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pip lerka 3/4-76.
Redaktør: Oddvar Pedersen, Østre Vatne, 4560 VANSE.
Tlf. 93 419.

********************
Alt stoff til nPiplerka" sendes til redaktøren.
Det er denne gang ingen frist for stoff til neste nummer,
"Piplerka" kommer ut når medlemmene har sendt nok stoff!!!!

********************
Ny forklaring på hvorfor "Piplerka" er forsinket (kjedelig, hva?)
(den siste, p.g.a.' fra neste nummer bestemmer medlemmene selv,
med sine bidrag når, hvor mange numrer og sider "Piplerka"
skal komme med ~dog ikke over firer) Så bare begynn å skriv!! l)
Den primære års.ak er .. .. ..
foreningens økonomi, vi er på
MINUS-SIDA· !! Og gru:rinen; en sjø.fuglundersøklese som våre
medlemmer utførte i sommer,krevde en god del penger, og Miljøverndept'et skulle betale, men ingen pelllter er kommet!
Her sitter altså foreninga helt på bar bakke, og no~r tilsvarende med de personer som deltok i undersøkelsen (bare
snakk med redaktøren)!!
Ellers er jo også den gjennomsnittlige trege medlemmsmasse
et stort problem!!
Som tidligere sagt, og skrevet, trenger vi artikler, store som
små, småstykker, svar på opprop, .forsidetegninger (m/ tusj!),
og gjerne tegninger som kan benyttes inne i bladet, noe som
hittil har manglet helt.
I denne spalta beny,jtet jeg plass for å hedre enkelte, noen av
de få, av våre medlemmer for innseniing av svane/ og rikseobservasjoner. Da "Pipl:erka" gikk i tcykken sist, fikk jeg tilsendt
observasjoner fra Kjell Petter Grimsby i Flekkefjord.
Flere interessante obs., du .og de andre) takkes, og er altså ikke
glemt!
Ellers kan registreres at ikke en enewte rørsangerobservasjon
er kommet inn til undertegnete'!'!
Via muntlige overleveringer
har jeg .fått greie på at rørsangerea er obs. flere (av flere)
personer på Lista, dessuten ved Mandal og Kristiansand,
KOM AN

S L A P P I N G E R U ! !'! ! !! !l

********************
Forsida er denne gang prydet med Brakksvale, Glareola pratincola,
tegnet av Leif Egil Gabrielsen (Raske-Gabrielsen) fra Øyslebø,
på studietur i Spania, eller hva?
Flere tegninger trengs fra den kanten, kanskje litt mer 11 norskt"?
(he,heJ'} •·

********************
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leder fuglen

KOMMENTAR (ER) ~
Farsunds Avis

2/7-76.

Ungdomskorpset
kan få bruke huset
.På Ullerøv
Farsund Ungdomskorps har
søl{t om tillatelse til å bruke
kommunens hus på ·ullerøy og
det. har korpset fått. Samtidig
har formannskapet .oev!lget 1000
kroner til materialer i forbindelse med det dugnadsarbeide korp ;
set skal gjøre.
i
Formannskapet gjør også oppmerksom på at Lista ornitologis:;:e forening har adgang t1l
huset .og at de to foreninger seg
imellom kan bli enige om ad
gangen.

i

Flemav våre medlemmer/lesere har sikkert
registrert gjennom lokalpressa eller gjennom
~oreninga at vi har ~ått disponere kommunens
hus på Ullerøy i Farsunds skjærgård sammen
med Farsund Ungdomskorps.
Vi tar sækte på å opprette en ornitologisk
stasjon i dette viktige trekkområde for
småttgl.
I denne s~a ~øler vi oss litt ergelige, og
her vil jeg nevne litt om begrunnelsen.

l
1

16. mai 1976 sendte vi brev til ~ormannskapet
i Farsund kommune om å få lov til å disponere
kommunens hus på tlllerøy til b~ som
·----1
ornitologisk stasjon, da dette huset sto
ubrukt, og var nesten i ~erd med ~alle ned (liit overdrevent).
Vi hørte ingenting til vår søknad, og har ennå ikke ~ått direkte
svar på den.
2.'juli oppdager jeg et notis i Farsunds avis at "Ungdomskorpset
kan få bmuke huset på Ullerøy", litt ergelig ble jeg selvsagt,
men det hjalp at det lenger nede i notiset stod: "Formannskapet
gjør også oppmerksom på at Lista ornitologiske ~orening har adgang
til huset og at de to ~oreninger seg imellom kan bli enige om ad
gangen."
Dette skjedde altså ca. 2 måneder etter vi sendte vår søknad.
Juli gikk, og 10 august, tre måneder etter vi sendte søknaden,
~år vi gjenpart av Formannskapets skriv !!1 Ungdomskorspet om
disponering av huset, altså ikke direkte svar til oss.

