorve 2)/2. KO. 

Observert også i november/desember: 
2 ex Brekne 27/11 KO. 
1 ex Vatne v 1/12 og 2 ex s.s. 22/12. KC. 

Kvartbel:h:asin FåtalliG under hosttreklcet: 
ex Seviga 11+/10. KO. 

2 ex Tj~rve 21/10. KU. 

ex Brelme 27/10 og 28/10. 1.0. 

2 ex Brekne 3/11. KO. 
2 ex Brclme 4/11 (KO) + 1 ex Fugleviga ~/11. HOFaL. 

Fjelljo 

Polarmåke 

Splitterne 

AU:e};:onge 

Teiste 

Turteldue 

Slwgdue 

ex ~inarsnes 1~/7. G.Langhelle m.fl. 

1 juv. i 1 • vinterdralct Vågsvollviga 1 o/11. KO. 
2 juv. Vågsvollviga 16/12. KO. 

2 ex Tjorvebukta 31/5. ICO. 

1 ex funnet d~d (oljeslcadd) ~·j~rve 10/2. KU. 

HeJr.2~et sannsynligvis på Rauna dette år: 
2 ad. obs. Tjorvebul;:ta 26/6. EN. 

unge fotografert Tjorvebukta 16/7. ~H. 
ad. Rauna 6/7. EH. 
juv. Listahavn 14/8. KO. 
ex litt utenfor Korshavn 31/5. PG,KJ,TH. 

ex Vatne v 1/5. KO. 
1 ex Kalleberg 4-/5. LB. 
3 ex v/Lista fyr 1/7. KO. 

ex Huseby 10/11. oo. (Juv.) 

2 ex Eiken 17/5. TH. 
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Hubro 

Hornugle 

Jordugle 

Perleugle 

Latt.ugle 

Isfugl 

IIærfugl 

Gron."lspett 

Gråspett 

2 ex obs sittende på en fjellhylle et 

sted i Lyngdalsdalforet den 1~/3. Fuglene 
var li te slcy og floy forst ptt en avstand av 
ca 15 meter. S.Dalgaard Hielsen. 

i:ie side 2.'1. 

Se side 2'1. 

1 ex hort fra 3/5 og utover våren til 21/6 
et sted innen Farsund kommu.."le. T'.i' ,oo. 

0e side .2 7. 

1 ex obs Hovden, Spind noen da~;er i o::tobsr. 
Leddelt ved ~~yge aeisvaag. 
Hort og sett ned sDdcerhet fUrste gang 29/10, 
og senere obs. hele november og desember ved 
Vansebel:ken, Vatne o, Lydb[mdo:;::>pta~c gjort 

og avspilt HOFaL' s medl.note 25/1. l·'leste 
can~er 1 ex obs, men 23/12 hort 2 ex. 
29/12 hort 1 ex ved Vatne o, oe et kvarter 
senere obs 2 ex ved Dryne - ca 500 meter leng;t;."e 
op:;::>e ved Vansebeld;:en., OP. 

1 ex Buland ca 10/6.Bes~:rivelse innlevert. 
Trond Sorensen 
1 ex skutt Kjorestad, Farsw.1d primo o::tober. 
Hodeskalle og fjær fremvist p.l HOFaL medl.note. 

ex hort Sto!·:ke og Buland 22/1 o. 00. 
ex Hosvoll 27/10. 00. 
ex Tjorve 26/7. EJ:'!. 

ex. Fuglevika 4/11. NO:!YaL 
ex Stavesto 10/11. Jan Olav Jermansen. 
ex Einarsnes 2/12. T. Dåsnes. 

-/8-



Svartspett 

3'laggspett 

Dvergspett 

Tretåspett 

Fjellerke 

Tre pip lerke 

1 ex ITC.itland, Spind 5/1 o .. 'lir. 

Etter den invasjonsartede opptreden hosten 

1972 ble bare få indiv. obs. utover vinteren 
1973 og da for det meste enkeltindiv. 
Hosten 1973 var arten nesten iklca å se p:l 
Lista. 

ex Sunde 11/2. oo. 
reir funnet Sevik, Spind. AN. 

ex Vatne o 30/9. OP. 
ex Bryneheia 2CS/10. RH. 

Treffes vinterstid sparsomt, gjerne helt 
i sjoj-;:anten, således: 
Ca 30 ex Steinsviga, Hordhassel V+/1. KO. 
Ca 23 ex FuGlevika, Osthassel 11/2. KO. 
16 ex Tjorvesanden 25/2. KO. 
15 ex Fuglevilca 10/3. KO. 
lioen hostobservasjoner tyder på en viss 
trelcldntensi tet i oktober: 

7 ex Hauge o 30/9. 00. 

2 ex Sevika + 10 ex Tjorvesanden 14-/10. KO. 
1 ex Tjorve 19/10. ss. 
6~ ex Tjorvesanden 21/10. KO. 

6 ex Gteinsvika 2~/12. KO. 

reir funnet Havika, Spind i juni ( 5 egg). A:i:J. 
ad med mat i nebbet obs mellom Havik og 

0pindsodden 1 '/ /6. 00. 

Engelsk gulerle hann ved Slevdalsvann 12/5 og 1lr/5. KO. 
par ved Hesheimvann 3/6 og 13/6. NOFaL/KO. 

Vintererle ex ved Vansebel-cl::en 15/12. OP. 

Svartryggerle ex Brelcne 17/4-. KO. 

Linerle 2 ex Tjorve 22/3 TOH viser tidlig vårtre~c. 
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Tornskate 

Varsler 

Hatte kråke 

h:ornkrål-;:e 

Svartl-:rål-;:e 

hann og 1 hunn Groda 20/5. ,LB,KO. 
hann og 1 hunn Bjornestad, Oyna 20/5. T'f. 
hann Jorstad 10/6. LB. 
juv. fanget Kalleberg 19/U. LB. 

Forholdsvis mange obs. dette år: 
2 ex Eiken 14/1 PG,TH,KJ. 

ex Groda 21/2. KO. 
ex Eiken 25/2. PG,TH,KJ. 
ex Bringsjordneset 1/4. KJ. 
ex v/Slevdalsvannet 23/4. KO. 

0om i tidligere ur synes oktober å vare 
m<'lneden med storst trelcldntensi tet: 

ex v/Lista flyplass 15/9. IIOF avd •. il.ogaland. 
ex v/Bel;J:eviktjern, Spind. 5/10. AH. 
ex Hanangermona 7/10. oo. 
ex jaget blåmeis Kalleberg 12/10. LB. 
ex Tjorve 17/10. ss. 
ex Eil-;:jeland, Lyngdal, 2815'10. PG,TH. 
ex Vågsvoll 28/10. KO. 
ex Lungevågen 1/11. KO. 
ex Råstad 10/11. KO. 
ex Brings j ordneset 3/12. 1\.J. 
ex Hel\:land, Kvinesdal 23/12. KJ ,T.H. 

ex L.raKedalen 11/'d. OP. 
ex Vatne o 16/o. or. 

ex Brelme + 1 ex Groda 5/L+. KO. 
ex Hauge o 22/4. KO. 
ex Huseby 7/10. oo. 

ex Sunde 10/2, 11/2 og 10/3. 00. 
ex Hauge o 14/3 og 25/3. oo,IJuFaL. 
ex Tjorve 15/3. KO. 

1•'ra 19/3 og utover ±xpi til juli ble 1 ex ofte 
obs av flere i og ved Farsund by. 
1 ex Tjorvesanden 30/6. KO. 
1 ex Stave 8/7. KO. 

ex Kalleberg 15/11 og 28/11. LB. 
ex ounde 2/12. T'l'. 

