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Noen nyttige (?) opplysninger:
Lars Bergersen, formann, Kalleberg, 4560 Vanse
Torry Hægeland, nestform.

Bringsjord, 4580 Ijyngdal

Oddvar Pedersen, k~sserer, b.Vatne, 4560 Vanse
Kåre Olsen, sekretær, Brekne, 4563 Borhaug
Ander Not1and,
~år

styremedl., .Havika, 4550 Farsund

dere har noe årneddele foreningen,

skriver dere til

Bergersen. Er det av allmen interesse tar han det inn
i Piplerka.
Når d

gjelder observasjoner av alle slag er Olsen rette

mannen å kontakte. Er det sjeldne observasjoner, må de
være
og godt

beskrivelse,skisse, lydbånd,tilde etc.)
underbygget

Ellers bruker han de til å fyre

opp med.
H2.r du betalt medlemskontigenten? Ikke

det~

Da bor du

betale den til vår kasserer over postgiro 3 70 60 58.
Medlemskap koster:

I

Voksne kr. 15,Skoleungdom

Abonner:~ent

~g f~miliemedlemmer

kr.5,-

på "Plplerka" koster ler .10,- for"ikke"medlemrner.

Forerlinp·en har :for sale brevmerker med fossekall-motiv.

'

.L

sholb::r,

og dersom interessen/behovet er til stede, vil vi gå til
3rsk8ffEelse av nye. Flaggspetta har 'irel hj-ulpet på ett eTsporselen?
Forsiden er denne gang prydet av splitt-terne i
strek.

Kurt 1 s

-..;}-

VIERRAPPONT 19 "//(
Jeg vil igjen få takke Meteorologisk Institutt for klimadata fra Lista 1974. Jeg har denne gang bara tatt med normalene
for månedsmiddelternperatur (Tm) og nedbor (mm nedborhoyde).
Årets laveste temperatur ble målt til -4,7•c i desember,
mens august hadde årets max.temp med 23,3 c. Det kan se ut som
vi er inne i en periode med milde vintre og kaldere host (okt/rov).
1974

Det er ikke mye en kan slutte av tendensen på nedbormålirgen.
i så måte hel ur.ormal. Vi_ hadde
av mars til 2ugust. Samlet nedbor i

1..n1der normalen, men år:::-onedboren var 172 mm QY.s:. r_yormal t.
For de som er spesielt interesserte er det bare å bla opp
i eldre iirganger for å sammenligne.
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Sine;sakerbakken 20

7000 Trondheirrt
Trondhei~

27.

februar

1975

Kjære medarbeider:
Vi kan

~ed

glede meddele at antall underskrifter mot den italienske

rnaasefangsten av srn~fugler n& nærmer seg 50 000.
Aksjon Trekkfugl er, takket være de mange aktive wedarbeiderne
landet,blitt en vellykket aksjon.

rundt ow i

Innsamlingen av underskrifter, som har påg&tt i
bli

avsluttet~

aT'1-'.Jassade i

Oslo i begynnelsen av april .. Fristen for d. sende inn

underskriftene er
I
i

vel ett år, vil nå

og underskriftene vll bli overlevert den italienske
1~

april

av mars skal det holdes en stor int-ernasjonal. pressekonferanse
I talL9-j der

t.J~Gjon

Trekkfugl s<:J.mmen med

en rekke andre europeiske

ore;anisasjoner vi.l være representert., Pressekonferansen blir

arrangert

Gruppe <aturaJ.istica 'k"ianua i

:•ilano~

som er en av de

1 tali,:;,nske org,su::lisasjoner so:n arbeider for å forbedre de italienske
jaktlovene.,

Den andre fasen av

~ksjon

~rekkfugls

arbeide vil for en stor del

t.~

Samtidig vil det bli arbeidet for

politikernes oppmerksomhet

ttet mot trekkfug.lenes situasjon

fangst av trekkfue;ler i
av dette arbeidet

~

de europeiske
bli

aostein

T-3estc hilsen

!
Aksjon Trcl:r.kfugl
_l

l_
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En kjenner ikke til at nattergalen er ree;istrert i dette
distriktet tidligere. I 1974 ble det imidlertid observert
2 syngende hanner i Havik, Spind (UTM 722?!-21).
De fleste opplysnincer stammer fra vårt medlem Andor N~tland
som bor i området. Han h~rte nattergal med sikkerhet f~rstc
gang den 22/5. (En annen av beboerne i området mener a~ han
h~rte nattcrgalsangen regelmessig i område A (se skisse)
fra ca. 15/5).
Sangen h~rtes regelmessig om nettene i tiden utover, fra
2 forskjellige områder og man trodde f~rst at det var den
samme fuglen som ble h~rt, men senere ble 2 individer h~rt
syw:;e samtidig, en ptl hvert av de to områdene. Sannsynligvis
har det vært 2 hanner hele tiden. Stedet ble etterhvert
bes~kt av en god del folk som kom for å lytte til den vakre
sangen. Bl.a. h~rte O.Osaland, L.Bergersen, S.Tveit og K.Olsen
begge irldivider synge en kortere stund den 6/6. Sangen
avtok gradvis, men en o~ annen strofe ble h~rt en god stund
utover i juni.
Noen reirfunn ble ikke gjort trass i leting, imidlertid ble
det fra område A h~rt lokketoner :::;om muligens skrev seg fra
en hunn. Det forhold at sangen i begge o~råder avtok gradvis
og at begce hannene hadde tilhold i omr<ldcne lanct. utover
i juni kunne vel kanskje ogsD. tyde på hekkefors~k.
3n kan vel anta at hvis hannene hadde vært alene, ville de
antagelig ha forlatt biotopene på et tidligere tidspunkt og
sangen ville vel da ha sluttet så brått at man hadde merket
det.
lledenforstående skisse viser de to områdene hvor na~tergaJene
ble hort synge. ;)isse biotopene ~ besto av lovskog, hovcd·sakelig bjork og eik oc:; med forholdsvis
tc::.s,jo11.
Terrcneet ellers var noe fukb_e oe
UnderveBetasjonen besto hovedsakelig av gress og mose samt
bl~b~rlyng, kvitveis og andre planter.
Avstand mellom område A og B ca 200 m.
Kåre Olsen
R a p " o r t k o m.
NOF/Lista

-6TYRKERDUE (StrQEtonclia decaocto). Inventer~c_l974._
Tyrkerdue ble pbservert for f~rste gang i vårt distrikt den
1.5.1957 på Kviljo, Lista av H.hltiller og A.Veggc.
Siden har arten blitt observert hvert år {på Lista) og
opptrer nå vanlig og hekker ganske nikkert årvisst omenn
fåtallig enkelte passende steder.
I forbindelse med inventerdmgen 1974 har en konsentrert seg
sterkest O@ tettbebyggelser og andre urbaniserte lokaliteter.
Tdlgende har deltatt med opplysninger: Ottar Osaland (00),
Oddvar Pedersen (OP), Lars Bergersen (LB), Jerry Johansen (JJ),
Kåre Olsen (KO), Tor O. Hansen (TOR). Sverre Sandersen (SS).
F~lgende

lokal:Lteter med indikasjoner på hekking ble funnet:

Borhaugomr3.det:
Ingen konkrete re irfun.1·1 ble gjort, men. en rekke observasjoner
på T j~rve CUTrv1 585!:18) hvor 2 - 3 ex. holdt seg fast utover i
mai og juni kan kanskje tyde på hekkeforstik (KO, TOH).
Lokaliteten her er eldre tettbebyggelse med hacer og spredte
trz,;r innimellom. Tyrlcerduene holdt seg her mye i noen 6-8 m
htiye sitkagraner.
Utover juli ble det observert 4- 5 ex her. (KO).
F~rste gang tyrkerdua hekket i Borhaugområdet var trolig 1964.
S err.ere er l - 2 par funnet he kl( ende her år om annet, i 1973
hekket f.eks. minst 2 par i dette området.

Van.seor:1rådet:
l par hel.:;:ket sannsynliGViS på Ostre Vatne (UTid '~40415).
2 ex sett her hele mai og juni (OP). 17/6 ble bl.a. l ex
observert med mat i nebbet oå flukt inn mot dette stedet. (OP).
Reir ble imidlertid ikke fu~net.
Hok~~estodet llar
ligc;et i et belte med lovtrmr l.::.ncs
Vansebekken. Det
treslac her er svartor.
Vansebekken, Bryne (UTM 643423) skal det
v2re sett unger dette år (OP). Nærnere opplysninser
her er boye bjbrke- og oretrær langs bekken.

I 1973 hekket 2 par i dette området, l par ca 8 m onne i et
i:!Cd 2 CQ u]-;:egamle uncer den 2/G,
l D:JX~
8 m oppe
i et grantre med 2 flygeferdige un~er den.
(Kb).

'ojor::e'cce

~~nsco~r:det

ca

er nok den lokalitet
Lista hvor tyrkerdue
C'oreico:rJr:cec:· ~r:c:::.>t
~:>0m heki:e
. Jcn he1~i:or no;c oc;så
flere steder i
enn p~ de ovenfornevnte. Når arten
hek':et her c·or
:-:~JJlC er iklc:e lc;jent.
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Farsund ~~-l Mosvoll/Sunde området (UTM 693416) ble flere obdervasjoner
gjort fra 20/4 og utover til sist i mai (00, TT). At det
_f~rst ble sett 2 duer, senere bare 1, kan tyde p~ at don
ene lå på reir.
Utover i juni ble duene imidlertid ikl~e observert, ::mii_s·ens
flyttet de inn til Farsund by. Lokaliteten var bolicornr~de
med ct~rre l~vtrær og dyrket mark innimellom.
Arten er bare sporadisk observert her tidligere (00).
P~

Vestersiden (UTM 701416) ble fra 2 til 8 ex. observert
mange ~anger i tiden 26/4 til I/7 (00, CP). 3peoiellt i
juni ble tyrtterduene observert hyppig. Trolig fors~kte arten
hekking her. At det ikke b~e observert like mange individer
hver gang kunne kanskje tyde p~ at noen fuzler l~ og ruget.