Av denne gjenpart går det ~ram at ~ormannskapsmøtet avor Ungdomskorpsets søknad ble behandlet, ble holdt 1,· ;Jul.i, og at Ungdomskorpsets søknad var datert 30.1' ;luni, altså ~ dag ,!!!: møeet og
51 aåger ~ vår søknad om disponering.
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Egentlig trodde jeg først, da jeg leste notiset i FA 2. juli, at
Ungdomskorpset hadde fått greie på våre planer og handlet før oss,
altså før 10; mai, men det hadde de ikke gjort; 50;' juni ble al.tå
deres sølmad datertN 1
Så kan man stille seg flere spørsmål.' Hvorfor ble ikke vår sølmad
behandlet like fort som Ungdomskorpsets? (U.koppsets ble behanllts
1. dag etter datering, vår ser det ikke ut til at er blitt behandlet i det hele tatt - vi har ennå ikke fått svar - godt over et
halvt år etter). Likevel tyder alt på at formannskapet har mottatt
vår søknad, hvordan ellers kunne vi få gjenpart av svaret til
Ungdomskorpset? Hvorfor har vi ikke da fålt direkte svar på
vår sølmad?
Formannskapet gjorde i notiset oppmerksom på at vi har interesser
inne i bildet, altså har vi fått disponere det. Hvordan kan da
Ungdomskorpset få lov til å disponere det de også, når v1 allerede
gjør det?; vi kan altså risikere at flere foreninger for lov til
å disponere stedet hvis de også søker?
le* må i denne saken huske på at huset står i skjærgården, og at
naturen der ute er s'\'ært sårbar!
Når det gjelder Ungdomskorpsets bruk av stedet skal jeg ikke
komme med kommentarer, men bare overlate til den enkelte å
funifte over det. Det er ihvertfall helt klart at vår aktivitet
og deres der ute ~e~k~_sammenliknes! - og at de nærmest skal
ha førsterett på det, er uforståelig (slik virker det ihvertfall).
Enkelt, og kanskje i mørkeste laget, kan de~ sies at en person
sitter og spiller tuba (e.l.) på en topp og under driver vi å
foløker å fange fugl til ringmerkingJ~l
Nå har jeg kanskje matt dette i det mørkeste laget, selvsagt
finnes det også lyse sider med to foreninger der ute, da helst
i oppusingsperioden, jo flere personer, jo fortere kan huset bli
pusset opp. 1
Men det skulle liketel vært vira&lig moro å få svar på de nevnte
spørsmål, og komme helt til bunns i sakene.
redop.

u

rlJ:Jler.tta '' er trJ .tt.Ket ved Lis ta Aluminumsver.!L

Jl
vOtmarker
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NOF/KRISTIANSAND -- NOF/VEST-AGDER.

===================================

I disse dager blir det stiftet lokallag av Norsk Ornitologisk
Forening i Kristiansand.·
Dette har lenge vært ønskelig, da svært få observasjoner fra
øst-fylket foreligger, selv om Kristiansand-avdelingen av NZF
er vel etablert her.' Vår LRSK skulle egentlig dekke hele VestAgder, men dette har i praksis vært umulig, da vi nesten ikke
har noen medlemmer der bortenfra.
Vi håper at dette nå vil rette på seg, det er ikke i tvil om at
det også finnes fUgl der øst også.
Etter opprettelsen av NOF/Kristiansand lokallag, bør det snarest
mulig opprettes NOF/Avdeling Vest-Agder, noe som skjer i samarbeid mellom de to lokallagene.
Fylkesavdelinga står der nesten "bare i navnet", direkte under
fylkesavdelinga vil det opprettes et styre på tre mann, rapport
og sjeldenhetskomi t~en og "Piplerkatt blir også antakelig underlagt fylkesavdelinga, mens det i hvert lokallag blir arrangert
egne møter og eksursjoner, og hver gruppe har eget styre (arbeidsstyre).
Selv om lite i øyeblikket er helt klart er det muligheter for at
"Piplerka" skal bli "fylkesorgan 11 fra neste nummer av, uten at
noe sikkert kan sies. I så fall antar jeg at "Piplerka" blir
betrakelig bedre enn nå, med større opplag og kanskje bedre økonomi.
Ellers håper jeg vi kan få igang et godt samarbeid mellom
NOF/Lista og NOF/Kristiansand, både med fellewmøter/ekskursjoner,
undersøkelser og medlemsblad.
Initiativ-takere til lokalgruppa i Kristiansand er Einar Hansen,
og Eldar Wrånes, begge ivrige ornitologer.
Vi ønsker dem lykke til!
redop.
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registrerte pra Sønderha11heia ved Lochavn rnot :)Ø i 1950-55.
Under en trekkundersøkelc'>e en morgerc i oktober i :1r registrerte
vi p,\ lll"3røy etter forholdene, g~1nsk:e store lilengder fugl, men
7

selvs"':>gt ble ikke 3øndt?rhall benatt av en av v:">re "h(1yerP of':::':Lsercr11 som o.vtalt, colik at v;~cr an:::;trenr;else i slcj;:;',r{c}rclan nesten
ble ten verrti~ Do~ reEistrerte vi at omtrent h~lvp~rten ~v
trekket r~stet på øya~
~:;llers tar vi sikte p;1 t"t bruke l l U.erøy til {'t {:'j øre oss mer lcj ent
'-:-led fu"lelivr:t i skjr"r, orden, og i 0''ind, sorLcr ~,;on vinter, y'"\r,
som høst.
l.tedler;mer som ønsker

komme ut til Ullerøy for "fuglorcd;uc1ier 11

kan kont<>~kte Ole li'artin Høyl'lld, VestGrsida, ~''arsund (L~m bor l
det førDte huset over bi'lthavna på Vestersida). (Eller, hvis han
er umulig

kontEtktet -

kontr-1.kt unn ertenE~ete tlf. 9'5 419).

Det er foreslått et stasjonstyre
rwm stasjonsbatyrer,
kar~

UK og

tre:~

Ole ilr•rtin ]iøyland

rJedle,;Jner, und erter:nete
SO't! kasserer (og sk.vss-

og Lars I3erger;3en som styremenlem (OF' kontaktmann mellom
JT{!JFL).