20 
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Sidensvans 

:B'ossekall: 

Som nevnt i Piplerka 1/73 s. 29-31 var arten 
tallrik hosten 1972 i Farsund. Det foreligger 
også noen vinterobservasjoner: 
2 ex Kjorestad 25/1 og 10/2. oo. 
Ca 20 ex 10/2 og ~ ex 12/2 i Farsund by. oo. 
Arten opptrådte relativt sjeldent om hosten: 

1 ex 7/11 og 22 ex 1.5/11 Farsund. oo. 
Ca 1 O ex 11/11 og 3 ex. B/1 2 Brekne. KO. 
1 ex v/Lista fyr 16/12. KO. 
1 ex hort Nesheim 25/12. OP. 

Arten opptrer sjelden på Lista, noen ol:toberobs. 
tyder rn.uligens på en viss trekl:::bevegelse: 

ex Stmk:\:e (Hanangervann) 14-/1 og 2tl/1 O. 00. 
-1 ex Vågsvollvåien 14-/10. KO. 
1 ex Buland (1\.:r;JJ:enesvann) 22/10. OU 
Se -e.LleV"~ 3. 31 f 

Gresshoppesanger : 1 ex Groda 15/5- 20/). rtingmerket1 1~o,LB. 

2 eller 3 ex Vagsvoll + 1 ex v/Slevdals
van.."l 20/5. KO. 

Hor sanger 

Trostesanger 

Gulsanger 

Ha ul: sanger 

Nunk 

ex Vågsvoll 23/5 og 28/5. KO. 
c:: hurt :trordhasselnyra 7/6. LB. 

ex Langålær 21 /6. l~ O. 

syngende hann i lTcsheimvann 1B/6. KO. 
ex l~rål:enesvann 1 B/6. oo. 

1 ex 0levdalsvann 7/6 og 23/6. LB. 
Se ellers .s. 37 

2 ex Kråkenesvann 19/6. OO,"l'T,'l'.Dasnes. 
Se. .s. 39. 

2 ex (1 syngende) Jorstad og 2 ex Tomstad 

27/5. LB. 

1 juv. fanget og ringmerket Kalleberg 21/9. LB. 

_t;tpo.r sene hostobservasjoner kan nevnes: 
hunn Farsund t>/11. T'l'. 
hunn BuLand lU/11. oo. 
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Mol ler 

Gransanger: 

Boh:sanger 

Fuglekonge 

1 ad ved halvferdig reir Sæv~k, Spind, 4/6. 
Reiret ble siden forlatt. OO,TT,T,.Hygland. 

1 ex obs BrelD1e 7/1 viser at arten l~an over
vintre. KO. 

1 ex oo~ riu~eDy 25/3. NO~aL. Tidligste vår
trelckobservasjon i Norge er iflg. Haftorn 
(1971) den 28/3. 

1 ex hort Bjornestad, Oyna 24/5. OO,TT. 

1 ad matet 1 pull + nok 2 pull ? obs. Hosvoll 
16/6. oo. 

Svart rodstjert: 1 ex obs. Vatne o 28/10. OP. 

Blåst.rupe 

Hingtrost 

Due trost 

Stjertmeis 

Stillits 

H.osenfink 

i ex r·angc:-c i nett Kallebcrg 8/9. LB. 
2 hanner + 1 hunn Brel:ne 9/9. KO. 

ex Bringsjordneset 23/9. KJ. 

~•aster sparsomt på Lista under treld~et. 
ex Kalleberg 28/4. LB. 
ex Duland 1/5. 00. 
ex Brolme Lr/11. KO. 

ex funnet dod iJordhassel 28/12 ( dod minst 
etpar måneder). r:o. 

ex Brekne 29/4. KO. 

1 reir med 6 egg Hotland, Spind rum primo mai. 
Ble siden forlatt •. AN. 
4 ex, derav minst 2 pull. Duland 2/6. 00. 

Hange observasjoner hele året. Funnet 
hekkende. Se egen artild:el side lf6. 

Funn.et hekl:ende på Lista. Se egen artildcel.S. '17. 
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IIortulan 

Sivspurv 

Lapp spurv 

Sno spurv 

1 ad huru1 fanget Y~lleberg 21/9. LB. 

Også dette ar overvintret arten på Lista: 

3 
1 
2 

ex Brelme 7/1. KO. 

ex Tjorve 14/1 og 11/2. KO. 
ex Tjorve 4/2. og 1 ex s.s. 25/2 .. KO. 

ex Groda 12/3. KO. 
e·r Hauge strand 25/3. NOFaL. Tidl. Yårtrek;c ? 

ex Brekne 1/11. KO. 

Forelcommer forholdsvis regelmessig på Lista 
under vartrek~cet, så også dette år: 
Ca 15 ex den 20/4- og ca 10 ex den 21/4- obs. 
ITordhassel. K.O. 
2 hav..-.'1er Nordhassel + 1 hunn Kviljo 22/l;. • .r-,.\J-t 

Ca -i u ex .t:ir'eKne 2.)/1-t- • .1.\.U. 

1 hann Hellemyra, Skeime ovre 5/5. KO. 
Sparsom om hosten: 

ex Steinsviga, Nordhassel 'd/9. :KO. 
1 ex ved Lista fyr 16/9. KO. 

Hauge vinterobservasjoner fra strekningen 

Steinodden- Einarsnes. LB,Ko,oo. Ha1-::s. 
ca 80 t:X .i. en LLoldc obs. Tjol'Ve ....,.;.::::. 
'l'J.ci.LJ.g hosttreldc konstantert 16/9, 1 ex 
Verevågen. w. 
~.L.Ler·s noen få obs. i november og desenber 
i Borhaugområdet. KO. 

Til denne oversilden som er bearbeidet av Feltutvalget/NOF avd. 
Lista (NOFaL) har folgende medlemmer levert inn observasjoner: 
Lars Bergersen - LB. Per o. Grimsby - PG. Tor O. Hansen - TOH. 
Torry P,.ægeland - TH. 1:urt .Jerstad - K.J. Andor Hotland - AU.· 
Even Eartinsen - EH. 
Ottar Osaland - 00. 

Oddvar Pedersen- OP. 
Tore Torjesen - TT. 
flQlf Hoseid - RH. 

Kåre Olsen - KO. Nagnar Omdal - HO. 
Leif E. Pedersen - LEP. Roy Pedersen - RP. 
Sverre Sandersen - ss. Njål Solvberg - NS. 
Sverre Tveit - ST. Holf Ytterdal - RY. 
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HEKKING AV ROVFUGL 1973. 

Av Torry Hægeland 

.Jordugle Asio flammens 

Det ble konstatert 4 hekkende par + at der var minst et par hvor 

hekking va.r sannsynlig: 

1 reir ble funnet på Lista 12/5.Reiret inneholdt 5 egg,hvorav 

det ene var råttent.Den 4 ungen ble klekket 23/5.1 unge merket 

30/5.Den 2/6 var reiret tqmt ,trolig r~vet av rev. 

1 reir med 3 store unger f•;_nnet på Lista ca. 17/6.1 nesten 

flyvedyktig unge merket 28/6. 

kull store unger funnet på Lista den 5/7.2 ;mger merket 8/7. 

koll med 3 eller 4 flyvedyktige unger ble observert et sted 

på Lista i begynnelsen av a~gust. 

Minst et par til med en oppf~rsel som tydet på reir/med unger 

ble observert på Lista dette året. 

Hornugle Asio otus 

1 reir med 6 egg funnet på Lista 23/4-5 unger 6/5. 

5 unger merket 16/5. 

reir med 5 egg funnet på Lista.1 egg tatt av g:Ittunger. 

Ungene hoppet 1..1t av reiret 1/6.3 ~mg er merket 2/6. 

"i reir funnet 22/1;- i Lyngdal. 2 unger + 2 egg 8/5. 

2 unger vokste opp,begge merket. 

reir funnet 3/5 med 4 egg, i Lyngdal. 3 FEger vokste opp, 

alle 3 merket. 

På en helt annen kant aY LyLgdal ble også Horrngleq~ger 

hort denne sommeren, dette sk1Jlle tyde på enda et reir. 