P.g.a. fraflytting mangler observasjoner fra 1/7 og utover (00).
Bmotopen her var bymessig bebyggelse med frukthacer og en
god del st~rre l~vtror.
Tidligere er tyrkerdue bare observert sporadisk her og
Osaland mener at arten faktisk forsokte å etablere seg i
Farsund våren 1974.
Fra Kj~restad (UTH 703411), et annet boligområde i utkanten
av :Farsumd by meldes det at tyrkercluer har hatt tilhold her
hele våren. og vekket beboerne med sine "gjokeliknende kurring 11
(m. OP). Nærmere opplysninger mangler imidlertid.
Lunde:

•

(U~N 681_227~

l - 2 ex ble sett og h~rt her fra 19/4 og utover i mai.
Utover i juni og juli ble opptil flere individer observert.
(A.Skog medddlt KO). Trolig har hekking funnet sted.
Biotopen her er furuskog iblandet storre
slag. Mer spredt bebygGelse,.

l~vtrær

av

fors~jellig

Ikke registrert på lokaliteten tidligere.

2 ex observert Rom 20/5 (00). Området skulle passe bra for
tyrkerdue, oen nærrne~e opplysninger mangler b~dc for dette
og tidligere år.

Flere individer observert utover hele våren (JJ). Hekking
sannsynlig, men mer utf~rlige opplysnineer rnan~ler.
~rtcns

status i

tidliccre år er ukjent.

Ellers kan nevnes at spredte individer ble observert flere
forskjellic;c steder utover L_ista, f.elcs.: l ex Hclvik 28/4 (OP),
l ex Helvik 28/4 (OP), 3 ex Omland 12/5 (KO), l ex Hanan.::;er
16/5 (KO).
Endel stBrre flokker av tyrkerduer som ikke kan stamme fra
den lokale bestand ble også observert. Her kan nevnes:
14 ex flBy Sb Tj~rveneset
På Tj~rve hadde en st~rre
dager: 23/7 - 16 ex, 24/7
( TOH, SS).
P& Langåker ble observert

16/6 (KO).
flokk tilhold på en kornåker noen
- 21 ex, 25/7 - 26 ex, 26/7 - 19 ex,
14 ex som flBy over 25/S (LB).

Tidligere år har også slike stBrre flokker, opptil 50 - 100 ex,
blitt observert på Lista, spesiellt vår og sommer.
Sannsynligvis er disse stBrre flokkene invadert fraandre
mer overbefolkede områder, kanskje fra Danmark.
KONKLUSJON:
Somdet fremg~r av ovenstående, kan det ikke dokumenteres
noen konkrete reirfunn dette ar.
Dette skyldes nok for en stor del at de fleste ikke synes
det er noe sc:srlig fristende å luske rundt med kiklcert helt
innpå andre folks hus og hager.
De opplysninger som er innkommet, og som denne oversikten
bygger på, er ellers dessverre nokså fåtallige. En bedre og
mer systema ti sle undcrsokelse av onrådene ville sikkert Gitt
et adskillig mer detaljert og riktigere bilde av tyrkerduens
hekke- og utbredelsesforhold her i distriktet •.
Trolig hekker t;rkerduen mer vanlig enn hva som frcmgar av
denne invcnteringens resultat: Indikasjone~ på hekking/
hekkefors~k av ca 7 ~ar tyrkerducr innen Farsund kommune.

Kåre Olsen
R a P P o r t k o m,
N {} fi l L. J s t 4.
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BOJ:SANG1~mms

OG LYNGDAL

(Phylloscopus

si bila trix) STATUS I F.\R3Ul1D

KOM~UNSR.

B~ksan&eren er registrert forholdsvis fd ganger her i
distriktet. Om dette skyldes at fuglen virkelig opptrer så
fåtallig, eller om det skyldes mangelfull dekninz av biotopene,
få observat~rcr og d~rlig kjennskap til arten kan vel diskuteres.
SannsynliJvis m~ en ta alle disse faktorer med i betraktning
når en sl-::al vurdere artens forekomst her.

I forbindelse med inventeringen 1974 har NOFAL provd å samle
sammen alle tilgjengelige opplysninger herfra distriktet
både fra dette og tidligere år. Folgende har bidratt med
opplysninger: Ottar Osaland (00), Tore Torjesen (TT), Kåre
Olsen (KO), Halvdan [;loller (HM) og Cambridges. University
Norweigan Ornilitological Expedition(CUNOE).

Boksangercn er registrert i f~lgende 6mråder:
LIS'rA:

Tomsta~Ti:T 619~70).

17/6- l hann hort syngende og sett (00, TT og T.Dåsnes).
Biotopen var rasmark skrånende mot vest. Blandet l~v
skog dominert av eik iblandet rogn og bjork. Undervec;etasjon: skogburkne, smyle, marimjelde etc.
Lokaliteten ble ikke

bes~kt

flere ganger.

Buland__DITIL6794-l:I,_L_
22/5 - l hann h~rt syngende og sett formiddagen (TT)
og ettermiddagen (OO)L
Flere besok på lokaliteten senere, m·3n med negativt
resultat (00~ TT).
Biotopen var svakt vestskrånende terreng med bjorkeskog i blandet rogn og hassel. Underve::;etaGjon: blU.bær,
hvitveis, gras etc.
StrQ[t1(1en ( UTi'J 67 4400) .
13/G

l hann hort syngende (TT), like vest for broen.

Diotop: Eldre ei lee skog. Lokal i teten ble ik1~e be bolet
flere cancer .. l 1J~ksanger hort samøe sted 2c.'J5 1972. (T'l').
Gaunel2.nd (UTU_648!J-35).
Lok2liteten ble besokt flere ganccr med nccativt
resultat ( 26/5 NOFAL og 5/6, 15/6, 21/6 KO).
Skoc:;:cd;ypen her er gamle eiketrær, bjork oc ~ndrc
st orre lovtru:c. DeGsutcn eJb. forhold:svis sto:'t om:~[:.de
med bokeskoc.
I tiden 26 - 29/5 1960 (trolig utover dette tidsron
sanc l hann i dette ornr&det.

ogs~)
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På to andre lo~aliteter er arten h~rt i
Bj~rnestad

24/5-73

(UTLI 697432).

l hann sang

SPIHD:

Sævj/~

(00, TT).

H~ystammet eike- og bj~tkesk~

(UTf'.1 ca 6764122...!..

Kj~rrcfjord

21/5-54

tidligere år:

2 hanner sant; (C::UIJOZ).

UTM 737~-2'5).

3/6- l hann

h~rt syngende

(00).

Lok~liteten ble også bcs~kt 6/6 (OO,LB,ST,KO)
20/6 (00), men med ne~ativt resultat.

og

Biotopen var sn~d:uport, steinet terreng n:". vestside
av et tjern. il~y skog, bl.a. bj~rk, or, ~ogn og l~nn,
grass i bunnen.
AUSTAD: lbld~estad ( UTLT 8.§.§}~
lo/5 -l hann h~rt syngende i det fredete området. (TT).
Biotop: Varmekj23r lauvskoc;, særlig alm og lind med til
dels urskogaktig preg.
Lokaliteten ble ikke bes~kt senere.
HERAD:

Dessverre ble ingen unders~kelse foretatt i 1974.
Området har imidlertid flere lokaliteter som passer
for bbksanger. Dette viser H. hltillers observasjoner
fra 1957 og 1958:
Saltnes (UThl 717480).

14/5-57 l hann sang.
Kvåle (UThl 703513).

16/5-57 l hann sang (eikeskog).
22/5
l hann sang samoe sted,
24 og 25/5 In~en individer observ2rt.
7/6
l hann sang, furasjerte ~yensynRig pl
21/6

eikevilclerlarver.
Ingen observert.

28/5-58
30/5

l ex sang.
lUGcn observert.

A.12ta ( U'[!1_707~~

17/5-57

l

Gaut.1_and

(UTI.:

22/5-57
24 o,r;
30/5-58

hann sang ved idrettsplassen Åpta skole.

ex~

G98512h
sc-~JlG.

ln~en

l

observert.

ex. sang.

11

KVIIfESHEIA: 1/7-47

l hann obs2rvert (H & D.I.!Oller).

Når en betrakter disse observasjoner fra 1974 og tidlicere
år synes det klart at b~ksangeren kan påtreffes på passende
lokaliteter stort sett i hele distriktet.
Indikasjoner på hekking ( f.eks. observasjon av syngende
hann over et lengre tidsrom) er imidlertid ytterst fåtallige
og trolig har mane;e av de observerte individer vært på trekk.
Ellers er områdene som f~r nevnt så dårlig og tilfeldig
dekket at det forel~pig er vansl\:elig å si noe mer bestemt
om artens status her.
Alle usikkerhetsmomenter til tross har unders~kolsen
likevel frembrakt endel.nye opplysninger som har ~ket
kjennskapet til artens forekomst her i distriktet og som
sådan har vel resultatet en viss verdi.
Kåre Olsen
Rapl31'!lrtl( . . .
N
fl l b J ~H h1.

o

H
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FUGLEOBSERVASJONER FRA LISTA/LYNGDALSOMRÅDRT I 1974.
Utarbeidet av

Rapportkomiteen/NOFA~.

Følgende oversikt viser observasjoner av mere sjeldne arter,
samt en del observasjoner av spesiell interes8e for dette
distriktet av en del mer vanlige arter. (R~en artikkel for
Nesheimvannet). Alle observasjoner som er gjort av NOFAL's
medlenmer, er tilføyd initialer. (Se navnliste nå slutten av
oversi."\.cten.).
ex Listahavnen 25o og 26/12. (KO)

SM.lLOM

STORLOM

2 ex Nordhasselbukta 9/3 og 1 ex a.s. 10/~,
2 ex Tjørve 9/11. (TOH/SS). 3 ex Nesheimsanden 12/12 og 2 ex s.s. 23/12. (OP)

DVERG DYKKER

3 ex Listabavnen flere ganger i tmdsrommet
19/1 - 23/3. Høstobs. fra samme sted:

2 ex 17/11, 5 ex 24/11, ~ex 30/11, 4 ex 1/12,
4 ex 15/12, 1 ex 24/12, 4 ex 30/12 (KO).
Dessuten følgende obs. fra Prestvannet:
2 ex 13/1 (OP/RY/RM), 1 ex 14/12 (KO), 1 ex
18/12 (TOH/SS).
HGRNDYKKER

Obs. i Nordbasselbukta: ? ex 10/2, 1 ex 17/2,
6 ex 24/2 (KO), 3 ex 10/~, ? ex 11/3 (TOHØSS).
3 ex Kviljoodden 22/3 (OP).