Vi har laget et forslag til reglement for OSU, og dette vil Llli
lagt fram til 'vecltagelse 11
årsmøtet 7. j2.n. -77, alle medlemmene
skal vel nå ha fått det.
}'.Ier om reglementet og Of::lU i

senere numrer av "l'i 1 J1crka 11

•

Hvis du tildl'oldigvis sknlle ha fer,'let i omrh.rlet rler ute, e1ler
skj~rdg&rden i helhet, er vi interessert i ~ få notatRr fra
disse
(Send det til O~t).
Likeledes er vi interessert
som

M~tte ha

b&t liE:·ende

::ontn,kt med r'lenlPrrHner
ti. l.

;3 t .-'3 tyret/

~jl
våtmarker
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30 l ~--2/5-1976.

FTJGLISK

'+;t<jrso:nJ huset: pc\ Skarvøy var 0;9JY~att denr1c helE;a, !)le det i
og bant ordn.et slik, at vi
J)tnc }:onF:1VJlnJ1B ::1w:> på
Ullorøy, og jeg }låper (og tror) at ir;.;::sen var S[:Jrli;;:J Inisfornøyde av den grl)Jm.
EeJ_e 1 2 av 1 ~- pånoldte del taJzero va:r møtt op<) p:~, brygc~a i
~~'arm.m_d til
bestemte tider~ cUsse ve..r:
ell J'etter og
r:-abrielsen
fra Øyslebø, Tr'.Jls Dåsnes, Lars Tler;::;ersen m/ sønn Arild,
-~arton Tler:ntscm, Tor Oddvar Hanssn, Sverre :3a:ndcrsen 1 Henning
:Jørcnsen, SBJTb "ekskurs j onsskipsføreren" Ole ] ':arti::l Høyland o.-;
undertegnede leder Oddvar Pederoe:1.
!tlle cleJ.taJ:orne var på plass på Ullerøy ca. l::J_. 19.oo fredacss~cvelden,

et·!Jer visse problemer mod l'lotor!2.E..._o,::; tidligere beregnede t1c1s'Joregninger (!!).

Vi ble nesten alle; overrasket over !':tusets

r;o:n.s~::e

t:':ode forfatn-

i::1.g, etter det dårlige rylctet elet ved en t:LrUi.";erG an.ledning
l!ladde .fått.
tre stoler,

o·v11er (dog endte det ene ovnsrøret pa loftet),
i;ord samt tro-firo lJordløse lcø;~rer, var noe av

don lukseriøs-9 i:1...nredning (no A? ,.;tterhvert
:~en.s

:f:'iJ;:J~

,, lJ.tenfor::.::om:::mningeno 11

->l1cel te

sJ_t! l." o).

(Iel tagerne eta"l;lort se:";, Lista:noJclcen i st:.Jel)G 1
etohJ_r:~rte

sin.e reviror på loftet.

så ista'ld kvelc1sr'lat, nons o.ndro j~,--; ;j e11. tok sa·~
tur i :1sJa. ( 100 meters høyde re-~t over huset)
alle var
komnet vel tiJ_balce igjen og alle VRr mette ( '??), iJJ_e "'He-:JenntcJ~lto

.

Gl'l

cn11 stilt på :fire for vekkine: (alarm-steady), o.~; lcl. 23.00
falt alle ti]_ ;:o, nesten da, nod l,_nntak av :flo];::}:O'l. j_ øst-stua
som dislGJ.terte en viss type l)ek;j entsskaper, sar,rt lo:ftsgj encen
som flyttet tsle~::>tein fra i1msiden av taJ{et ( sliJ;: t~ørtes det
j_l1vertlaJ_l 1:~_·t!). l'Tår det r;j el eler V'lBret clert?:.e
'T.ra:r eiet
ganske pent ~-lod sol og ikke alt :for rr1ye vind (or; toJ::k for det l)

1/5. "Dir::;-TleH 1 en" spredte ve1d;:e1se over f]_ol::kon kl. 4-.oo :presis.
Vi fHc.k no o varno i ovnen oc:; ":froJ.:oste11. 11 ble fortc1rt j_ ro ot::;
111ot øst, vec~t, nord og sør, sm•1t tiT topps pa øya, .for å se
'!ette var 0r~t lite av, 015 da
m;-fl/et vox· noe hr:.1.trekk til øyo..
ikke t1Tlatc:J_se til oppsetti:c:: :.:w nett VD.r 1~;1:L tt sk~fet, ble
--~_.,";rJ_:

... st.
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Senere på norcm!en, ca. 7.30, c;::l.k}c T:G-,SAG-,ICPG,TÆ,AB.,~iffisamt
i sistnevn_es båt til Vikelen.
, ~L'OH og ()}' stolck til
Ijindholme:1./= Ig\=:;ehoJ_ma.ne, O:S senere tiJ_ '3karvø~r ~i_
's S8):?;a 14.
og TD ble til hake :på TJllerøy.
Vod Vikelen sl::jcdde t1.1.rens uest dramatiske l'lendelse. :r~tter
~1øyrøstede o~~ forvirrede utsac::n sl::e~ kj ølevmmsl_ec'tlinga (ved
irmtaJ<::et) ha ')rl,Jd::et av, og va11:''le·c .fono et .følc;elir._; im1.
resolutt :fin:.; er tilhørende
rasl::t oc Lars .f6r :på land