Kattngle se eget stykke side 2.7. 
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HHnsehauk Accipiter gentilus 
reir med 3 egg funnet i Eiken 17/5.3 unger 7/6,som 

ble merket. 

1 reir med 2 små unger funnet i Kvinesdal 24/5.2 store 

unger 14/6,som begge ble merket. 

Musvåk Buteo buteo. 

1 reir med tydelige tegn etter hekking ble n1nnet 3/7. 
2 ad + 2 store unger i nærheten. 
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Ved et Honsehaukreir 7/6-73. 
Av Torry Hægeland. 

6.30. Ankom reiret.3 små unger.Hunnen floy skri.kende rundt meg. 

Satte meg inn i kamuflasjeteltet. 

7.00. Hunnen landet på reiret,var meget mistenksom. 

7.10. Den slappet av litt,pusset fjorene. 

7.15.Hoppet lenger inn på reiret.Bedre fotohold. 

7.25. Hun la seg ned på ungene. 

7.40. Jeg provde å stikke kikkerte ut av et sidevindu i 
kamuflc;sjen,men da floy hun av. 

8,Q5. Hun satte seg i reirtreet. 

8.20. Hun hoppet ned på reiret. 

8.35. Hanr1en landet i et tre i nærhetcr,og lokket på hum~en 
som kom og hentet en trost han hadde med seg. 

8.40. Hun landet på reiret med trosten,satt her med den noen sekun-

der og floy så av med den igjen. 

8.43. Hun kom tilbake med den,Reiv trosten i stykker og gav ungene. 

8.48. Hun la seg ned på ungene. 

9.05. Jeg gikk for å hente mer utstyr og skremte den dermed av. 

10.00. Ankom igjen.Jeg verken horte eller så noen Honsehauk. 

10.15. Horte den i nærheten av reiret. 

10.40. Landet på reiret få sekunder. 

10.45. Horte hannen lokke i nærheten. 

1 o. 4.8. Hunnen kom med mat,og matet ungene i ca.3 mimJtter. 
Flo y så av reiret. 

11 • 34- Landet på reiret få sekunder. 

12.15. Landet på reiret og la seg ned på ungene. 

12.55. Den floy av reiret igjen,og en halv time senere gikk jeg. 

SLUTT.(på moroa). 



OBSERVASJONER Al~G.AhNDE KATTUGtEHEKKING I LYNGDAL 

OG E'ARSUND VAREN 1873. Av Kurt Jerstad 
Når man tar i betraktning det store antall kattuglehanaer 

som blir hOrt innen området hver vinter og vår,er det bemerk
elsesverdig få reir som er funnet i de siste årene.Derfor 
bestemte ~orry Hægeland,Per O.Grimsby og jeg oss til å gå 
dette forholdet litt nærmere etter i sommene,og det viste 
seg som vi på fØrhånd hadde antatt at kattugla kan være en 
til dels meget vanlig hekkefugl enkelte steder der den kan 
finne egnete hekkeplasser og forholdene ellers passer den. 
1973 var et godt smågnagerår i området,og det viste seg at 
de:t som regeiti hekket et par dersom det var hort en han et 
sted.Tilsammen ble det gjort 13 hekkefunn dette året,foruten 
disse ble det på 2-3 biotoper obs. ugler under omstendigheter 
som sansynliggjor hekking i nærhe~n.Det må gjores oppmerk
som på at storstedelen av de "aktuelle" kattuglebiotopene 
ikke ble undersokt i det hele tatt,så antall hekkende par 
innen de to kommunene ligger nok langt hoyere,i hvert fall 
i et smågnagerår. 

Reir l: 18/3.Det lå ei ugle i en kasee.Den bakset litt i 
kassen,men floy ikke ut da jeg dunket litt i kassen. 
l/4.Jeg loftet opp ugla og talte eggene,5 i tallet. 
Den reagerte nesten ikke da jeg loftet den opp,den 
åpnet knapt oynene. 
13/4 var 3 unger klekket.2 hele og en i vånd lå ved 

siden av ugla. 
16/4 var alle ungene utklekket.Det lå 4 mus og 8 
vånd i kassen,noen var spist på.(Alle fra hodet.) 
Ingen av gangene reagette ugla når vi åpnet lokket 
og tittet nedi. 
28/4.Ungene var nå ca.2 uker gamle og ugla hadde nå 
flyttet ut av kassen.Neste dag var den meget agressiv 
og floy gjentatte ganger rett i hodet på meg,en gang 
tok den lua mi og fraktet langt ut i et vann som lå 
likke ved. 
8/5 hadde 2 unger forlatt reiret.Den ene satt like ved. 
10/5.4. unger hadde nå forlatt reiret og den 5 satt i 
åpningen.3 unger ble merket. 

Denne kassen hang ca.2i m.oppe i ei or like ved 
et vann. 
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Reir 2: Dette reiret lå i en kasse som hang ca.220 rn.fra den 
forrige.Den hang ca.4 rn.hoyt ut mot samme vannet. 
3/4.Det lå ei ugle og ruget på 3 egg i kassen,denne 
ugla floy heller ikke ut da vi flyttet den. 
4/4 hadde ugla ikke til hold i kassen og kom heller 
ikke til bake til den senere.Grunnen kan muligens 
være territoriestrid med det andre. paret,da de jo 
var svært nær hverandre. 

Reir 3: Dette reiret lå i en kasse som hang i ei or på en 
elvebredd.l/4 ruget en ugle på 5 egg i ksssen,den 
floy ut da vi talt~ eggeng. 
13/4 var det fremdeles 5 egg i kassen.Det lå fjær 
av en lerke og en st ær i kassen. 
17/4 var reiret forlatt,muligens på grunn av for
styrrelser. 

Reir 4:Det lå i en kasse ca.500 m. fra reir 3.ca.l~5 ruget 
en ugle på 3 egg i kassen.Det er meget sansynlig 
at dette paret var det samme som gjorde fofsok på 
hekking i nabokassen.3 ting peker mot det.Den korm 
avstand.en imellom,det sene tidspunkt for egglegging 
og det relativt lave eggantall. 
Ca.l uke senere var 2 egg fjernet av mennesker,men 
ugla ruget på det ene.Enda en uke senere var også 
det siste egget fjernet. 

Reir 5: 22/4 fant vi et reir som lå på hoyet i ei loe. 
Det inneholdt 5 unger,den minste var ca.2 dg. gml. 
5/5 satt jeg i loa fra 1930 til 2lOO.På denne tida 
ble ungene matet 3 ganger.Kl.l931 med en vånd,kl. 
2025 med en smågnager og kl.2035 med en smågnager. 
6/5 var vi til stede fra kl.2000 til kl.2145. 
l gnager kl.2003,kl.2040 ble de matet med en gnagær. 
l gnager kl.2045,1 gnager kl.2110 og en frosk kl. 
2125.Begge disse; dagene ble byttedyrene bare levert 
i reirgropa for ugla floy ut igjen.Det var kamp om 
~er matbit,bare den som sist hadde fått deltok~ 
ikke i striden.Likevel så det ut til at musene ble 
slukt hele av de 4 storste etter tur.Den minste fikk 
aldri noe.Den kom til kort i kampen for tilværelsen. 

7/5 var den minste ungen forsvunnet.Ungene fikk denne 
kvelden fra kl.2000 til k1.2200 4 smågnagere. 
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22/5 hadde ungene forlatt reiret,3 av dem ble fanget 

og ringmerket. 

Av 12 byttedyr som disse ungene fikk var det l 

frosk og 11 smågnagere,hvorav minst en var vånd. 
Observasjonstiden var tilsammen 285 min. og det vil 
si at ungene fikk et byttedyr hvert 24. minutt. 

Reir 6: Det lå "normalt" i et hult tre.Reiret inneholdt ved 

funn den 13/5 6 egg,omtrent alle eggene var knust 
og reiret var forlatt. 