GRÅSTEUPEDYKKER

Obs. fra Nesbeimsandenf Kviljoodden: 2 ex
obs. 8/2, 17/2, 26/2, 4/~, 1~/3, 28/~, og
22/3 (OP/RP/LEP).
ex SoSe 12/12 (OP).

TOPP DYKKER

t

ex Listahavn 14/1 (KO). 2 ex Nordhasselbukta
22/3 (TOH/SS). Obs. i Nes}!eimvannet (sP. egen

art.). Regelmessig obs. i Kråkenesvannet:
1 ex 18/4 (OP/JJ). 2 ex fra 21/4 og utover
hele so~~eren. Hekking nåvist: 1 ad + 1 unge
1/8 (00/0P/KO).
STORLIRE

4 ex ( d;Jde) funnet ilanddrevnei Nordhasselbukt;a: 2 ex 19/1 (TOH), 1 ex 12/2 (SS) og
1 ex 23/2 (KO)~ Tre av fuglene er innsendt
Museum og befinner BP.g nå sk~elettavd.

j
~

13
HAVSULE

Obs. vanlig vinter, vår og høst. Max .. antall, 41 o:x
obs. 22/9 utenfor Borhaug {38
den
mørke)
3 ad
Lista
tidlig
ad
3 juv

HEGRE

Overvtntret
området .. Trekk: I

Borhaug
HVI'I'KINNG-ÅS

S-,retn. Max

1 ex T;jørvebukta

7~8

10

odden
(KO) 1 ex
Ble økutt på Kviljo ca ..
RINGG,~S

1 ex 'l'jørve 6/2 (TOH/SS)

(Østl.rase)

(BK/KO).. ·1 ex: Tjørve

1 ex J.;ista fyr

1

" 1

Opptil

overvintret i Nesf1eimv. i febr. (OP)
7/5 (OP).
Syntes å opptre tallrikere under høsttrekl<"et enn
vanlig har vært de senere år (Ko).
1 ex delvis albino s.s. 4

TUJ:mRAGÅS

2 ex ohs
Ogs<'~

KNOPPSVANE:

Vest-Lista 17/2, 2,9,10 og 12/3 (KO).

:L ~Jr:r3heimv.

(OP) •

.12/3 (OP).
(KO), 16,17,19
1 ex Kråkenesvann 1
ex Hanar:tgervann 30/7 (OP).
e:x: l;i.stahavnen, fl ;;-7Irv, m/KO
HH.

"1

ad

~1esheimvan:n.

"

oe;

Ol?.

31/t

SANGSVANE

Max .. antall til..Nesheimv.' 59 ex 8/3 (OP) ..

SNADDBKAND

Høstgjest, Nesheimv., se eP,en art.

STJER'PAND

2 ex Saviga 22/8 (KO), 1 ex Steihodden 25/8 NOFAL,
2 ex Seviga 29/9 (TOH/SS). Minst 2 ex Slevdatsv.
6/10 {KO).

KNEXKAND

SKJEA ND

Mange obs. Neshej_mv., se egen artG.
ex Sevi8a 7-10/8 (HH).
ex Seviga 13/10 (KO).
Kråkenesvann; 1 ex 31/1 (OD , 1 nar
(00),
! 3/4 - 16/5 (00), 1 ~ar 6 7 og 8/5 (KO/OP),

TOPPAND

Observasjoner fra mai/juni tyder nåå hekking/hakl<:~1 par
1

s

.j

SIV HAUK

og 12/5 ( KO) •

JAKTFATK!

(OP)

også

noen dap,e:r

G. Tjørve.

av

-

VANDREFAI.K

Idsta

10/19 i

styrt~lukt

o
'Tilsammen @e 7 ex sett i
Ijyngda1

ne:rioden 25/8-20/10 TJistaJ

(NOFAL/KO/TOH/KJ).

-_-

l
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TÅRNFALK

Overvintret også i år på Lista:
ex 14/1 (OP), 1 ex 13/11 (TOH/SS),
2 ex 12/12 ( 1rGH), 1
3/1 (
2 ex

SIVHØNE

Mosvoll:
11
(:PT)
SV0mt

rugende !!flere gange!' i

30/5 var ungene f'or :første gang å se utpå vannet;
4 pull (TT).
EllErs
• på Kråkenesvann: 2 ex 15/3 (KO) o~
ex :3Jcvdalsvann 16/5 (Ko).
2 ad +

Møska, lifngdal

2 og 20/12 (KJ).

SalT HØ NR

Kråkenerwann: 2 ex hvorav
ex
på reir
Reiret ble senere ødelagt
Nok et par badde tilho~.d i K:råkenesvann og ble
obs v/ lf!'lere aill.ledninger
2 ad og 4 null sett her
og
Nesl1eimvann~ Forholdsvis vnnlip: om vinteren (OP).
Max 6 ex obs, 15/3 (CP), flere obs. utover,
mislykket bekkeforsak (OP). (r.::e ellers egen art.).

TJEI.D

Overvintret På Lista.: 2 ex Havika 17/? (OP),
1 ex Tjørv~&s/TOH), 1 ex s.R. ?4/? (KO), ! ex
Rviljoodden 26/2 (OP).
Tidlig trekk ble obs. over Borhat~ 1-2/8 med h.hv.
250 ex og 80 ex .. Trekkretn so. (tiH~
Overvintringsf'orsllk: Haviga/l:bil,ioodden:
2 ex i tiden 5/12-21/12 (HS/OP). Begge aku~t
21/12 (HS/OP).

,..,
BOLT IT

Uv3nlig tallrik Tjørve denne vAren:
Ca. 50 ex 9/5 (SS/TOH), ca.70 ex 11)/5 (SS/'.i':•:~\,
ca. 20 ex 1&/5(T~H/SS);og; ex 19/5 (KD).

VIPE

Vårtrekket begynte 17/2: 20 ex Nesheierav. (OP) op;
22 ex Tj ørve (KO).
Viba synes de senere år å ha svært dårlig hekke-

suksess

trolig p

aktivitet

Dette kan også iakttas ved at viba
, således
ca. 20 ex Hauge Ø den 7

flokker

.a.

kr~keplagen

jordrruks-

Huseby
Over'rint:ret fåtallig:
Kviljo 15/12 (HS) og 1 ex Vågsvold 15/12 (KO ,
og 2
Hassel 1
2 (N.Sølvberg).
S1'EINVENDER

Over-vintret Kviljoodden: 4 ex 8/2, 1 ex 12/?-r
6 ex 1~/2, 17/?, 22/2, ?4/?, 4 ex 28/2 1 1 ex 2/~,
{Alle obs. OP). 3ex 23/2 (00).
Treffes fåtallig i mai: 2 ex Kviljoodden 8/5 (OP}.

DVEB.GSNIP3

Oversomret Lista: 2 ex Nordhasselbukta 16/6 (Kn).

SANDLØPER

Oversomring eller tidlig trekk:
1 ex Kviljoodden 4/7 (OP).

SOT SNIPE

Forholdevis vanlig i

Nesheimvann vår og høst (O"P).

1 ex Brekne 17/6 (KO), Enkelte ex mellom ?8/7 og
6/8 på Stcinodden (HH), 1 ex Tjø.....Ye 8/8 (IIOHf'SS).
3 ex Langaker 8/9 (KO/LB/ST).

GLUTTSNTPE

v/Borbaug 16/5 og 17/5 (KO), 1 ex Yerevi\gen
19/5 (KO), ga.nske vanlig i Nesbeimv. (OP).
1 ex Verevågcn 3/7 (KO).
1/8-8/8 ble det obs. stadig fugl på trekk. Få
rastet (HB).
1 ex lloovolltjern 2/8 (TT). 1 ex Faret, Lynp,dal
7/8 (KJ). 4 ex Seviga 11/8(TOH/SS). 1 ex K,riljo
16/8 (OP), 2 ex lmnangerv. 16/8 (OP), 1 ex Øst1msselstrand 31/8 (OP).
Sene obs i Nesheimv.; 1 ex 2/10 og 13/10 (OP).

SKOGSNI?E

t

ex JørrJtad 28/4 (LB), 1 ex Hellemyra 14/7 (KJ),
2 ex Steinodden 24/7 (HR), 2 ex Kleivelandsv. ?6/$
(HH), 1 ex Erikstad, Austnd ~1/7 (KJ), 2 ex Møskelandsheia, Ityngda.l 3/8 (KJ/TH).

1/
Stadig enkelte ex i Steinodd-området be~ av
aug., trekk obs. 7-8/8. Enkelte rastet nå
St.einodden i dagene etter, inntil 10/8 (BF).
SMÅSPOVE

1 par hvis opnførsel tydet nå hekking obA. i
Veremarka i juni. (Opplyst av Finn M. FugleAtad,
NOF-Rogaland) •

ex Vansebekken 8/1

KVARTBEKKASIN

(0~).

2 ex Seviga 13/10 (KO), 1 ex Grodra 20/10 (KO).

ex trakk mot NV o/ Kalleberg ?6/5 (LB)

T:fVJO

STORJO

ex funnet i strandkanten ved Lista fYr qj6
(TOH/SS)."Virket syk. Fikk i den litt mat, men
den døde likevel 11/6. Innsendt til Kristiansand
Museum'~ (KO).
1

1 ex
1 ex
s.s.
1 ex

KRYKKJE

Nesheimsanden 2/3 (OP).
sett 11/11 Tjørveneset (SS), 1 ex skutt
12/11 (m/ KO/ ToH/SS).
i 1. vinterdrakt Husebysanden 14/1? (TT).

Sjelden

so~nerstid:

2 ex Kjørrefjord 10/6 (SS).