cm:.I

stopiJGt imidlertid lell:2cas j en

først oc ~:.::u-:>. etter) og
so:rriCI.cle til en pinne, ors dernecl var ·c1otorbåtcn t·stt igjen, r'1en
do::; lJ.ten kj alevæm or~ lrj øleVK'll1Sin.nt8k. TTe•!-14 tros;::; el~ t, båten
kon doc; tili:;EJ..:;:e til Ullerøy fo1~
ra::::tsl:iJ.1 'W.ecl
el:p av men(I :parentes ::8Jl sies en ''-sl ~Jr>åte:
;:.;enere fi~cl: "ekslcursjonsskip.førern Ole Tartiil :crøyJ_&'ld taJc i
sir_ eg:en geJ:l_ie~e ide, sent en sJ.an;-:;ebi t, pJ_nss on rwdbraJ::t
traJ::t. ]Jette omc:~atto han tj_l Gt provisorisk J:jø]_ov3.c'1:1sarrt\.lccg,
oppstod i åpoE sjø med' .full båt, o:~ ilcke som. i c1cttc til:fellet
trygt i havn ved Vikelen og 1mre to personor i t:1ten.
Viclere vil jo;:; br:merke at i)Jlc1c;rte::;nede personli,~; :.w..r Vc~3rt ned
p<1 maJ'lC:: en solid tur i srulli:le båt, uten Jfioen sla::;s .form .for
:.J_~1ell olle I' l_1TO ~;lemer, så j os vj_l håp o at nec1lil:o~u:1ell8 ikke får
slcrekken av

D

j øli vets c.;oder sL\ .fort. ) •

·;enere vendte o::;så Linc1holm-;g;bekken

tiJ_ba};:e tj_l Ullerøy ned

bra fugleresul tat og uten dranatil1:2c.
:)å ble elet r1idda;;, Hennings ::::posialsteikte mid(lfJ,gspølser,

og
etter det, Icj ørt o OY til Irarstmcl (med en li ten_ t1.1r til :<;ilcvåc;)
med_ t:arton som absolutt ville 1::onfir:rueres av en eller e.JL"len
~;runn, Trv_l,s ,sor'l ville komme i ly av v:oret (det iJle jo meldt
stiv i-)Ø-~ulinc!) o:.; med J,ars oc .:lrild.
De syv [_';joclV<.Brende 11ersoner ben:rttot tiden slik den ·benyttes skall
Ctter 11 hj eril 11 -J::or1sten fra Ji1arsV.31<1, stoll te HC11!1in:::; i stand c::>vens1c
ertesuppe j_ poser m/ kjøttlcaJ:;:er (til kvelds e>,l tså!) o.s forsamlii~a gjorde selvsagt reint bord.
lGoklca 23.00 ble elet ro,---(??)---, o c det b ]_ e ro! (på grunn_
av dagens strabaser?), og vi bevil~~et oss søv:tl til Iclokka 6.00 1
da ikke IJa.xs len;-~er vs:r bJant oss.
Været de:n:ne clac;en var prolrt.full t, med litt vind.
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2/5. Dagen bo:~yntc med regn, or; :fortsatte med.lr.~~et; og det
11le en typisk inne-V<:Dr, do,_r_s så eller }l.ørte, v~e til den
vnrslede b,J_incen.
::ens clc fleste satt irme og spill te l~ort, fyrte oll2:r lyttet
til på medbrat;te l;yrclbånd netl fu..:~lo1Cttcr (hva rnÆ"l{;let vi e~-sent
lig på Ullerøy ??--- jo, en }J.ernw·t;:UcJ;:åpncr!!!!), trosset OlL-::-I
og SS v-æret OG :c;ikk for å speide etter faul.
~)å ble det E:.iclc1ag, mwtsk kj øttsu:ppe mecl kj øttlJoJ_]_er og ertesuppe, dobbel porsjon, og olt gikk selvfølgelig ned.
All bacasje og alle personer var p&. plasG j_ b[d;onc kl. 12.33
(I,eif mc'Hte rekke bussen kl. 13.30 fra Farsund!). ~)a~rsa' en
først og":creskoen"(Ol':IH's båt) etter, 1~eif i"!roskoen".
Kl. 13.26 ::la])l10r Saga' en til kai i J.i'arsuncl, Elo·tor1)åten. i si2::te
i det fjerne. 'C'or Oddvar løper avsted for å stoppe bussen, sor1
stopper ved 1:-Jrzge;a, samtale med sjåfør Hudlende, båten til
OL1H ml Leif, dirigert irm til brygga ved Fiskernes Salgslag på
J!'arøy, og Jjeif spurter til bussen som venter ved J!'arøybrua
(ml tilhørende vennlig sjåfør og sinte passasjerer), og sju
minutter for seint, starter bussen på sin vei til Lyngdal.
Vel, alle kommer vel i havn, og så til slutt: Alle syntes det
hadde vært en rimtig .fin tur 11111 ••••••••••
IIva vi så - - :::>ystematisk overstkt (Alle fugl observert av
deltakerne i den tiden ekskursjonen varte, også båtturene
er tatt med):
Storskarv: 3 vi Lindholmen + ca. 30 trakk rr Vikelen 115.
Hegre: Ca. 5 obs. daglig.
Grågås: 3 traldc 1;{ Ullerøy 1 l 5.
Gravand: 2 v/ Vikelen 115.
3ru.nnakke: 1 ha.J.1l1.+2 hunner Lindholmen 1 15 ..
fir.fugl: Obs. vanlig parvis og i floldc på ca. 30 ind (vi Ullerøy
1 15). Jleir .furm.et Lindholmen 115 (ml2 egg).
Kvinand: 2 par vi Vigeholmen 2/5.
Sila..n.d: 6 vi Vik el en 30 l 4, 5 Gås øya+ 1 Tdåkeholmane+ 1 6 Vik el en 1 l 5.
l''alk sp.: (Tår:rt.falk?): 1 ind obs Ullerøy 3014 oc, 1/5~
Orrfuc;l: Hørt såvidt spille morgenen 115. Ekskrementer flere st.
J:jeld: Obs. parvis mangesteder. Trekk: ca. 100 traJck
Vikelen

1/5.