Reir 7: Fikk hore at et reir med 5 egg var funnet ca.l9/3, 
2 av eggene ble fjernet straks.Reiret lå i et hult tre. 

17/4 var alle ungene utklekt.Det lå l mus i reiret. 

10/5 ble alle 3 ungene ringrnerket. 

Reir 8: 8/4 ble vi anvist et reir av B.S ,det lå i et 

hult tre og inneholdt 4 egg. 

10/5 inneholdt reiret 4 ganske store unger.Vi hadåe 

bare 3 ringer og de tre storste ble ringrnetket. 

Hannen brukte ei loe et stykke ifra som "overdagings

plass ~· 
Reir 9: 8/4 fant vi etter anvisning av T.R et reir med 

3 egg . .H.eiret lå i et hult tre og inngangshullet lå 

hele 3 m.hoyere i treet enn selve reirbunnen.Hannen 

satt i et tre ca.l5 rn. ifra reirtreet.Reiret ble 
ikke undersokt senere. 

Reir liD: 8/4 undersokte vi et hult tre som det vanligvis er 

reir i,og så også i l973.Heiret inneholdt 4 egg. 
15/5 var det 2 unger i reiret.l eller 2 egg sansyn

ligvis fjernet av rnennesker,da reiret er ganske godt 
kjent blant folk i nabolaget. 

.heir 11: A.N fortalte om et reir som det ca.l0/4 var 3 
egg i. 

19/4 var det bare et egg igjen,de 2 andre sansynltg
fjernet av mennesker.Ugla ruget fremdeles. 

Senere ble oeså det siste egget ~jernet. 
Reir 12: 3/5 fikk vi greie på via M. J. at et reir 

med 3 unger var funnet.x 

Heirl3: 15/5 fikk vi vite via M.J at enda et reir 

med 3 unger var funnet av noen barn,2 av disse ungene 
ble senere tatt og holdt i fangenskap. 
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Det går tydelig fram av eggantallet til kattugla at 73 

var et utpreget smågnagerår.Av 6 reir undersokt i 71 og 72 

som var dårlige hva smågnagere angår,ble det et gjennom

snitt på 2,33 egg pr.reir.I 9 reir med antatt normalt full

lagte kull var det tilsammen 40 egg,det gir et gjennom
snitt på 4,44 egg,og det er jo nesten dobbelt så mange. (73) 

Skal man domme etter kullstorrelsen ser det ut til at det 
var mer mus og vånd rundt selve L;rngdalsletta enn lenger ut 

mot kyåten,for det var en vesentlig forskjell på kull
storrelsen i de to områdene .l 4 reir i det ;, indre" områdetet 

var det 6 egg i et reir og 5 egg i de 3 andre,det gir et 

gjennomsnitt på 5,25 egg pr. reir.I 5 av de yttre reirene 
var det 5 egg i et reir,4 egg i 2 og 3 egc i 2.Det gir et 

snitt på 3,80 egg pr. reir,så det var ganske stor forskjell. 

Våren kom tidlig i 1973 og det ser ut til at kattuglene 

av den grunn kom i "Vårstemning" litt tidligere enn vanlig. 

I 3 kull med 5 egg der enten klekkedato eller leggedato 

tle noye kontrollert,kan vi ved å regne tilbake konstatere 

at legging av forste egg må ha skjedd ca.l4/3 i alle 3 

reirene.Vi folger da "Haftorn .. av 71 og regnerz at rugetiden 

er ca.29 dogn.I "Haftorn" av7l er 15/3-49 og 16/3-61 ann
gitt som tidligrekorder i Norge.(fued ett unntak.)Selv om 

vi bor helt sor i landet tror jeg ikke at så tidlig hekking 

er vanlig.De 3 reirene som G.Langhelle undersokte i 0pind 
i 1970 startet således hekkingen bortimot 20 dager senere. 

Wd"kiif4W1~Wttiii:iiii:iri-JWi~Lw~itftim1J<:~ttli€;i~i,:t:t11 
~i.fldisj;NidiidWW:i-rtiWiid:1.1;iiii.titil~i~i;~ii:BØ:iÅ~1 

tiri#~ 
Som vi nå skal se er det ikke ensbetydende med stor 

ungeproduksjon at reirene inneholder mange egg.lO reir med 

tilsammen 43 egg ble undersokt etter at ungene var blitt 
ganske store,og jeg regner her med at de ungene som da var 
i fin form vil komme til å bli flyvedyktig.Av de 43 eggene 

var det bare 18 unger som vokste opp.lO egg ble fjernet av 

mennesker,l4 egg ble odelagt eller forlatt i lopet av ruge
perioden,mens kun en eneste unge sakket akterut og dode,og 

det er svært lite.Ingen egg var ubefruktet av dem som ikke 
ble fjernet eller odelagt. 

Haftorn angir at hvert uglepar må fostre gj.snittlig 2,6 

unger pr. år for å motvirke den store dodeligheten som 
kattuglene har.l8 unger på 10 par er derfor nokså skremmende, 
spesiellt når man tar ibetraktning at det var "rnuseår",men 
det gikk sans.bedre for dem som hekket langt fra "allfarvei". 
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FBSSEKALLEN (Cinclus cinclus.) 

Fossekallens heller stillFerdige natur gjør at en 

Ikke s~ ofte legger merke til d~n,nm en dA ikke er 

spcsiellt ute for ~ oppsøke dcn.Ornitologcr flest 

holder seg vel heller lite langs elver og bekker,og 

sumpomr~der er ikke den beste biotopen for en fossc

kall.Dette er vel grunner for at den er blitt s~ lite 

studert jevnt over. 

I Lyngdal kom 11 u ne ble den re lJ istrer t h c k k ende F v) r s t 

i 197J.Jcg kjenner ikke til at ~00 reir er Funnet 

tidligere.iVlen det ble funnet hele 4 rcir,o] i ti_lltc::Jg 

min.etpar dndrc forckom~tcr.Bare dct,ug i tillegg flere 

rester etter ~ drc reir skulle tyde p~ at fossckQllen 

er ~rviss hekkende her. 

I vinterhalv~ret sees ganske mdnyc fo sekall~r i r~ker 

i clvF3ic;en eller lan~'" b:rcc..J,-:Jronc,mcn det syr1cs ~;nm om 

været betyr lilt fru r=llc:r til pi] antcll.lct.Szr:rlig r1~r 

ic'>en h.~1r legt serJ og det b 1re er r<'lk midt i clva,vil 

en kunne fi~ffle observere jevnt over flere cx.cnn n~r 

cJF~t er helt bart langs elva.En ting t)r dt fos;ciekdllr:n 

Hynes bedre mot lys is enn ellers,men jeg h~r likevel 

inntrykk av at antallet er høycrc.Smrlig str.Lyn~dal-

K v o; '3 ( se k '' r t ) , som j e fJ har h d t t en v iss oversikt o\/ er , 

hQr gitt meg det inntrykket. 
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Kan dl'3t tenkec:; at fossek;_lllcn "trekker med været", 

d.v.s.holder seg lenger inne i landet i milde vintre, 

og søker kysten n~r kulda setter inn?Forholdet bør 

undersøkes nærmcre.Her ur vel ringmerking av ungfugl, 

samt voksne langs bekkefar i vinterhalv~ret de beste 

metodt::ne. 

Ingen notater er gjort av observasjoner ffem til 

hekketid 197] i Lyngdal,men p~ strekningen Lyngdal-

Kv&s,ca.20km,vil jeg ansl5 antallet til 8-12stk., 

hvilket gir en gJnske bra tetthet(ca.1pr.2km.) 

P~ Lista er bare en obs.notert av B.Dsaland 14.1 

Vf;d H<Jnangcrvn. 