SPLITTERNE

3 par ruget på Rauna (Se STERNA).
Andre observasjoner:
3 ex Groda 28/7 (PG/KJ).
6 ex Østhass-elstr./Kviljoodden mel1om 1/8 og 5/B,
2 ex Havika 7/8 og 8/8 (hegr~e HR).
ex Seviga 8/9 (NOF-Rogaland/RO).

MAKRETJLTERNE

Flokk på ca. 50 ex rastet v/ Kviljo 1/8 (HH).

ALKEKONGE

ex oljeskadet Tjørve 18/1 (KO/TOH/SS).
ex død (olje) Kviljosanden 2?/3 (OP).

ALKE

ex v/ Skarvøy 11/8 (OP).

TEISTE

ex fløy SØ for Steinodrlen 24-/3 (KO).
ex Rauna 28/7 (KO) (Heklr:~1.ng?).

POLART.t1MVI

død (olje) funnet v/ T.~istahavnen 19/1 (KO),
ikke tidligere reg. på JJieta. Skjellett P.t

Bergen Museum.

inm~endt

18
ex død (olje) funnet Kviljoodden 8/2c{OP).

LUNDE

1

RING DUE

Ca. 100 ex Øyna, sydlig kurs 3/11 (TT).

SKOG DUE

2 ex v/ Nesheimv. (Kviljo) 24/1 (OP).

4 ex Lindland 27/5 (TOH).
TYRKER DUE

Inventeringsart 1974;
Ingen konkrete reirfunn.
Obs. i hekketida på Borhaug, Ø.Vatne, Bryne,
Mosvold/Sunde, Vestersiden, Lunde, ~yngdal og
Flekkefjord (KO/TOH/SS/OP/00/LB/JJ/TT).
Ellers flokker på opptil ?6 ex; ?6/7 TjPJrve (TOH/SS).

T1.JRTELDGE

2 ex ø.vatne 10/6 (OP).
2 ex v/Nesheimv. 14/6 (CP).
ex Eikvåg 20/10 (OP).

JORDUGLE

Noen få ex obs.:
ex Lista 31/3-2/4-20/4-4/8-24/10 (TOH/SS).
3 ex Lista 14/10 (SS).

SPURVEUGLE

Flere ex obs. høst/vinter:
1 ·ex Lista 7/9 (SS).
e:c: F.åraund:;,29/11 (TT).
3 ex skutt Lyngdal høsten 74 (m/KJ).
1 ex sett Eiken høsten 74 (?)(K.Grimsby).
Flere ex vites å være swtt nå Lista høsten/vinteren
74, men n~rmere opplysninger mangler.

TÅRNSVALE

ex Steinodden 13/10 (sent) (TOR).

ISFUGL

ex Vansebekken 1/1 (OP).

GRØNNSPETT

3 ex
ex
1 ex
2 ex
., ex

Lind land 24/3 (TOH/SS)
Strømmen 12/5 (KO).
Suggenes 21/7 (KO).
Eikvåg 6/10 (OP).
Kalle berg 20/10 (LB) •
iTL."llevert til SS 23/12, funnet død El le ( SS).

GRÅSPBTT

ex Stokkaland, Kvinesdal i/10 (KJ).
ex Groda 20/10 (EiJ)
i JX JJrek:m::
( KO).
Kalleberg 29/12 (LB).

'<;,

:,.

1

l

l

l
l

-

l
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FLAGGS"PETT

HVITRYGGSPETT

DVERGSPETT

TRETÅSPETT

LÅVESVAI.E

Sjelden i januar: 1 ex N~sbeim 20/1 (OP).
1 ex Vollmona 31/1 (00).
Invasjon høst/vinter:
På 36 dager ble mino 160 ex obs. av 7 ohs~r
vatører (KO/TOH/SS/OP/TD/LB/TT).
Max.: 58 ex obs. på 22 daRer fra 8/9 til 26/12,
kunne også merkes på fug1el:ol"lzene (OP).
ex tro$net på Homman, ~yngdal 5/4 (KJ).
ex i Åsan, Llfngdal 6/4 (KJ/TH).
: 1 par hakket ut reirhull? Gysland, Kvinesdal
11/4 (KJ/TH).
ex Mosvold 27/9 (TT).
ex Stokkeland, Kvinesdal 1/10 (KJ).
hunn A1mevik, Llfngdal 12/4 (KJ).
ex Lindland 3/11 (TT).
Tidlig vårtrekk: 1 ex Bryneåsen 23/4

(O~).

Sen etternøler: 1 ex Farsund 28/10 (OP).
FJELLERKE

Treffes sparsomt vintererid:
2 ex ljitlerauna 9/2 (KO/TOH/SS).
ca. 20 ex Kviljoodden 14/3 (OP).
11 ex Litlerauna 13/10 (KO).

LERKE

Overvintrer fåtallig på Lista (00/0P).
Større antall: Over 50 ~x Kviljo 30/11 (TT/O"P).
40-50 ex Bringsjordnes, ~yngdal 13/12 {KJ).

GULERLE

Engelsk g. bekker vanlig ved Nesheimv.(se ~gen
art.) (OP).
hann engelsk+ 1 bunn en~c. Nesheim 9/6 (00).
ex spem. Kviljoodden 12/9 (OP) (Sent ute).

VINTERERLE

LINERLE
SVARTRYGGERLE

ex Vansebekken 12/1 (KO).
par Vansebekken 13/3 (OP/R"P).
Tidlig våt-trekk: 1 ex Brekne 18/3 og

1 hann, som:merdrakt 16/? Brekne (KO)
1 ex Tjørve 5/4 (TOH).

19/~

(KO).

20
TORNSKATE

; Hekket også i år på Lista:
2 ad+ 3 unger sett v/Slevdalsvannet i tiden 28/7 til
5/8 iTOH).
Andre obs.: 1 hann i leplantninga Vågsvoll ~/6 (KO).
han..l'l v/ N"esheirnv. 7/6 (KO).
ex Tomstad 16/6 (00/TD/TT).
ex Mosvoll 17/6 og 20/6 (OC!).

VARSLER

Mange observasjoner også i

1
2

1
2
2

KORNKR~KE

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

år:
Nekkland, Kvinesdal ~~4 2/1 (KJ/TH).
Tjørve 20/1 (KO).
Oremarka 27/3 (LB).
Trollk±rkebakken, Harsund 5/5 (T.Mygland).
Kjørestad 5/5 (To~gland).
Lista fyr 22/9 (KO).
O~alslian 27/9 (TOH).
Mosvold 29/9 (TT)o
Kalleberg.3/10 (LB).
Slev~alsvannet 4/10 (TOH)o
Kalleberg 6/10 (LB).
Skollevoll 13/10 ('l'OH).
Tjørve 17/11 (KO/BK/TOH).

1 ad Huseby 28/2 (OP).

2 ad Vatne v

17/3 (KO).

1 ex med "merkiligw hvite felt nå vingene" (nartiell
albino?) obs. Farsund Ungdomsskole 13/11, 16/11 og
4/12 (SS).
RAVli

: 1 par hekket antakelig i Eik~tåg/Sk.ioldnes-områdE'!t,
gjentatte ganger obg~s~ed mat i nebbet (18/4) (OP).
1 par hekket også ant. i Kråkedal-området, da 1 ex
ble sett 28/4 i flukt fra Nesheimv. til Kråkedalen
med mat i nebbet, den landet i et tre og i de·~ sammm fløy et annet indiviv opp fra samme tre (OP).

SIDENSVANS': Onptrålte ganske tallri~ i oktober:
FlokkGr på opptil 1oo ex (ca.100 ex ~8/10) obs. i
Farsund :fra medio okt. tml ut i medio Nov. (OP/TD).
20-~0
26/10(A.T.Olsen).
ca. 40 ex Brekne 2G/10 (KO).
~ri1sam•:-te::n ca .. 100 ex Brekne 27/1:1 (KO).
s~n.o:re observasjoner:

21
Senere observasjoner:
30 ex Farsund 26/11, 1 ex s.s. 28/11
1 ex Brekne 30/11 (KO).
1 ex ø.vatne 12/12 (OP).
Hørt v/ Vansebekken 23/1? (OP).

(O~).

ex v/ Vanse skole 1/~ (Ss).
ex Klungela.nd, Herad i desember (TD).
JERN SPURV

Overvintring: 1 ex Lundevågen 31/1 (OO!o

GRESSHO~PESANGER

1 ex Groda 15/5 og 16Ø5 (KO).
Hørt i Oremar~a i pinsa (primo juni) (NS).

SIVSANGER

Høsttrekk:.'};r~c)'.

RØR SANGER

Røyrtjern 14/9 (OP).

ex-v/- Nesheimv. 2?/5 (OP).
1 ex hørt Kråkenesvann 15/6 (LB/KJ).

1 ex sang Groda i

GULSANGER

slutten av juåi (HH).

ex Lundevågen 18/5 (TT).
ex sang i et hasselkratt v/ KråkenesT.
22/5, også hørt et par dager senere (TT).
~7' ex Tomstad 16/6 (00/TD/TT).
1 ex Jørstad 16/6 (00/TD/TT).

MUNK

Overvintring:
1 ex Farsund 7/2 (JJ).
1 hunn/juv. Kalleberg 26/12. (LB)

MaLLER

Hørt Lundevågen 24/5 (TT/00).
Sang regelmessig i et område mellom Mosvold
og Buland i perioden ?5/5 td!l 6/6 {TT).
1 ex hørt Elledalen 15/6 (KJ/IÆ).