Heilo: 1 traluc
Ullerøy 215.
Storspove: ca. 20 traklc 1TØ Vj~l::eJ_er:t -~-ua. 4 IJindllolmen 1/5.
Småspove: 4 sett":- 4" hørt Lindl'holmen i hørt Ullerø;;.r 115.
11
liugde: 2+2-: 2 Ullerøy i /5 + 2 ind "trak.k om kvelden 115, Ullerøy.
IIettemeåke: n.a. 2 Farsunrl 30/Ll- 7 2 UJ.lerø~r+ 4 Ii'arsu:nd 1/5.
::5ildemw:e: l'lero ind traJ:k ':i 1Illerøy 1/5
obs. f'lGrc andre st.
Grå.:::1åke: 1'or]:wldovis vanlig.
E>vartbal;:: Va_n]_i,cr,. 2 reir fuYLnet THlerøy, !! Vil: el en, og i reir
Lindholmon :f1)JT1.ot med egg. 1/5.
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Fiskemåke: Vanlig
Makrellterne: 2 Kveldsundet 30/4, 2/5 s.s. + 1 Lindholmen 1/5
2 Ullerøy+flere v/ Storholmen og Kveldsundet 2/5.
Ringdue: 2 Ullerøy 30/4 og 2/5. ~O Skarvøy og 10 Ullerøy 1/5.
Hornugle: Hele 6 døde eksemplarer funnet Ullerøy (muligens noen
jordugler blant dem, men de som ble bestemt var hornugler).
Trepiplerke: 1 Ullerøy + 1 Lindholmen 1/5.
Heipiplerke: Forholdsvis vanlig.
Skjærpiplerke: Forh. vanlig bl.a. på Vikelen og Lindholmen.
Linerle: 1(2) par på Ullerøy, 1 par Vikelen og 1 par på Lindholmen obs.
Stær: Obs. vanlig - reir på Lindholmen (og sikkert Ullerøy).
Skjære: 1 Eikvåg 1/5.
Kråke: Vanlig. reir funnet Lindholmen og Ullerøy.
Ravn: 1 Ullerøy 30/4 og 2 s.s 1/5. 1 ind Lindholmen 1/5.
Gjerdesmett: 3 sang Ullerøy 30/4-2/5.
Jer.nspurv: 11 Ullerøy 30/4. Flere sang s.s. 1/5.
Munk: 1 sang Ullerøy 30/4.
Løvsanger: Ullerøy: 1 sang 30/4, a sang 1/S og 1 sang 2/5.
Fuglekonge: 2 Ullerøy 1/5.
Steinskvett: 4 Vikelen+ 3 Ullerøy+ 1 Lindholmen 1/5.
Rødstrupe: Sang vanlig Ullerøy/Skarvøy.
Gråtrost: 2 Ullerøy 1/5, ca. 40 Ullerøy 2/5.
Ringtrost: 1 Skarvøy 1/5.
Svarttrost: Sang forh. vanlig Ullerøy/Skarvøy.
Rødvingetrsot: 3 Ullerøy 1/5.
Måltrost: 2 sang Ullerøy 30/4 og 1/5, 3 ind s.s. 2/5. Reir
funnet Skarvøy 1/5.
Duetrost: ~ Ullerøy obs. og hørt synge 1/5 av to forskWellige
"grupper" uavhengige av hverandre.
Løvmeis: 2 Ullerøy 2/5.
Blåmeis: 2 Ullerøy 1/5.
Kjøttmeis: Vanlig~ reirbyggende par obs. Ullerøy.
Spettmeis: Obs. fatallig hver dag ~l Ullerøy. Reir i fugleholk
~å Skarvøy (3 egg) 1/5.
Bokfink: Sang vanlig.
Grønnfink: 1 Lindhoihmen 1/5.
GDønnsisik: 1 U+lerøy 30/4, 2 Vikelen 1/5.
Bergirisk: 6 Ullerøy 3Ø/4, 3 s.s. + 2 Skarvøy 1/5.
Dompap: 1 ~ obs. + 1 ind hørt Ullerøy 1/5.
Tilsammen ble 53 fuglearter obs. på ekskursjonen (+ 1 død, hornugle).
Dessuten ble det observert Ekorn med reir (opptil flere) på
Ullerøy, og på hjemturen dukket det plutselig en STEINKOBBE
rett foran "saga' en" i Spindsfjorden.
Tilslutt kan jo undertegnede komme med noen kommentarer;
Jeg er meget tilfreds med ekskursjonen og resultatet av den,
og kan bare forsikre medlemmene om at hvem som helst kan
komme til Uleerøy igjen, nå når vi har fått lov å disponere
huset av kommunen der ute, så skulle du brenne av lyst,bare
kontakt undertegnede --- kanskje blir det eks. til neste år
også (bare vær vennlig å vær på øya et par dager, da det var
svært slitsomt og kjøre personer inn da og dal)
OP••••••••••
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Utklipp fra Farsunds Avis 30. november 1976. (Og skrevet av
vår kjære sekretær, Kåre Olsen, bra skrevet? - Dessvierre er
innholdet rene skjær faktaen!)