(1) Etter at vi,~urt Jerstau og Torry Hægeland og u.t., 

hadde observert etpar fossekaller ved Skolandsvn. i 

Lyngdal fra tidlig p~ v8ren,som fløy fram og tilbake 

veldig ivrige hver gang vi var d~r,og etter oppfordring 

fra 'J.Eftt"land,Kleppc(Sterna),bcstemte vi oss for å 

undersøke saken nærmere.! 16-tida 2.5.iakttok vi begge 

fo~3 ekaJ.lene :~om drev intens m<Jtlcting i en kulp i bekken 

250m ovcnfur vannct.~Jcbbct ble fyllL med m<Jt,og fuglene 

fl ø y <.J v s L; d i c n be~; te m t r t~ t n ing , over ~~ t fur u ho l t 

istedet for 5 f~jgn bekkeløret i en sving,hver gang. 

Vi fulgte c ter ug funt reiret liggende opp~ en stein 

i ene k,mten av en GOm lang fos ( st.ign .1:5) Reiret var 

kittet sammen som en torv,og flyvehullet,sorn vendte 
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ut mot fossen,lå ca.1 ,5m over vann. 

Reiret inneholdt 5 unger som ble anslAtt til ~ være 

7-10dg. 

10.5. hadde D.Osaland med ringer,men ungene kastet 

seg i fossen.De klarte seg fint,ou 4 ble merket 

Elva er ~pen og steinet,12-15m bred. 

6.5. ble et par observert ved Gusevn. i Kv~s,ca.250muh 

Alt tydet p& at hekking forsgikk,men reir ble ikke funnet 

OJ lokaliteten ble ikke unders~kt sen~re. 

(2) 10.5. ble et cJnnet reir funnet p~ brobjtdken undt.e::: 

e i b ru p å R o 11 , i e i s i d e e l v t i l L y n q ei CJ l s el v i3 • 11 eir e t v ar 

k l i s t re t s iJ mm en av s am m e m a t er i a l er s o 111 for eg El e ri'J e r e i r , 

m en u n g en e var mye min d r F; • An t iJ 'J el i l.J 4 u n lJ er , 3 - 5 d g . 

Da jeg skulle undersøke reiret 2D.S.,var rlet borte,og 

det er nok trolig blitt plyndret av unggutter eller rov-

dyr.Elva er her lite steinet og er nesten overgrodd med 

oretr:i'r.BrecJ.~Jen er 4-5111.lJctte rl;irct er antakelig det 
:.,ør 

lciHJLL Jar1dct c,om er funnet hittil. 

(J)13.5. fant vi et reir mellom steinblokkene under ~i 

']di1Hirc1 bru (gamle cciørlandske hovcdvF.c: i l u vei~ sdmrnr:! elv som 

forcg~ende reir,Jkm lenger øst.Her var 3 unger utfløyet, 

og en fjerde var i ferd med 5 ta spranget ut. 

Elva er her steinet og 3-4m bred. 

:::><Jm;:,e dag ble en utfløyet unye malet i Lyngdalsel\/d 

ved Kv~s kirke.U~n v3r sto~ og fløy gudt.Reiret ble ikke 

funnet,men i Kv~sfossen,200m lenger oppe i elva,fløy en 



voksen fugl ut,og det kan tyd8 på at her var reir i 

fj8llsidene langs fossen.Men her er uframkommelig for 

folk.Det kunne alts~ være to reir på den 200m strekningen. 

(4) 200m nedenfor der den ene ungen ble matet,fant vi i 

tillegg et reir p2'1 en berghylle l ,Sm opp fra elva ved 

en kulp.Her var 4-S unger,ansl~tt til å være 6-Bdg. 

20.5. var reiret forlatt.flva er 25-JOm bred. 

Skjemutisk oversikt over reirene: 

l'~ r : c d • 1 • c rJ rJ : P. n t . p u 1 l : R e 1 r b i o to p : 

( 1 ) 1æ. 4. s Pt1 stein i foss.Apent 

( 2) 1 5.4. 4 Oppå brobjelken.frang~ bekkefar 
----------·----- ----

( 3) 13.4. 4 Gjemt undE~r steinbru Steinet bekk 

( 4) 9 .11. 4-.5 I br-"rgveyg, 2'1pen t ved en kulp 

Rugetid: 15-18dg(S7) 

Reirtid: 18-24dg(20) (H'=lftorn 1971) 

Disse funnene er interessante,først og fremst da fosse-

kallEsir Bldri var registrert her før,og i tillegg den 

veldige variasjonen i reirbiotoper,og tid for påbegynt 

ruging.Tid for egglegging er en del før landsgjennomsnitt 

Tettheten for hckkeforekomst~r er g3nske stor,og d9t 

vil igjen peke derhen at flere par formerer seg innen 

komrnunr;n enn de som er rrogistrert.(f:l-12reir ?) 

En mer eller mindre organisert ringmerking hadde vært 

bra i forbindelse med f~ssRk~iiRMs en videre undersøkelse 

av fossekallens vaner og uvaner,og det er jo en forholdsvis 

lite kjent fugleart i Vdrt land,selv om det er nasjonal-

fuglen vÅr. 



i 
F ø l g en d e o b s er v as j on er er g j o r t p å L is t a hø,-; t r:: n 

1973: 

14.1 o 1ex Vågsvnllvoien,LiHta fyr(K.Dlsen) 

22.1Q 1ex Kråkencsvn.(O.Os~land) 

2 R .1 O 1ex Hanang~rvn.(O.Osaland) 

Er det trekkfugl? Fossekallen hekker ihvertfall 

ikke på Lista. 

Det har ingen hensikt å referere obs.fra Lyngdal,Ja 

disse er spred-:e og derfor ikke gir noe korrekt bilde 

av forholdene,slik som tetth t L~tc. 

K • J er stad har l i k eve l en in te rr" s s rJn t obs c r v .J s j on 

30.11 .gikk h.Jn langs Møske-og Lyngdnls~lv.J,der de ren 

er 1 DO-SLJOm fra il'Jeramlre f'JM før de møte:~ p<"l LyncJdalb 

slettd.Møska er 1/3 så bred som Lyngdalselv~,U-1~m, 

og her var 10 fossekaller p en ~trekning ~vi 750m, 

mens det v~r Sex på 2km i Lyngdalselva. 

Dette er stor tetthet,og det vidner om gode næringsforhold 

i de to elvr:ne. 

I ~r er fossekdllsang hørt ved reirbiotopenR i Kv~s. 

og en hHnn og en hunn(mindre)syntes ~ være sv~rt s~ 

forelsket på en stein i elva i nærheten av reirbru0 i 

Herdal. 

r.o.r;rimsby 
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NOEN. OBSERVASJONER AV RORSAlfGER OG TROSTESANGER PÅ LIS~ _____________________________________ .,.....,_.___ ________ _ 

Av Kåra Olsen 

Det skjer stadig fprandr.inger i flere f'uglearters utbredelse 
her i Norge. Bl.a. er arter som rorsanger, myrsanger, sumpsanger, 
trostesanger og gresshoppesanger stadig oftere blitt observert, 
tildels også funnet hekkende, spesiellt i områdat rundt Oslo
fjorden og på Jæren. Men også her i distriktet er det viktig 
å holde oynene åpne da det jo finnes lokaliteter som passer 
disse og beslektede arter. Nedenfor skal. omtales nærmere alle 
kjente observasjoner av rorsanger og trostesanger herfra Lista. 

RORSANGER (Acrocephalus scirpaceus). 
Under Cambridge Universitets trekkundersokelser på Lista 
1950 - 1955 ble rorsanger registrert to ganger; 1 e:x:. ble 
fanget og ringmerket v/Lista fyr 25/9-1953. og 1. e:x: ble obs. 
i takrorbeltet like ved veien til Lista fyr den 12/9 1951+. 