GRAN"SANGER

BØKS.\NCtEH

: Sent
ex
1 ex
2 ex
1 ex

høsttrekk/forsøk nå overvintring:
Brekne 20/10 (KO).
Nesheimåna 16/11 (OP).
Vansebekken 14/12, 1 ex s s. 15/12 (0)).
~~~~~~ Tjørve 12/1? (TOH).

Inventerlngsart 1974:
Følgende steder ble d~n r.ørt/eett:
hmm hørt :nakkestad, ItYngdal 10/5 (TT).
li hann hørt Bul2:1.ndv 22/5 ( TT/00).

.::·L

1 hann hørt &<f.JY.ik Spind '3/6 ( 00) •
1'3/6 (TT).
1 hann hørt og sett Tometad 17/6 (TT/TD/00).
1 hann hørt Strømmen

FUGLEKONGE :

knapt flygedykt-ig pull i le bel tet 5/5, reiret
ikke funnet (HH).

STEINSKVETT: Sent høattrekk: 1 ex ø.Vatne 12/10 (OP).
RØDSTJERT

Tidlig vårtrekk: 1 ~ Brekne 29/3 (KO).

NATTERGAL

2 ex hørt fra 22/5 og utover Havika, Soind (AN/K0/00/
ST). Se egen artikkel.

RINGTROST

Fåtallig på trekk:
1 ex v/ Neaheimvannet 30/4 (OP).
1 ex Trollkirkebakken, Farsund 2/5 (TD).
Flere ex varslet ~å Foasedalsheia, Kvinesdal 21/7,
(hekking?) (KJ).

RØDVINGTROST:Overvintrer sparsomt:
ex Tjørve 12/12 (TOH).
TREKRYPER~

1 reir funnet Buland (v/Kråkenesv.) 12/5, 4 flyge~yktige pull 21/5 (OO)o
1 kull med utfløyne pull sett s~vik, Spind 20/6 (OQ).

GRØNNFINK

Flokk på over 100 ex sett på Kviljoodden 30/9, 5/11
og 12/12 (OP)o ·

STILLIT3

Mange observasjoner også 1 år:
3 ex fløy SØ o/Kalleberg 5/4 (LB).
1 ex fløy Ø o/Kalleberg 6/4 (LB).
2 ex Kalleberg/Jørstad 7/4 (LB).
2 ex Fløy VIN o/Kalleberg 12/4 (LB).
1 ex :fløy NV o/Ka.l1eberg 16/4 (I.E).
2 ex fløy NV 6/Kalleberg 17/4 (LB).
ex J Jørstad 21/4 (LB).
2 ex Oremarka 25/4 (LB).
2 ex Tomstad 1/5 (LB).
ex Brekne 12/5 (KO),
2 ex v/ Vanse sko},:: 21/5 (KO).
2 ex K.::.•lleberg 23/5 (LB).
2 e:x: Jørs·tad 9/6 (LB).
ex Tonwtad 16/6 (00/TT/TD).

23
ad ~ngende, Kallebergmarka 30/6 (LB).
1 ad matet 1 juv., Kallebergmarka 30/6 (LB).
ex Kalleberg 4/7 (LB).
2 ex fløy SV o/Kalleberg 12/7 (LB).
'2 ex Hettland 23/7 (TOH).
2 ex Heskestad 10/8 (HH).
1 ex Jørstad 1/9 (LB).
20 ex Ore skole 3/9 (LB).
2 ex Ore skole 5/9 (LB).
28 ex Ore skole , furasjerte på tistler 8/9 (LB).
3+10 ex Ore skole 8/9 {NOF-Rogaland/KO).
ca. 30 ex Oremarka 8/9 (NOP-Rogaland).
3 ex Vanse 14/9,(LB).
1 ex Ore skole 16/9 (LB).

"r

5 ex ----"---- 17/9 (LB).
2 ex _ _ n;..__ 18/9 (LB).
2 ex ----"---- 19/9 (LB).
4 ex--"---- 20/9 (LB).
2 ex ringmerket Kalleberg 22/9 (LB).
6 ex Langeland 23/9 (LB).
3 ex Tjørve 11/10 (TOH)o
8 ex Kalleberg 19/10 (LB).
4 €X Brekne 19/10 (KO).
5 ex Brekne 26/10 (KO)<!
BERGIRISK

OTervintring:
5 ex Buland 7/12, 1 ex e.a. 21/12, 2 ex MoeToll
27/12 (Alle obs. T/TT).

GRÅSISIK

Invasjoneaktig opptreden 1 høstmånedene:
v/ Nesheimvann sett meget ~ vanlig i både store o'
små flokker, max. ca.100 ex 8/9, 128 ex 10/10,
også i nov. sett ganske manlig (OP).
Også på Vest-Lista ble den egsA sett vanlig, bl.a.:
"Hundrevis" Brekne 27/10 (KO).

POLARSISIK

samband med gråsisik-invasjonen ble polarsisiken
sett to ganger: 4-5 ex i flekk nå ca. 25 sisik
v/ Vameebekken 15/12 (OP).
Min. 1 ex 23/12 a.a. i f~okk nå ca. 10 sisik (OP).

KONGLEBIT

2 ex Nekklend, Kvinesdal 3/11 (~H/KJ).
4 ex Møakelandaheia 19/12 (KJ).

I

21,.
ROSENPINK

Hekket muligens også på Lista dette år.:
1 par obs. v/ Nesheimvannet 8/5 (OP).
1 hruL~ Jørstad 3/6 (LB).
3 el. 4 ex sang Jørstad/Tomstad 9/6 (LB).
' hanner (1 ad+1 juv av digse sett) sang Elledalen
15/6 (KJ/LB).

Intet reir ble :funnet i hekkesesongen, men etter
løvfall ble det :funnet et reir som muligens var
rosenfinkens (LB).

GRANXORSNEBB/: Opptrådte invasjonsakt:tg
størst
FURUKORSNEBB
antall ultimo juli/ primo august;
På en hal~ime rastet og/eller fløy ca. 500 ex
(mest grankorsnebb, men også ca~ 30 furukorsn.)
over Bryneåsen 30/7 (OP).
Også sett tallrik lenger vest: "Flokker på
50 ex eller mer sett på Kalloberg, Frøyland,
Eitland, ja, egentlig overalt hvor det fantes
nåletrær'' (ultimo juli) (HH).
Småflokker på opptil 100 individer se~~ti~§ver
til primo okt. (hovedsakelig grankorehebb)Qg
ubestemte) (TOH/OP/TT/HH).
Senere observasjoner:
10 furukorsnebb v/Nesheimvannetl ·n/12 (OP).
ca. 20 ex (ubest.) Lebeltet 12/12 (TOH).
19 ex (ub.) v/ Hanangervannet 1~/12 (OP).
BÅNDKORSNEBB

hann Bryneåsen 10/10 (OP)o

3 (4?) Trollkirkebakken, Farsund 13/10 (TD).
&~

HORTULAN

Trekk observert

LAPPSPli'RV

Ganske vanlig
vårtrekk:
Ca. 25 ex Tjørve 27/3 (TOH/SS).
3 ex Vatne v 31/3 (KO).
5-6 ex Hellemyra 15/4 (KO).
5-6 ex Sev:i.ga 15/4 (KO).,
3 ex: :fløy o/Slevdalsvannet 28/4 (KO).
ex Vågsvoll 6/5 (KO).

SNØ SPURV

mreffes vinterstld vanlig lan~s strendeneELB/KO/BK/
NS/SS/TOH/OP/TD/00).
Størst antall: ca. 100 ex Tjørve 17/11 (SS).

j_

tiden 28/7

"t;il 8/8 (HB).

25
Senest vår: 5 ex Einarsneset 7/3 (00).
Tidl:tgst høst: 1 ex Eina:raneset 29/9 { TD).,

==-"===============z====·====
Ovenstående oversikt bygger på opplysninger levert
følgende medlemmer av NOF Avd. LISTA:
Bergersen
Grimsby
Hans R. Renne berg
Kurt Jerstad
Bernt K. Knutsen
Andor Nøt land
Ottar lL Osaland
Roy Pedersen
Sverre Sandersen
Henning Sørensen
Sverre Tveit
T.Æ~.rs

Per
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00
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ss
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TD
TOE

TrlJ.ls Daasnes
Tor o Hansen

mg c land
Jerry Jo.hansen
Rolf Mose id
Kåre Olsen
Leif E* Pedersen
Oddvar Pedersen
Njål Søl1Jberg
Tore L. Torjesen
Rolf Ytterdahl
Tor:::-J·

-

T.H

-

RM
KO
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-

-

LEP
OP
NS
TT
RY

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

ISFUGL

\·.

\? f

P.g.a. misforståelse samt mulighet for forveksling med
vannrikse, rettes observasjonene til:
1 ex sett 21/12 og 31/12, 2 ex sett 29/12.
(Alle obs. ved Vansebekken av OP).

LO
NESHEIMVANNET - EN VERNEVERDIG VÅTMARK.

!!1~~!~~~~!-2~~~~!_!_!21~~
I :forbindelse mod undersøkelsen om våre Terneverdige våtmarker,

i sumpområdet ligger Store
r•åndværende øy, som nå er dek"..ket av tett gran og :furuskog. Hundt
Btørsteparten av vannet er de·t jordbruksområder? lyngheier, foruten
r:oen sandtak (dessverre). Nesten rett i vannkanten rundt nesten
hele vannet står et; belte av svarto:f. Flytev~getasjonen består
hovedsakelig av tjønnaks nøkkerose og piggknonn.
I Vansebekk-området (jnord) foregår det en stadig eutrofering, da
n~sten hele Vanse og omegns kloakk kommer ut her. Her kan takrørene
b'.i over 3 mt'!ter høye dessuten vokser sverdlilje i stor meng(1e
den største forekomsten på Lista) og andre forholdsvis dominmjødurt og fredløs.
Observasjonene
på tilfeldige turer i området (tilsammen
C3,"
50 tur~r)
regelmessig inventering, dessuten har jo også
Rndre personer vært
området, så jeg tror at vann~t er blitt gand'ke
bt'a sje1r..ket" iL 1974" (Så er det også blitt sett ·122 arter).
Så var det å håpe at denne ,~artikkelen" kunne gi et aldri så
l.O:tte vink til visse departement Of; kommunen o.L slik at vannet kan