Om fugl og iakt •l
Farsund kommune
Høsten er over oss både pa
godt og vondt. Store trekkfuglflokker har passert Lista
mot vinterkvarterne i sydligere egne. Enkelte arter
synes å klare seg godt, og
endog øker i antall, men for
det store flertall er nok
antallet på retur, en trist,
men tilsynelatende ubønnhørlig utvikling. Årsakene
kan være så mange, i de fleste
tilfeller er nok menneskelig
påvirkning som forurensing,
ødeleggelse av hekke- og
rasteplasser, en utstrakt jakt
og fangst, massedrap i overvintringslandene de viktigste
desimerende faktorer for
bestanden.
En årsak som spesiellt i
Lista/Farsunddistriktet
er
iøynefallende er den tildels
vettløse jakta som drives her.
Endel innlegg i avisene den
senere. tid har også,~ l!J'lkreftet
den ofte totale mangel på
jaktkultur som nok savner
sidestykke her til lan:ds og
Som bare synes å bli verre
med årene.
· For bedre å illustrere
l'tvilke former· for jakt som
utøves la oss nevne noen
eksempler fra virkeligheten
som viser noe av det som
:foregår:
Et sted på Vest-Lista, en
unggutt holder til i sjøkanten
medet haglegevær, trolig var
~epmgen å «skyte blink». En
a\I'Jit\lglmor
med
under
kommer svømmende langs
stranden. Fristelsen b)ir for
stor, et skudd faller og 4 halv~ore ærfuglunger flakser
vettskremte utover sjøen,
morløse og mot den sikre død.
F::t annet «tilfelle» fra.
skjærgården utenfor Spind.
Tidspunkt
li måned. Et
siland-kull
og 5 unger
har holdt seg v
Langøy til
glede for sommergjestene
som hadde stor moro av å
følge utviklingen. Så en fin
sommerkveld kommer en
cabin-curser innover i bukta.
Folkene ombord får øye på
fuglene og begynner å for-

følge andekullet. Hunnen tar unggutter som kjører rundt
til vingene, mens ungene som på moped og motorsykler
i slutten av juli enda ikke på (antagelig av makelighetslangt nær er fly_gedyktige, hensyn) langs strendene og
flakser og springer bortover mellom sanddynene og plafpå sjøen i panikk. Den hurtig- fer løs midt i flokkene. Fuggående båten har imidlertid lene lar disse tapre jegrene
ingen vanskeligp.et med å bare ligge der de faller, det
innhente fuglene og på kloss vil si. de som ikke flakser
hold løftes en hagle og fem vekk med hengende bein og
skudd faller. Båten snur sundskutte fjær. Det er speraskt, fisker opp de døde and- siellt ved Nordhasselbukta og
ungene og forsvinner. Resten Havika/Kviljosanden denne
av sommeren holdt den «sporten>> er iakttatt i høst og
enslige silandhunnen seg i de vanligste ofrene har vært
området, helt forstyrret myrsniper og polarsniper,
ifølge befolkningen.
inen også lappspover, tundAndejakten er i det hele tatt ralo og tjeld er funnet.
Og mens vi holder oss ved
et kapittel for seg. Når
kveldsmørket senker seg sjøen. Jakt fra motorbåt skal
samles jegerne ved vann og ifølge jaktloven foregå minst
strender utover Listalandet, 2 km fra land, undres på hvor
Nesheimvannet og Stein- mange av sjøfugl-jegrene
oddenområdet er spesiellt .«i som tøffer rundt helt·. om;t ,;
skuddeb>. Og når så flokkene under land både på Lis~
av ender kommer inn root fjorden, på Øst-Lista· ~-~i
overnattingsstedene etter at skjærgården utenfor·· Far•
de om dagen har vært på sund/Spind som overhode har
matleting utover kornåkrer vært utenfor denne grense
og
marker
blir
de under sin jakt.
En annen side av saken er
møtt
med
den
rene
sperreild. Dette er oftest den ofte totale uvidenhet om
hvilke arter som ifølge Norsk
bare Em jakt på skygger som lov er jaktbare og hvilke som
er synlig for jegeren et kort er fredet. La oss sette opp en
øyeblikk idet de passerer liten liste over fredete fugl
over mot en himmel som bare som en kjenner til er felt
er en aning lysere enn terren- innen Farsund kommune
get ellers. Jegeren kan i de dette å_r og i flere av tilfellene ·
fleste tilfeller umulig vite ifølge jegrene selv 1 mer eller
hvilken art som passerer og mindre god tro:
skadeskyting er .i mange tilEn kongeørn skutt og siden
feller heller ikke til å unngå i
hengt opp etter halsen på
det dårlige lyset. Dette
Skarvøy.
bevises av funnene av død og
Tre, muligens fem, sanghalvdød fugl på slike steder
svaner skutt i Hasselområdagen etter.
det.
Langs Listastrendene driFire ringgjess (gaul) skutt
ves også en annen. form for
ved Borhaug.
nedslakting. Denne «jakten»
En
hvitkinngås
skutt
går helst ut over vaderne som
samme sted.
i august, september og okto·
En hønsehaug_skutt i fredber finnes i tildels store flokningstiden et stei't?å Lista.
ker langs sandstrendene og '.
To hubroer skutt, en ved
tareansamlingene blandt
Hassel, en ved Vanse.
rullesteinene. Flertallet av
Et ukjent antall ærfugl
vadeartene kommer fra · skutt, enkelte døde, iland-_
arktiske egne og er ofte svært drevne · og skutte individer
tillitsfulle og slett ikke
funnet langs strendene.
vanskelige å komme innpå.
Forts. neste side.
Dette forhold utnyttes av