Selv har jeg gjort; et hekkefunn av rorsanger på Lista. En 
stille fin sommerkveld, den 2/7. - 1970., var jeg i området ved 
Sled:daltsvannet. I den kraftige takrorbestanden i kanalen på 
nordvestsiden av området fanget en syngende fugl min oppmerksom
het. Jeg iakttok fuglen på kloss hold med kikkert 8x30 og fikk 
et godt inntry~c av utseende og opp~orsel. Fuglen minnet om 
sivsanger, men manglet dennes markerta hvite oyestripe og 
virket dessuten brunere enn sivsanger som det var 2 - 3 e:x:~ av 
i nærheten å sammenlikne med. Sangen dens skilte seg også ut 
fra sivsangerens, den satt også mere skjult mens den sang i 
motsetning til sivsangerens mer synlige sangposisjon og 
sangflukt. 
Jeg fant etter en tids leting også et halvferdig reir opphengt 
mellom 3 friske takror ca o,8 m over vannstanden i selve kanalen. 
Dette reirfunnet, fuglens utseende og sangen som jeg hadde hort 
lydbandopptak av tidligere, gjorde meg sikker på at fuglen var 
rorsanger. 
Neste gang jeg hadde anledning til å besoke lokaliteten var 
den 1.8. og jeg fant da at reiret jeg hadde funnet den 2~7. 
var halvvegs kantret. Det inne~dt likevel 2 kalde, forlatte egg. 
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Ellers obs. jeg denne gangen 2 rorsangere som holdt seg i 
nærheten og varslet og virket veldig engstelige. De ble- også 
sett med mat i nebbet. Fuglene kom meg på inntil etpar meters 
hold··der jeg sto og iakttok dem inne i rorskogen.. Etter en 
stund ble jeg også oppmerksom på_ en nesten ~lygedyktig unge 
som klatret;_ rundt i rorene. Den ble ringmerket. Jeg så bare 
denne ene ungen og ~ant heller iY~e det nye reiret, men jeg 
hadde bare anledning til å lete langs. kanalens ene side:-..-
Det forlatte reiret med da 2 eggene skar jeg ned og tak var.e. 
på som bevis. 
(Også i 1966 gjorde jeg i &levdalsvannet ~lere obs av en fugl 
som sannsynligvis har vært rorsangelt. Den matet en såvidt 
flyvedyktig unge~ Dato 30/7 og 31/7. Jeg fikk et godt inntrykk 
av ~uglens utseende på inntil 4-5 m hold, men da jeg ikke fikk 
hore den synge og heller ild{e fant noe reir må vel likevel 
observasjonen regnes som noe usikker. Rorsanger er som kjent 
meget vanskelig å skjeldne fra myrsanger i felt. 
1 ex ~anget i mist-net av Lars Bergersen på Kalleberg den 
6/8 1969 har også trolig vært rorsanger. Det ble tatt utforlige 
mål og beskrivelse, men ut fra skisse av vingeformel kunne 
det ikke fastslåes med 100 % sikkerhet at det var rorsanger. 
Overlapping med myrsangerens mal med 1/10 mm var alt som var 
om å gjore i dette tilfelle.) 

I forbindelse med bestandstakseringen av sivsanger b.le 
ror sanger obs. på tre forskjellige lokali tater i 1973 .• 
I Slevdalsvannet obs. Lars Bergersen om kvelden den 7/6 en 
syngende hann. Ved et besok samme sted den 23/6 ble den igjen 
hort syngende, den ble denne gang dessuten også studert gjennom 
kikke~tr på ca 25 meters avstand. 
I Kråkenesvann, i takrorbeltet mellom Torp og Huseby, obs. 
Ottar Osaland e~ formiddagen den 18/6 en syngende fugl bestemt 
til rorsanger både; på grunnlag av sangen og på utseendet. 
Like for hadde han sett og hort sivsanger. Kveldeh etter blø 
fuglen ikke hort. 
I Nesheimvannet obs. jeg om ettermiddagen den 18/6 en 
syngende hann i eil kraftig, men forholdsvis li te.·.talrrorfelt 
på vestsiden av vannet. Jeg fikk dessverre ikke anledning til 
å besoke lokaliteten flere ganger denne sommeren. 



TROSTESANGER (Acrocephalus arundinaceus). 
Om l{velden den 19.6.1973 besokte Ottar Osaland sammen med 
T. Torjesen og T. Dåsnes Kråkenesvann bl.a. for å kihl~e etter 
rorsanger (se foran). 
Mens de sto og så utover trucrorene kom det to stærestore 
fugler og slo seg ned i toppen på hvert sitt takror. Utenon 
storrelsen var det forst og frewst oyenstripa som var ioyne

fallende. Sangen var dessuten ulik både sivsangerens og ror
sa~erens. I .8uropas Fu.:;ler står det at arten ;rplum,;ler tu...YJ.et 
ned i sivet 11

• Dette fant de passet bra på disse fuzlene. 
Etter en liten st~~d lettet fuglene o~ floy bort. De to 
påfolgende kvelder besoktes stedet, men da ble inzen troste
sangere sett. 
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BESTANDSTAKSERING AV SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus) 

~_!_~~!2-~Qtllj~NE _!_12Zh--------------------------

Av Kåre Olsen 

KORT HISTORIKK: Sivsangeren ble registrert for forste gang 
på Lista av A. Bernhoft-Osa i juni 1938. Han fant da anslags
vis 12- 15 syngende hanner i Slevdalsvannet, 1 par på 
Gunnarsmyra ved Lista fyr og 5 - 6 par ved Kviljobronnen. 
Under Cambridge University' s undersOlcelser på Lista i mai 
1954 ble den funnet i alle takrorforekomster v/Lista fyr og. 

Borhaugområdet. 
Selv har jeg notert observasjoner av sivsanger her på Lista 
siden 1958. Gjennom disse årene har jee funnet arten på en 
rekk:e lolcali te ter. I storst antall hekl-cer den i Slevdals
vannet og Gwmarsmyromriidet hvor den opptrer helt vanlig og 
er (sammen med sivspurv) den dominerende art i denne 
spesielle landskapstype. 

T.AKSERINGSRESULTATER 1973: Under regi av HOF, avd. Lista 
og som et ledd i HOF /Feltutvalgets underscH\:elser på lands
basis, ble det i lopct av våren forsokt å kartlegge siv
sangerens utbredelse og bestandens storrelse innen kqmmunen. 
Det ble be~temt å utfore takserineene på ~r~~nlae av antall 
syngende hanner. Det ble ilch:e forsokt å finne reir, delvis 
fordi dette ville virke forstyrrende for fuglene og dessuten 
O§Så ville være et vanskelig og sv~rt tidkrevende arbeid. 
Alle lolcali tater hvor sivsanger kunne tenkes å forekomme, blEl 
undersOlct en eller flere ~an.:;er. Dette ga foleende resultater:. 

Y ~~§Y21JY§!~!}L9::E:§!!§g&!_ C TJ~!:L~zolr J~2~ 

Vagsvollvlien er et erunntvanr1sområde like i sjokanten ved 
Lista fyr. Om sommeren er det sjerne bare åpen vannflate på 
et lite område, resten er rn;rr som i nord o.:; ost er be11okst 
med et ganske frodig trucrorbelte. 
På andre siden av ril{svei lr3 ligger Gun..'1arsm;rra, som med 
tilstotende områder består av tildels våt gressmyr delvis 
bevokst med takror, mjodurt og andre våt-planter. Gjennom 
begge ovennevnte o.:r.rider går en ve~etasjonsrik kanal som 
kommer fra Slevdalsvannområdet. 
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Observasjonene ble gjort av Lara Bergersen og Kåre Olsen. 
1.9/5 - Under et besok om formiddagen sang ca. 8 a:x.: på 

Gunnarsmyra (KO). 
23/5 - flere ex sang s.s. om kvelden (KO). 
2lt/5 - Under et besok ca kl 2000 - 2130 ble registrert 

3 syngenda hanner i Vågsvollvåien og 1\2 eyngende 
hanner i Gunnarsmyrområdet (LB & KO) .. 