bli varig vern~t, så ikke området skal bli ødelagt av mer sandtak,
h,:'ligbygging
e.:.'1.dre inrlf'Srcp, og at hele fup,lebestanden skal
bli utryddet av den t'.;~ pågåend~, uvettige skytinga.
Til slutt vil
takke forskjellige personer ~or tilsendte
observasjoner og medobsermtører, disse e ..... (rued initialer i parentes):
Te

Oddvar Hansen

(TOH)~

Kåre Oleen (KO), Leif' E. Pedersen (LP),

Roy Pedersen (RP), Henning Sørensen (HS) og Tore Torjesen (TT).
;t·se:..·,;::;ø;jone~r

uten in:Ltial eller med (OP) er gjort av meg selv.
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TO PPirfKKER:

'I'UNDRAG.~S:

2

SANGSVANE:

med 6 ex ..
Om. høsten blø
føret
men det bør antas at
de hadde vært ner tidligere,
enkelte eider
·!tannet var W';Bten umulige å nå p .. g • • høy vannstand og p.g.a. sykdom (OP), utover vinteren øket de
antall, men :forekomsten var
ytterst ujevn, uette a"kyldes utvilsomt jaktpresset. Bestanden atabil1serte seg i slutten aT des. ,og 30/.12 var det 40 ex.
Vedrk-lrende ~~ Jeg er interes~ert i alle oln:er.raAjoner
a?'
BVa.ner (all> slag) på Lista i alle år, det
neget interessant å
:følge hvordan sangsvanene er blit-1;: mer og nwr tallrik overvintrer
her, så la roe~ 'få alle observasjoner,. På fc,~hånd takk!
siste obs.
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GRAVA!fD:

2 ex 16/3. Vanl:i.g etter 8/4. Maks.: 4 par 16/4, 1-? par oppholdt seg
området gjennom hele hekketida, men ingen mistanke om hekking og
pullus sett. Siste obs.: 1 ex 29/6.

i

STOJC:>\.AND:
i

selve

til og

z

avledn-

Hovedtrekket fra
vårtrekk
ex 13/3 i direkte trekk fra
, ofte sett i hele
til ca.
; bl a.: 15 ex 14/4, 5 par
sammen med knekkender .. Hekking: 1 ~ f 6 pull 10/6.
F.østtrekk, f'ra ca .. 4/8 til 25/9, bl.a: 8 ex 4/8, 23 ex 20/9.
OverYintring: 1 ex Vansebekken 14/12.
BR L'1ifNAF..KE :

Vårtrekket strekker seg fra medio mars-primo mai; 3 par 12/3-13/3,
15/3, 26 ex 9/4, 13 ex 14/4, 14 ex 23/4, 38 ex 25/4, 14 ex 8/5.
onnho1dt seg her i hekketida, ingen konkre:te bevis på kekking,
avledningsmanøvren 29/6 (se stokl.cand); 12 ex 19/6 ..
l'østtrekket ser ut ·til å begynne i aug. og avsluttes medio okt.;
8/8-10/8, 10 ex 12/9-30/9, 2 ex 10/10, 3 ex 15/10, 8 ex 1

SNADDER.AND:
Yåtallig høstgjest:

par obs. nesten daglig 5/g-12/9. 1 ex 15/~.

KNEJCKAND:

Canske tallrik på vårtrek.lc: 1 par 30/4, 2 par 1/5-4/5, 4 ex 7/5,
, ~ar 11/5, 1 6 15/5, 9 ~~ + 4 ~~ 18/5, 4 66 2?/5, 2 66 25/5, min.
1 6 31/5.
c>jelden soiiL.cner: 2 ex 19/7 (hekking ikke umulig.
hønttrekk (sjelden): 6 ex 8/8 ..
I'C?PAND:

FAtallig om våren

6 ex 8/5, 1

, 1 5 ex 4/5, 5 ex
umuli~, men ikke obs.
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BERG AND:

Sjelden Vinter: 2 ex 8/2 og 22/2.
Vanlig høst: 13 ex 20/9, ca. 40 ex 30/9, 14 ex 10/10, 8 ex 19/10,
27 ex 16/11, ca. 50 ex 28/11, 5 ex 30/11.
Sjelden vinter: 1 4?. 27/-12-30/12.
SVARTAND:
Meget sjelden vinter:
30/11 (TT & OP)~

ex skadeskutt, besktltt + 1 ex shl.ltt, død

KVIN AND:
Vanl~_t

vinter: 33 ex 1/1 1 ca. 50 ex 2/1 1 67 ex 14/1, 43 ex 29/1 (TOH),
ca. 30 ex 17/2.
Vanlig vår: 59 ex 15/3, ca. 30 ex 16/3, ca. 20 ex 21/~, 22 ex 4/4,
3 pax i tiden 5/4-17/4, siste obs.: 5 ex 23/4.
Meget sjelden sommer: 1 par 19/6,.
Vanlig høst/vinter: ·16 ex 16/1 i, ca. 30 ex 28/11, 37 ex 16/12,
ca. 36 ex 19/12 (talt mellom skuddsalvene), 45 ex 23/æ12, ca. 20 ex
26/12-30/12.
SILAND:

Sjelden vår: 1 ~ 21/3 •·
LAKSAJITD:
Sjelden vårtrekker: 1. par 11/3, 2 cf(! 16/3 .~
Fåtallig overvintrer: 1 par 13/12, 19/12, 3 oo + 2 ~5{.

23/12.

HØNSEHAUK:
Forholdsvis sjelden vår/vinter/høst: 1 ex 3/1-2/3-5/9-15/9-16/11-19/12.
SPURVEHAUK:
Sjelden vinter/høst: 1 ex 15/2-

9/5(RP)-14/9~

FJELLVJtK:
Sjelden vinter: 1 ex 13/2 (RP & LP)o
MUSVÅK:
Sjelden vinter:

ex 28/2;

MYRHAUK:

Sjelden høstgjest: 1 ~ 14/9 og 22/10.
JAKTFALK:

Sjelden høstgjest:

ex 21/3 og 25/3.

VAND REF ALK:
:i:

1 juv. 24/6.

ex 10/10 i styrtflukt.

DVERG FALK:
Sjelden vårgjest: t ~ 16/4.
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TÅRNFALK:
Sjelden overvintrer/høstgjest: 1 ex 14/1-12/9-20/9-5/10-16/11.
VANNRIKSE:
1-2 ex, opp til 5 ex hørt og sett regelmessig i tiden 1/1-1/3 ved
Vansebehl{en, sjelden utover; 1 sett 12/3-14/3, 2 sett 21/3-- ingen
mellom-- 1 hørt s~s. 13/4. Bare en obs. ute~fra Vansebe~-området;
1 ex hørt i takrørbeltet på Store Bjerh.
1-2, opp til 4 ex hørt og sett regelmessig fra 5/10- ut året,
fast overvintringsbestand på omkring 4 (5) ex.
Alle opplysninger om varmriksa ønskes også. ( OP).
SOTHØTTE:
Fåtallig vinter og vår: 8 ex 2/1, 4 ex 14/1, 2 ex 19/2, 6 ex 15/3-1 :)/3-1
16/3-17/3-22/3, ~ ex 5/4; 1 ex 14/4-25/4, 2 ex 1/5, 4 ex 4/5,
)3::-::ex11B1?;"11 c:ex:J:Sf,Z(5o
Dessuten ble det fUIL."'let et ikke ferdigbyeget reir Iil. .takrør.forekomsten
på Store Bjørn, men det ble i~e lagt egg (RP & OP).
TJELD:
Vårtre~: 9 ex 21/3, 4 ex 24/3, 2 ex 25/3.
Utover til 29/6 sett parvis opptil 9 ex (6/6)- ca. 5 ex 4/7, 2 ex 2/8,
øhe~ing mulig.
Sjelden høstgjest: 8 ex 8/9.

SAJiillLO:
Forholdsvis sjelden vår,'~j est/ streif om sommeren/hP~efugl/høstgjest:
5 ex 18/3-21/3, 1 ex engstelig i sandtaket på Vatne 13/6 (ant. egg/
unger i nærheten), 1 ex 19/6-20/6-4/7, 2 ex 19/7-27/7, 1 ex 7/8,
2 ex 16/8, 1 ex 15/9.
~EILO:

Ganske vanlig tre~gjest vår/høst (sjeldnest vår): ca. 5 ex 18/5
32 ex fordelt på to .flokker 2/8, 13 ex 7/8, 15 ex 15/9, 6 ex 2/10,
29 ex 10/10, 36 ex 19/10, caa 10 ex 22/10 (siste obs.).
f"LIND::?.ALO ~
Fåtallig høstgjest: 1 ex

4/8-15/9-30/9~

'IIPE:
'I'idlig vårtrekk: 16 ex i fl11kt cv•::r
stort trekk mot NØ 1
, 6i ex i en
spre
utover parv-j_s .. EggleL;ginga
,, .Er:;.t·:!~r::restcmd
fuYmet

3 ex 13/10.

17/2. :E'ørst v~lig fra 8/3,
flokk. Begynte 23/3 for alvor å
begynte i beg. av1 april ( 1 kråkebereFT,net til 1 o-11 1J'::'T.
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Ungfuglene begynte å flokke seg oc trekke omkring 29/6; ca.30 ex 29/6,
ca.200 ex i en flokk 2/8, ca.300 ex (mest juv.) 4/8-7/8 og 16/8.
Hovedtrekket av voksne fugl foregikk primo oktober; ca.100 ex 9/9.
Siste høstobservasjon: 6 ex 19/10.
Sjelden overvintrer: 2 ex 15/12 og 23/12.
MYRSNIPE:

Sjelden høstgjest: 13 ex 30/8, 1 ex 31/8, 4 ex 9/9.
TUNDRASNIPE:

1 ex i overgangsdrakt (sommer/vinter) 4/8.
BRUSHAJIIE:
Fåtallig vårgjest: 1 6 (i praktdrN(t) + 3 ~~ 15/5, 1 6 + 5 ~ 18/5,
3 ex 26/5, mulig hekkefugl (?). (KOO.
Litt vanligere høst: 1 par 2/8-j3/8, 2 .6 + 3 ~~ 8/8, 1 6 16/8 23/8,
11 ex 5/9, 4 66 + 1 ~ 9/9.
SOTSNIPE:

Sjelden trekkgjest vår og høst: 1 ex 3Ø/4-1/5-4/5, 3 ex 7/5, 2 ex 16/5S ex 5/9, 3 ex 8/9-9/9.
RØDSTILK:

Vanlig/fåtallig vår og høst: 1 ex 19/4, 2 ex 24/4, 5 ex 28/4, ca.10 ex
15/5, 5 ex 18/5-22/5. Fåtallig hekkefugl. 5 ex 2/8, 7 ex 7/8, 4 ex 8/8,
4 ex 5/9. Siste observasjon: 1 ex 30/9.
GLUTTSNIPE:
~åtallig

trekkgjest: 2 ex 15/5, 2-3 ex 18/5, 2 ex 22/5, 6 ex 8/8, 4 ex
10/8, 1 ex 16/8, 1 ex 23/8-~Q/8-31/8, 3 ex 8/9. Sene høstobs.: 1 ex 2/10
oe 13/10.

SKOGSNIPT<]:

Relatvit sjelden høsttrekker: 2ex 2/8- 4 ex 4/8, 1 ex 7/8,16/8,

~-e*-~~T-

G~øfrnsTfLK:
Mee;et sjelden vårgjest: 1 ex 11/5.
STRANDSJHPt<;:
Fåtallig trekkgjest/hekkefugl(?): 2 ex 4/5-7/5, 1 ex 11/5, 4 ex 15/5,
3 ex 15/5, 4 ex 18/5, 3 ex 6/6, 2 ex 8/7, hekking mulig, men konkret
bevis mangler. 5 ex 2/8, 5 ex 4/8, 3 ex 7/8, 1 ex 8/8, 1 ex 10/8.
Siste observ::'s jon: 4 ex §~ 5/9.
LAPPSPOVI~:

Tialig vårtrekk (on; eneste obse::v-nsjon): 1 ex 21/3 (I følge Haftorn 71
er 27/3 tidliEste dato).
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5TORSPOVE:
Vanlig høst og vinter; neppe rugefugl, men hekker i nærheten.
Første obs.: 2 ex 15/3. Størst antall vår: 33 ex ~0/4, størst høst:
22 ex 16/8. Senere observasjoner: 1 ex 15/10, 1 ex 16/11 (forsøk på
overvintring ?).
tuGDE:
Heller sjelden overvintrer/trekkgjest, men sikkert vanligere enn det
ser ut til: 1 ex v/ Vansebekken 26/1 (OP), 1 ex 23/12 (TOK) •
;NKELTBEKKAS IN:
Ga,."lske vanlig fugl i området:
Overvintring: 1 ex 14/2 (RP).
'Første obs. om våren: 1 ex 8/4, fluktspillet hørt op, sett første gang
17/4, da 2 ex "lekte" seg over myra v/ s. Danmark, fåtallig hekkefugl
( 2-4 par).
Ganske va..l'llig om høsten, bl. a: i 5 ex 12/9, 9 ex 30/9, 6 ex 1 3/1 O,
16 ex 19/10 (de fleste i en flokk!), 3 ex 16/11, 1 ex 20/11, 2 ex 30/11,
(TT &OP), overvintring: 1 ex 19/12.

·vARTBEKKAS IN:
Sjelden overvintrer: 1 ex v/ Vansebekken 8/1.
BT~EMÅKE:

T2~lrik

om våren: ca. 10 ex 17/3, ca.70 ex 21/3, ca.50 ex 22/3, ca.10l0 ex
;24/3-25/3, 2-3oo ex 5/4, 50-100 e« 8/4, avtok etterhvert til det ble
noen få par ip:jen, medio mai, hekket muligens.
ILDI:i::MÅKE:
Liten flokk på ca. 5 ex ble observert 12/2. 5 ex opp til 50 ex holdt
seg ved vruu~et i tiden 12/4-5/6 (og utover ?) (KO & OP).
VITHODETE MÅKER (UTJ<~J SILDE'i'fLÅKE):
Overvintring: En del individe~ av gråmåke og svartba~ bre truffet regel:;lessig, mens fiskemåke ser en ytterst sjelden om vinteren.
Om våren og sommeren var det en meget stor bestand av måker, 17/3 ble
det talt opp over 200 ex, med gråmåke som nr.1, i tiden medio mars til
merho april dOJ:::linerte hettemåka med fiskemåka som nest tallrikest.
SestrL"lden -begynte å avta r:wt slutten av juni/begYJ.-melsen av juli, mer
enslige i:::1di vider obs. høst og vinter.
I den verste tida kunne en
av o;_~ til tro at sn hadde haY118t i c::t fuglefjell med overr 200 måker
s'lrevende over seg og "fin, li ten" lyd av il te måkeskrik! Den eneste
3C:n antakelig hekker her er fiskernåka.
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MAKRELLTERNE:
Fåtallig vår/sommer, mulig heldcefugl, men ingen konkrete hekkefu.nn;
6 ex 11/5, 1 ex 15/5, 2 ex 18/5-a~/5, 3 ex 6/6, 1 ex 29/6, 2 ex 2/8,
3 ex 4/8. Siste obse~asjon: 2 ex 7/8.
RING DUE:
Ganske vanlig på vårtrekk: 9 ex 24/3, 5 ex 8/4, 9 ex 9/4, 12 ex 19/4,
7 ex 11/5, hekket mest med sikkerhet på Store Danmark; va~lig i hey~e
tida. Treffes meget tallrik om høsten på åkrer rundt vannet, opptil
100 ex i en flokk (eller på en åker).
SKOGDUE:
Sjelden på trelck om våren: 2 ex 24/3 (OP), 2 ex 1/5 (LP).
TYRKERDUE:
1-2 ex 1/5, 3 ex 31/5. Hekket muligens v/ Vansebekken, da det ble sett
1 ex med mat i nebbet 17/6. Se ·forøvrig inventeringsartene 74.
TUB.TELDU8:
Sjelden sommergjest: 2 ex 7/6 og 1.;;16.
GJØK:
Først
Under
Ingen
det.
kunne

hørt 1 ex 11/5, 1 ex sett 13/5, 1 ex sett + 1 ex hørt 18/5.
en "nattlig vandring" i området 31/5-1/6 hørte jeg 1 ex kl. 22. 30!
egg ble funnet, men det er meget sansynlig at den har gjort
1 juv. 2/8 og 5/9, den siste var usedvanlig tillitsfull, jeg
komme den på få meters avstand for den fløy.

HUBRO:
1 ex ble fotografert av S.O.Tjørve antakelig 6/2 (eller deromkring).
HORNlJGLE:
1 ex,antakelig ei ~' ble fum1.et død11/12, sterk kadaverøs, død minst
et par måneder. Ble bestemt :bil hornugle på grunn_lag av vingelengden
(298 mm) og klo-farge.
JORDUGLE:
2 ex ble sett 20/11.
TÅRNSVALE:
Førsteobs.: 1 ex 29/5. Ganske vanlig på næringsjakt over vannet i
rugetida, hek1::et aYJ.takelig på høye bygninger i nærheten (.f.eks. Kvil jo).
· ISFUGL:
Bare en observasjon fra Vanse bekken: 1 ex 1/1.
FIL~ GGSPETT:

Sjelden vinter: 1 ex 20/1.
Vanlig (invasjon) høst/vinter: 1 ez 9/9-12/9-14/9, 3 ex 5/10, 6 ex 10/10 1
5 ex 19/10, 2 ex 15/11, 1 ex 28/11-12/12, 2 ex 15/12, 3 ex 23/12.
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'WERGSPETT:
1 ex 13/10 (GT).

3ANDSVALE:

Første obs.: 1 ex 30/4.
etter 15/5. Ettablerte en koloni på ungdomskole-tomta på va. 20
par, dessuten hekket noen par i sandtaket på Vatne. Ganske tallrik på
høsttrekk, ingen å se etter 9/9, uten en etternøler 13/10.

V&~ig

G.Å.VESVALE:

Første obs.: 1 ex 29/4.
Vanlig etter 10/5. Hekkine mulig på egnete lokaliteter rundt vannet,
ihvertfall vanlig på næringsjllitt over vannet i hekketida, ganske vanlig
på høsttrekk, de siste ex. (2 ex) ble sett 8 6g 9/9.
~1\KSVA.lÆ:

Føtste obs.: l ex §./5. Fåtalligste svale; mulig hekkefugl på hus rundt
vannet, fåtallig på næringsjakt i hekketida, siste obs.: 2 ex 9/9.
JERKE:

Første obs.: 2 ex 13/2, 1 ex 15/2.
Vai'1lig fra omkring 19/2. Hekl>Ier vanlig rundt hele væmet ••••
Ganske vanlig på høsttrekk.
Overvintring:',_t ex_ t~ll2; 6 ex 15/12, 2 ex 19/12, 14 ex 23/12, 2 ex
27/12, 10 ex 30/12.
l:EIPIPLERK8:

Førsteobs: 3 ex 14/3, 5 ex 15/3.
Tallrik hekkefugl, va~ig på høsttrekk.
Overvintring konstatert: lex 7/12-11/12-19/12.
iULEHLE:

Gulerle spee:
Førsteobs. 2 ex 1/5, siste obs. 1 ex 30/8~
Sørlig gulerle:
Førsteobs.,: 1 6 1/5, nmlig helcke:fugl, men sjelden i hekketida; 1 par
31/5.
FåtalJ_ig på høsttrekk: 1 6 16/8.
Såerle:
Førsteobs.: 1 ex 8/5. siste vårobs.: 1 par 15/5.
Høsttrekk: 1 floldr på ca., -15 gulerler, aller såerler, ble iakttatt
23/8 lillder næringjakt blant fe ..
Engelsk gu1erle:
]: ørsteobs.: 1 Pc'Ll' par 11 1 stadig stigning i antallet fram tiæ 24/6,
da r3
1-,le obs. 5 P8r n/'t for:-::: 1c;jGllige steder ruTldt vannet.
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Engelsk gulerle forts.
Hekking: Min. 4 par (max.6 par) hekket på forskjellige plasser (ned
til ca.150-200 meters avstand mellom reirene). Dette er altså den
foreløpige eneste plassem arten er funnet hekkende, utenom Jæren,
i landet vårt.
Fåtallmg på høsttrekk, siste obs.: 2 ex 4/8 (muligens også senere
obs ••
VINTERELE:
Sjelden vinter og vår: 1 ex v/ Vansebek:ken 12/1 (KO), 1 par v/ Vansebekken (v/ ø.vatne! 13/3 (RP & OP).
LINERLE:
Første obs.: 1 ex 9/4.
Ganske vanlie hekkefugl på egnete lokaliteter.
Fåtallig på høsttrekk til ut i primo oktober.
TORNSKATE:
1 6 i veikanten v/ Rødlandsbukta 7/6 (KO).
S~MR:

Førsteobs.: 4 ex 24/2.
Vanlig fra omkring 2/3, flo~cev~s i overflyvninger.