Forts. side 117.
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OV3RSIK1l' OVi~R FUGL'~Oi:JJ>;~(ITA'3t.TOl'E::H AV ;_;r:~SI .'~TJI, ETT:;::R'~:3'38
FRA VBST-AGD:..;:R, :IOV~D8:'..1~';JJIG FJ..,·l. 1975.

bearbe~~et

Innkommet til og

ved

1..

av :lapportkomi teen, IICF /I, is ta.
Ulsen

L1engden av innsendte observasjoner av fugl til foreningen
vflr viste en ,~ledelig Olming i. 1975. Og det er ilcke
lent:;·er bare 11 fuglofo]:k" i Lista/i!'arsund-omr2.det som
reagerer. O[;så medlm:mer fra de andre konmunene i de vestre
deler av Vest-Agder synes etterhvert å ha anskaffet
notisbok og spisset blyanten. Og takle for det. På bak~runn av den svært ufnllstendicse kjennskapen til fue;lefaunaen i store deler av vestfylket er en slik utvikling
ekstra velkommen. Det er naturlig nok bare plass til de
mest interessante observasjoner i en oversikt som denne,
men opplysninger ora en rekke andre arter en...11 de som er
nevnt nedenfor or av stor interesse å fi\. innnendt.
~n har for oversiktens skyld valgt å publisere o:Uservasjonene
kommunevis. 2arsund lcornmune er som l~jent
finne i
Piplerl:a nr. 2/76.
SIRDAL KOMMUNE

STORLOU:

I

;3\fAil'l'AND:

S~r~rensen for
~folge llaftorn

et vann v/Joskreppfjorden ble 3 ind.
(l ad. og 2 juv.) obs. 26.8.

artens hekkeutbredelse er
1971 d[~rlir; kj ant. I
Oksendalsheiene, ca. 500 m.o.h., er arten
faktislc en av de vanligste endene oc;
hekker her årvisst, omenn fcltallig. Under
en tur i dette omr~1.det 14.6. ble sctt
tilsammen 5 hunner i l'1arevann O"' TollG.ksvann.

EO.

_,

r:vnuum:

Også denne andearten observeres i o::sendalområdet i holcJ:etiden, i 1975 bl.a. i
J,smlindsvann l hunn 14.6. og l hann i
Uksendalstjern 15.6. KO.

LIHYPB/
O:HFUGL:

Endel spor i nysn~en av begge disse artene
don 27.3. viser at , ~et ennå finnes en li ten
stamme i Uksendalsheiene. If~lge l~calbefolk
ningen .'~ått mye till)alw de senere f,.r. KO.

VIE:~:

etterhvert blitt vanlig hek!:efugl i
:Erdal, ble f.eks. i 1975 obs. på Oksenclal,
'l'onstad, 'l'jorhom, lkmdeland o:s Sinnes. 1:0.
-~r
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FJ.ÆREPLYTT:

3 ind. ved Borsteinvatnet, Lyseheiane (på
vestsida av vatnet) 2.8.75.
To ind. forsvant etter en stund, men den
3. varslet engstelig. Gilde rundt observatoren
hele tiden, nen spilte ikke slret. TT.
Denne obs. er fra sorc;rensen av utbredelsesområdet ifolGc Haftorn 1971.

RdD;3TILK:

Fåtallig (5ksendalslleia: l ind. i'.smundsvann
14.6. KO.

STRANDSNIPE:

:B'orholdsvis vanlig i Okscndalsheiene: P<1 en
tur i omr~det 14.6. obs. 5 - 6 par ved tre
vann ( !:Iarevann, '.i:ollaksvann o c; J,smunclsvann) KO

"_;lii~!iLTJJ".~KI:!~:JIN:

Påtallig i Oksendal, min l par hekket.
O:::;så obs. v/Håhellervann 26.8. KO.

TJ:..l1.YL3.~~ILi~R:

IIel(Jret fåtallig Ol~se11dal oc; Tonstad. J?lerc

ind. over Oksendalstjern 15.6. KO.
V,m.o,~Ill'"JJS:

HOIE'.:S årvisst i Oksendal, oc;så i 1975, bl,a.
18.5. Hek:cing ilcke konstatert. LC.

:TOTT~JK~IK~:

Obs. etpar ganger i 1975 (Oksendal 29.5. og
.~.onstad,

.,.o •

.H.AVN:

Forholdsvis vanlig i ulcsendaJtsheia, bl.a. 5
ind. ved Harevann 2C.3. U";s2. obs ved Vardefjell
våren 19'75. KO.
-

FQ;),J.:..;:i~.·~rj.:_.:

Obs. ved et par bekker som s~mlle vure
passende hekkelokali tater, Kålhombel{1ren,
Oksendal 29.3. og belc'cen fra JcSmundvann
14.6. KO.

RL.:GTROJT:

:I!,orholdsvis vanlig omenn fåtallig i Oksenclal.sheia. 'i'ilsammen 4 ind. 14.6. Også l incl.
ved 1-Iåhollervann 26. 8. 1:0.