28/5- tilsammen 15 hanner sang i samme områdene ca kl 2200 (KO). 

En bestand på ca 15 syngende hanner er av omtrent samme 
storrelse_ (muligens litt i overkant) av hva som har vært 
notert i tidligere år. 

Y~~ll~~!~~-1~~-2Z§~32z 
Denne lokalitet ligger ca km NO for Gumnarsmyr og biotopan 
er våt myr langs en gjengrodd kanal, bevokst med siv, gress 
og storre planter. I omftådet er også endel småbjork og selja. 
Observator Kåre Olsen. 
28/5 - 1 syngende hann ble observert- ca. kl 2145. 

Tidligere år har også sivsanger hatt tilhold her, jeg har 
også reir funn herfra. ( 1 - 2- par) 

§!~yg~!~Y~~~-i~_288lt332~ 

Vannet ble seru~et og delvis utfyl~t-i begpnnelsen av 1950 
årene og er nå nærmest en stor myr med noe åpent vann i 
midten. Denne vannflaten gror sommerstid nesten igjen av 
vannplanter. På vest og nordsiden av vannet_ er det et kraftig 
takrorbelta av varienenda x~ bredda (opptil ca 300, m) 
og en lengde på ca 1000 m. Ostre og sondre deler av området 
består av mer glissen takrorbestand samt siv, gress og storre 
våtplanter. Spesiellt i nordr~ dæl finner-en også endel 
spredte bjorke og seljebusken-. 
Observatorer var Lars Bergersen og Kåre Olsen og folgenda 
obs. ble notert: 
12/5- Vårens forste, 3 syngende hanner, ble obs. fra et 

utkikkssted i NV del, og like etter ble minst 3 ex 
hort og sett i de. sondre de;ler av vannet (KO). 

1.6/5 - Horte ca 6 ex_ synge i NV del ca kl 1730· (KO). 
3~/5 - Under et besok om formiddagen ble det hort minat 

1.0 syngende hanner i de vestre og nordvestre deler 
av takrorbeltet (KO). 
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716- Takrt..rbeltat i nord og ost, ble nndersoktkl. 2000- 2230. 
Resultatet herfra ble 5 syngende hannen (LB,) .. 

21/6- Ved et kort kveldsbesok i NV de~. ble det registrert 
minst 5 syngende hanner_ (KO). 

23/6 - Hele vannet unntatt midtpartiet, ble undersokt fra 
kl. 0530 - 0830~ 13 ayngende hanner bla notert. Ett 
av parene ble obs. med mat i nebbet (LB). 

Da de midterste partier (anslagsvis 1/3 av takrorbeltet) er 
svært våte og derfor vanskelig tilgjengelige, byr det på 
problemer å taksere. lokaliteten fullstendig. 
Å hore syngende haru1er fra de torrere delex lengre inne er 
også vanskelig. Dette p.g.a. avstanden samt forstyrrelser 
fx.a syngende fugler i disse innenforliggende områder.. 
Under denne bestandstakseringen foreligger_ sålede:s ingen 
eksakte tall. fr..a dette midtpartiet, men erfaringer fra tidlig
ere å~ tyde~ på at bestandstettheten er noenlunde like stor 
her som i da torrere partiene av takrorbeltet i V og NV. 
Det forholdsvis lave antal1 som ble observert syngende- unde~· 

takseringen den 23/6, kan muligens forklares med at den ble 
foretatt etter at klekkingen var begynt (ett av parene hadde.: 
mat i nebbet) og folgelig hadde trolig noen av hannene i om
rådet sluttet å synge. 
Da registrexte hanner fordelte seg med ~O stk. i V og 1~ del, 
5 stk. i N og O og 3 stk. i a og SV del av lol{ali teten., 
Bestanden i midterste del ble ut fra foranstående anslått 
til ca 6 stk. Totalt sett synes en bestand på ca 2.4-- par å 
væra i underkant av tidligere års bestandsvurderinger. I 1;970 

ble f.eks •. bestanden anslått til ca 35 syngende hanner. 

~~2~!~~~Q!gQ~!B_i~~-201~28). 

Biotopen består av våtlendt beitemark bevokst med gress og 
siv. Spredt kratt av bjork og vier. 
Observator Lars Bergersen. 
2.2/5 - 1 hann hort syngende i et vierkjerr. 
26/6 - 1 hann sang samme sted. 

Sivsanger er ikke registrert på lokaliteten tidligeree 



~~2Q~iæY~~~-l~-23g~22~ 
Vannet er forhol~5Vis grunt og næringsrikt. Langs nordre og· 
nordvestre kant ligger et storre sumpområde, delvis frem
kommet. etter to va.nnstandssenkninger .• B.at er her en finner.. 
sivsanger. Biotopen består av våt gressmyr, delvis bevokst 
med takror, siv og andre våtplanter .. Spredte busker og kratt 
med litt slwg - furu og gran - i bakgrunnen. 
Dette rnyrområdet st:c.ekker seg forholdsvis langt vestover 
mellom gardene Nesheim og Dyngvoll. En delvis:; gjengrodd kanal 
har et tildels tett takrorbelte i de vestre dele:tr. 
Observatorer Lars Bergersen og Kåre Olsen. 
24/5- Under et. besok ca kl 2130 ble registrert 3 syngende 

hanner 1 området mellom Nesheim og Dyngvoll. Sammen 
med en av hannene ble også obs. nok en sivsanger (hunn?). 

:videTa blQ det observer..tt 2 syngende hanne~ fra. en 
utkikkspost ved NV kant av vannet (LB & KO). 

3/6 - 2 syngende hanner ble hort kl. 0730 under en ekskur
sjon av NOF, avd •. Lis.ta, langs NV og V kant av vannet. 
En av disse fuglene sang fra samme sted som den ~/5, 
mens den andre ble hort på et nytt sted helt nord i 
området. 

Totalt sett ble altså registrert 5 syngende hanner i hele 
området. Sivsanger er også funnet her tidligere år, men 
noe forsok på bestandstakseDing foreliggenikke. 

~Y!!JobfQ~~g_i~~-2~23222~ 

Vannstanden ble senl-cet i 11970 og ihokali teten er nå nærmest 
et stort myrområde bevokst med grasa~, siv og andre vannplanter. 
I sydvestre del finner en et belte av trucror og-spredte 
busker_. Det er nå li te åpen va.nnf'la:te. igjen .. 
24/5- Under et besok ca 2200 ble dat hort z syngendahanner 

i takrorbeltet (LB & KO). 
Det synes som om bestanden av sivsanger har gått noe tilbake 
d·e siste år, muligens har dette også sammenheng med den 
vannstandssenking som har funnet sted. 



~!~~!Y~_i!!!!:L223:±.31l.! 

Vannet er :forholdsvis næringsrillt og har :flere våtlendte 
breddene. Flere aY disse er bevokst med siv 

og takror. 
211-/5 syds"i.den av 

vannplanter: 
1C'.reldsbesi:ik ga negativt 

20/6 syngende harm hort ( 00) 

21/6 - harm. ble hort synge samme sted (OO, K.Jerstad,T,.._.cr,5 ,.,_ ..... 1.J."'·' 

24-/6- 1 harm sang (LB, KO, S,.Tveit). 

Som det i'ram av :foranstående, hadde minst 2 syngende hanner 
tiD1old ved lokaliteten. Om arten er lmnsta..'1tert ved lokali
teten tidligere er ikke kjent. 

Dette er et f'olholdsvis lite vann med enkelte partier med 
talcror og ellers. våtere partier med busker og kratt. 
Kontrollen som ble :foretatt a~ Ottar Osaland ga folgende 
resultat: 

4/6 - 1 syngende hann ble obs. (medobs. T.Torjesen,T.Mygland). 
20/6 - 1 hann sang samme sted (medobs. T.T. & T.Dåsnes.). 
Arten er ikke registrert på lokaliteten tidligere. 