Vanlig hekkefugl på hus og i kasser.
Høsttrekket begynte medio september (15/9 ca.150 ex), 5/10 foregikk
det stort trekk mot ss~, flere tusen fugl observert.
Overvintring: 5 ex 7/12, 9 ex 12/12,'423/12 ..
SKJÆRE:
Ganske vanlig fugl til alle årstider i nærheten av bebyggelsen, kruL
også treffes midt i ta:trørskogene, bl.a .. 1 ex midt i Løgan 13/12 ..
KAIE:

Sjelden om våren: J ex 24/3~
Vruliigwre, og i stort antall om høsten/vinteren: 2 ex 15/9, 27 ex 5/10,
ca.150 ex 19/10, ca. 50 ex
o, 2 flokker obs .. 11/12 sam.men med kråker.
1. fJ_okk med ca. 100 kaier ill. flukt mot NØ, 2. flok..1r med ca. 200 kaier i
flukt mo sø.
KRÅ-KE:
Vanlig til alle årstider; min., 1 O par hekket T'Undt vannet
&OF).
Kan treffes i meget stort antall om vinteren, bl.a. ca. 300 ex 30/12,
treffes ogs~ gjerne i:l['Jl1Il1en med kaier.
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>V ARTKR.ÅKE:

En observasjon: 1 ex 17/--e~
?.AVN:

TrefEes fåt~1lig vinter og vår: 1 ex 18/2 (RP)-19/2-13/3-22/3-28/4.

1 ex 15/12, t ex hørt 30/12.
liDENSVANS:
Sjelden vintergjest: ? ex hørt v/ Vansebekken 23/12.
'JEC?_DESI'ÆETT:
Fåtallig, men treffes vanlig, overvintrende; sist vår: 1 ex Vensebekken
9/4. Først høst: l ex VansebeJ;:ken 26/9. Tilsynelatende ouervintrer
5-7 ex i området.
·IVSiL~1-JGER:

Første obs.: 2 ex 15/5.
Under en "nattlj_g vandring.'' 31/5-1/6 hørte jeg syngende ha,.'IDer på følgehde steder: 3 ex Løgan, 2 ex sumpområdene v/ St. Danmark, i ex Store
Bjørn~, tilsammen 6 ex, 1 ex mer em1 bestandtli:a"l;;:seringa i 1973 ( se Piplerka

1/74, s643).
Siste observasjon: 4 ex 31/8;
ØRSANGER:

22/5

1 ex Løgan

dette blir andre kjente observasjon fra området ..

AGESANGEE:
Vårtrek~k:

i

ex v/ NesJj.eimåna 15/4, merkel:lg nok eneste observas{jon, men

bør antas at den er

.5Y~

vanligere, k&'lskje den til og med hekker!

OR:'J;~l\J'~fG ER:

l

par

1

Førsteobs.

l

2

~r /

hekldng mulig, 2 ex

1 ex

~~esheirnå_na
VaJlse-~ekken

• Hekket antakelig, dparsom om høstem.

sen etternøler, forsøk på overvintring '??
2,
s a. 5/12, forsøk på over-

Ø Vatne) ·1

vintri.ng.
lJGL3KONG E:

l'rei'fec:: forholdsvis s elden nesten til A-lle årstider: 2 ex v/ VansebekbPkken 17/4, 1 ex
o, 2
, av og til midt iillle i takrør::;kogene .. Er Blltakelig mer
det ser ut til, da den lett
gjemmer 8P.{:'; bort, og
''Ilc1.1:T:nc:;sstec1er blir sjelden undersøkt.
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SVAR.THVIT

FLUE~3NAPPER:

fl.nkom ultimo aprill (ingen eksakt dato), hekker forholdsvis vanlig i
fugleholker, sparsom høsttrekker.
GRÅ FLU ES NAPPER:

5 ex 23/8 viser høsttrekk.
BUSKSKVETT:

Første ob.: 3 ex 15/5.
Hekker sparsomt, bl.a. 7 ex (derav 5 juv.) observert 29/6.
Siste obs.~ 2 ex 30/9.
STEINSKVETT:

Første obs.: ? 66 7/5 (obs., mye tid~igere ikke l8ngt ifra)~
Hekket sparsomt på egnete steder bl. a. 1mgdoms:toletomta og sandtaket ..
Sjelden høsttrekker, siste obs.": 1 ex 30/9.
RØDSTRUPE:

Første obs.: ·1 ex Vansebekken
·J ex
o ..

ltekk:er sparsomt, siste observasjon:

GPJlT~OS~1 :

Før<cJteobs : 25 ex :24/2. Vanlig på vår ng høsttreitk, hekker fåtaææ:Ln:
;::1:o.n; ru•c:l +; 'l:"CLYLnet bl o a"
Overvi:ntrinc

2

3 ex 12/12;

5 ex 19/12 ..

HI}IC}~Cl{OST:

Sjelden på vårtre}~k: 1 ~
SVARTTROSTt

O'rervintrinc,:
ex Vun::Jebekken
vårobs.:
FåtP.lljg hekkefugl c:anst:e van]_ir~
Overvintrinr;: 1 ex Vanse-bekJ{e:n. ·1 i
RØDVTNGETROS~:

Bure o,oer:.:1evert i oktor.Je:c, størGt antall i m-Lrl.ten av
2 ex 5/10, ca. 1oo ex 1
O, ca .. 30 ex 19/10, ikke observert mer.
J/fJ-\IJTROST:

Første obs.: l ex Dang v/ Vm:tsebekken 29/3, van..lig .fra 5/ 4.,
Hekking sikkf;rt på Store Dm1.rnark.
TITer
på høsttrekk, enn. vårtrekk.
Forsøk på overvintrjng: 1 ex på Kviljo-sidr.t

7/1

IJØVHEIS:

Forholdsvis sjelden; ·1

21 /), c~J.., 5 ex v/ VmL~3ebGkken 1

2 ••

38
GRANMEIS:
Vanligere e~~ løTmeis. Hekket på Store Danmark. Treffes gjerne i
takrørbeltene om vinteren, således: 4 ex i Løgan 13/12.

TOPPMEIS:
Observert aT H.S. ve~ Rødlandsbukta x/x-1974, i barskog.
SVARTMEIS:
Overvintrer, finnes om
PA Store Danmark.

i

område·t; Hekker ihvertfall

om

p

2. ( Er
ganske tallrik).

GttøNNSISIK:
ex ;0/1

f'åtalltg

B"RGIEISK:
'31/8 ..

(TT & OP),

39
TORNIRISK:
Første obs.: 2 ex ~/4 (mulig oversett før). Fåtallig hekkefugl
(3-4 par), fåtallig høst, bl.a: ca.25 ex 5/10.

GRÅSISIK:
Sjelden om våren: 3 ex 5/5 (antakelig oversett).
Opptrådte tallrik om høsten, med flokker på over 100 fugl;
ca.100 ex 8/9-10/10 9 mer fåtallig overvintrer: ca.20 ex 14/12,
17 ex 15/12, 5 ex 19/12, 8 ex 23/12.
POLARSISIK:
~vinterobaerTaajoner: ~5 ex i flokk på ca. 25 sisiker (grå/nolar)
15/12, min. 1 ex 23/12 i flokk på ca. 10 sisik.

ROSENFINK:
t par ado 8/5 sittende 1 orrekratt på Lille De.nm.e.rk, ingen lyder
hørt.

KORSNEBB:
invasjonsaktig

hovedsakelig gran-

~a.

20 ex 3/8, ca.100 ex 8/8, ca. 10 ex 5/9, ca. 50 ex
ex 23/12 (alle disse var hovedsakeli.g grank 1 ) , men en
ble bestemt til furukorsnebb 11/12.
SIVSPURV:
Fø:sate obs.: 1 6 5/4 .. Vaulig hekkeflagl, rdat størsteparten av vannet ...
Sjelden vinter: 2 ex Vanaebekken
ø.Vatne) 14/12, 1 ex 23/12,
1 ex 27/12.
GULSPURV:
va!llig, m.en fåtallig året rtmdt,
og til
litt støvre
flokker, bl.a.: ca. 20 ex 1
1, hekking mulig, helet i lyng/skogområdene rnot Skeime.

SNØSPURV:
Meget sjelden Tintergjest: 1 ex 30/11 (TT & OP).

Ja, så var omsider dette året ferdig. Et ~ytt et er begynt, og en
ny feltsesong, aå ta en tur til Neaheimvannet og se oå faunaen (og
floraen), og skriT observasjone ned og send (gi) dem til meg •rimo
1976 (alt om området er av interesse, også fra tidligere år).
Som nevnt, er jeg også interessert 1 alle observasjoner av eTaner og
vannrikse på Lista.
NesheimTa~~et, 1. april 1975.
Oddvar Pedersen.

'o
FUGLEVENN= PREPARANT?
Vi har gjennom pressen blitt kjent med en "fuglevenn"
som driver med pr:parering av fugl. Av avisbildet gikk
det tydelig fram at det fantes totalfredet fugl i prepareringsmaterialet. Istedet for å fremstille dette som
et skrekkens eksempel, gir vedkommende avis "fuglevennen"
rosende omtale. Er ikke pressen kjent med nedenforstående
§ 57 i Jaktloven?
Saken er av v~cr lokalforeni.ng oversendt Rogalandsavdel ingen,
men der hadde de ikke noen flere opplysninger å gi. Det
ser da ut til at en eventuell poJ_i tianmeldeJse er den
eneste konstruktive losning på yroblernet. Vi må være
kJar over at en politiaksjon på dette feltet ville ha
generalpreventiv virkning.
Jeg regner med at alle våre medlemmer er see sitt ansvar
bevisst og ikke lar seg "lokke" til ulovlig virksomhet.
Foreningen vil ikke nole med ekskludering dersom noen av
våre medlemmer skulle bli tatt for brudd på Jaktloven,*" det
være seg §57 eller andre aktuelle §§~ ~. B.
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