I tillegg til ovenstående lokaliteter. ble også tc1 andre 

steder hvor sivsanger er observert 1 t.i.dligøl~e år, besokt 

med 



Av Lars Bergersen 

2.5,. 
J () ot ~ 

7 •. 

2. !O. 

egnede }1e1~kelo1c8.lJ_ tet er .. 

r 8.t <=:n 
rekke 

Hekk~biotopen hvor reir ble funnet 10.6., består vese0 
sv~rtor m~d enkelte og eiketrær. Heirtreet stod 
ved en bekk og en.. fra trafikert vei.E1lers er det både beite-
mark o c åker og eng j_ nærheten. Det hadde vært bnc;3kelig med en 
bedre undersbkelse av floraen i området. 



ROS~FINK (Carpodacus erythrinus)- ny rugefugl på Lista. 

Av Lars bergersen. 

Den 17.juni 1973 observerte Sverre Tveit og jeg en for oss ny og 
ukjent finkefugl. Straks etter observerte vi enda en ex. 
Om utseende noterte jeg: 
St~rrelse: Som en bokfink. 
Overside: Gråbrun med to utydlige vingebånd. 
Underside: Lys grå med mdrke striper. 
Nebb: Kort og kraftig. 
Sangen .som et av individene lot fremf~r·e be;~to av korte lrarakte-· 
ristiske fl~ytetcmer (plystring). Vi fj mistanke om det kun-

ne være rosenfink, men v.i h8dde ~ULke "fi eJ med oss, så vli 
videre. måtte la tvilen korrune tiltalte til 

En av "finkene" ble observert med 
fant vi et 

i nebbet og i er tornetus:k 

Ei stund karakteristiske flvtetonen, 
men denne gang var vj_ ikke tvn_: :E'ugJ en 'Tar k~rrLcinrr!d pb. 
hodet, brystet og overf;1Jmpen gråbrun. Det måtte være 
rcsenfink. Denne satt en el-ledning 50-60 m fra de~ 
stedet vi så de f~rste Vi observerte at hannen i 
drakt jaget etter en lignende de to fo:rste vi så • Vi 
oss tilbake til f~rste observsjonsplassen. Der var fremdeles to e:x. 
Det slmlle tyde på to par i området. 

21.6. bes~kte jeg reirplassen samm:e:n med Sverre i'vei t og Kåre Olsen 
Vi hverken så eller hbrte noe til rosenfinjene, men det var 2 egg 
i reiret.Eggene var blå m/svarte prikker. Reiret lå,som tidligere, 
nevnt, i en tornebusk ca. 0,9 m o.ma:rka. Diametern på retrskåla 
var 65 mm. 'rerrenget rundt heller mot ~st og ligger i ly for 
vestavinden. Området består av beitemark med innslag av eik, or, 
bjbrk , ask, alm og hassel. Like i nærheten renner en bekk gjenom 
tildels vannsjuk skogsmark • Det går også bilvei gjennom området. 

24.6.: En rosenfink fl~y av reiret da vi bes~kte det. 4 egg. 
2-3 sangstrofer hbrt. 

5.7.: Sverre Tveit og Njål S~lvberg kontrollerte stedet. 4 pull 
j reiret. De var anslagsvis 2-3 dager ,g;am1e. Ingen Rd. observert. 
C2. 100m fra dette reiret fant de et nytt,ferdigbygd reir. Også 
dette reiret lå i en torn8busk omkring l m o. marka. Det var by~d 

av samme materiale (strå) og på samme måte som reir nr.l. heir 
nr. 2 ble ikke benyttet.(Jeg vil få f~ye til at jeg om h~sten, 
etter .Hivfall, fant reir nr. 3 i samme området. Også dette så ut 
til å hB stått tomt.) 

14.7.: Kurt Jerstad og Torry Hægeland kamuflerte seg (i telt) i 
nærheten av reiret for å studere matingen og d~gnrytmen nærmere. 
Tel tet var blitt satt opp kvelden f~r observaRjonen begyr1te, for 
at rosenfinken(e) skulle bli vant med det.De ne~te herrer !?"jorde 
m~nge interessante og detaljerte notater så å si fra minutt til 
minutt. Denne delen av J erstads notater har jeg ikke tatt med her, 
da jeg synes de helJer burde publisereres i "Sterna". Så husk å 
se etter der også~ Her bringer jeg hans sammendrag med reflek
sjoner: 
"Etter en tid i kamuflasjen, ble det helt tydelig at det bare var 

en rosenfink som matet. I l~pet av observasjonstiden ble aldri 
·to rosenfinker verken h~rt eller sett på s~mme tid. Mens den ene 
lå på reiret og varmet ungene, burde den andre dukket opp, men så 

4? 



skjedde ikke. HeJler ikke dukket den opp når den ene varslet 
ved reiret. 
At det var bare en ad. tiJ å mate ungene,va.r antagelig grunnen 
til at en av ungene bukket under. (Bare 3 pull i reiret 14/7.) 
Det var O!'"Så tydelig at en av de tre gjenlevende UY'gene var min
dre enn de to andre, og ikke minst, det var helt tydelig at den 
fikk mye mindre mat enn sine st6rre og sterkere s6sken. 

Vi går ut ifra at det var den unge har::nen som matet ungene. · 
Dette fordi den hadd.e bare et vingebånd som var syn]ig, og se-lv ·1 
dette var litemarkert.Etter Haftorn-7l skal hunnen ha tydligere ~. 
vingebånd enn den unce hannen. Det er mest sansynlig at hunY1er1 har 
omkommet, men det er vel også en li ten mulighet for at den kan h2, 

1
. 

,.stukket av" med en annen hann? 

MatingeY' foregikk nokså reg·elmessig.De fleste gangene brukte den 
mellom 20 og 30 min. for å ente mat. Den korteste tiden var 7 min. 
me~s den le~gste varpå 43 min. Ilbpet av observasjonstida på 810 
min., matet den 31 ganger, l mating/ 26 min eller 2, 3 

Den matmengden den ·brakte me._ Det s?1 ut .som 
den mer kom tilbake til , enn fordi 
k:roa var full" Såledec3 var det li ten ::mmsvar mellom ler·gden av 
:fraværet fra reiret ,qntall porsjoner som dAr for~~ynte UL'Tere 
med. En år:c,ak til twnne være at den roey' ga~le:er holdt noe 
igjen til selv. Det er vel også trolig at den av og til hadde 

en liten mens den var horte fra reiret. 

Gjennomsnittlig gulpet der opp 16,8 po:rsjoner/mating (max 29, 
minimum ?),.Enkelte ganger ble ikl\:e porsjonene talt, enten på grunn 
av at den satt med ryggen til eller fordi vi fotograferte. 11 

Det er j nteressante or1plysninger J erstad her kom..mer med. Hvis vi 
regner rned at l. egg h1e lagt 20.6. steminer det bra at ungene VF!T 

2-3 dager gamle den 5.7. (S.'r. med.) e skulle et1er dette 
være ca. 12 dager da j ringmerket dem 15.7. Jlilen j 
holde det for uri.melig urgene skuL' e lmne"e forlate 
lbpet av de etterfblgende 2-3 dager. Dessverre var det 
å kontrollere reiret i den påfblgende uke, men jeg antar 

i 
til 

fbrst forlot reiret omkring den 21-22 juli. Etter dette antar jeg 
at reirtiden var 19-20 dager, markert lenger enn normalt. 

(Se Hat'torn-71 s. 778) • Det kan være at reirtiden er blitt for-
lenget som en fblge av mindre Jerstad noterte at 
bare en matet. Hvis rose~finken en, ville det 
være i ~teressant å få sammenligne disse med et ":·,or'11al t" 
hekkingsforlbp. Jeg håper noen tar i mot utfordringen. 

Avs. NOF/Avd.Lista, KaJleberg, 4560 V2nse. 