JI'.T;.iPU~lV:

Forholdsvis vanlic;, l'len spredt i Oksenclalsheiene 1975. På en tur 14.6. ble tilsammen
9 ind. o·bs. p<'1 forslrj e11ige lokal i tet er. KC.

,.:ml.L:iPUJ.Y:

Horte noen fly over Liarevo.nn 27. 3. KO •

Initialer: 1:0 - Kåre Olsen
KVINl!!SDAL

- Thorleif Thorsen, Sandnes.

KGr.1i:lUNJ~i:

l ind. 1Tarvestad (Vestorclalen) 13.12.'75. ICO.
RING'l'::i.OS'J.':

l hann varslet lJekkland 19.?. _c;tt reir med
4
funnet .!!'ossedalsrinna 19.?.
4 ind. Nekkland. 28.9. Alle obs. ved KJ.

Si~CSPU:;:tV:

l ind. hort ved ...,;inervann 14.12. K.Jerstad.
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HI6G:U:BOSTAD l':OrollilUHL;;:
·i 1975
3om ::jEmt foretok HGF/Li~re2;istrering av fu2:lclivet
i Rel:lcf j ellområdet, l:: ikon etter
av ~·~rlkeomannen i
Vest-n[Sder. Bal:grunnen var lll.a.
's plan on J~raftutbygging
i omr~det. Den f6lgonde oversikt bygger på rapporten fra
l~urt Jerstad oom var lwntaktmann for undersokelsen.
Det ble gjort 3 turer av medlerm:1er av 110'? ;:;Jist2.:
l. l!'ra Hucllende 21.:5. til
mellom E.ic:mdvc,ml o~:
~.ltorevann med retur til
24.3.(LB, LJ)
2. !l OF /l.ista elcsl:urs j on fra aud lende 6. 6. hovedsakelig til
området ved Fiskelandsvann. 'l'uren endte i Landd:-:.len • G.
Se referat i fiplerka nr. l/76.(LB, LIB, 'l'D, 'l'CH, J,J, ICO)
j . Denne turen var den most dekkende or; utc;cmc;onunldet var
_.wssevatn 13.6. :~1est tid ble 1')rultt i oc-; nmdt '"rrylvannhass-enJ;et11, r1.en
ble foretatt til Vestvc:cssdalen,
1i iclore
'!'orsetjern O{j
(;i!;:1~ tu:ten til .Lljorndalen,
J:'islcelanclsvann ot:; tilslutt til Lanrlclalen 2l.G. ('rH , KJ .)
.U el tagere på en eller flere av turene var: IJ: :Ber,z;erscn,
L1.Berntsen, T.O{lsnes, .L.O.Hansen, 'l'.Hc:Jgeland, l:.Jerstad,
J.Johansen oa K.Olsen.
Systematisk artsli~te:

31!redte ind. obs. over det meste av området.
Jiertallet av hanner tydet p~ at de fleste
huru10r ruget.
LiUK~U.HD:

~,inre<l te

ind. observert. l~un obs. av hanner
piuss et reirfunn t;;rdet o::;scl for denne art
pt, at flere hunner ruc;et i området.

2 hanner O hunner obs. i omr[o.det ved I:,islwlandvann 7.-3.6.

3 hunner i.:itorevann 15.6.
KVIlT

lo ind. Sandvann 24.3.
SpTeclte ind. av bec;De lcjonn ved fors::j ellige
vann i juni.
Ble obs. i

juni.

l :par obs. 15.6.
l unc;fuc;l oils. 24.3 •

LIRYPE::

.Se standen av vol:sne rvner vir~:et ·;ansJcc stor,
b~de
v~ren 6~ utp~ sommeren.
incl. v/'.L'rollscl 22. - 24.3.
hort diverse steder i juni.
'l'ilsam; con 8 hanc1or sett
omr&det i juni. Dessuten

hc5rt spredt i
hunner.

6 ind. vecl. ~:'irJkclandsv-ann i ;juni. l va:cslot stor:=t,
trolie.

p2,r
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Tilsanmen 11 ind. obs. ved J:i'is1.:elandsvann
i juni. 3 par varslet sterkt, hekket trolig.
Også l ind. ve C: J_,7,znevann 14.6.
;:..;T.l.:\~l . JSIIIP ~:

fiiec;et vanlig ved alle vann og
unntatt de nest ho7tlic;~·r,mdo ~

stol~re

·oo1~.':er

Tilsammen ble 8 ind.
i området
rundt :C'isl~elandsvann 7. - 8. • , herav varslet
2 par ved selve vannet. Jen 20.6. varslet
3 i1ar sc:u:mw sted. ::;t av parene haO.de min. 2
unger. __,t f j erdo
som ik'.ce varslet ble
ogs~ sett p&
•
IfCHc;e Haftorn 1971 er dette lanr;t utenfor
artenr>
he 1 :):eomri\cle. lbrmeste
er Jnren O,'_';
'I'ilr-.:L~l,Llen

6 ind. ble hort nå nattlig trekk
sp:c·ed t over hele omrc'J.det i-- ;jnni.

GJUK:

Relativt vanlig over hele

aurno:

~IeL::æt

omr~det.

tidligere i omrD.det. ,m op;,)c;ulpbolle
funnet 13.6, tilhorte ant2.:celic:; denne art.
2 ind. ved 1?ic:}:elanclsvann 20.6.

Tilsammen 5 ind. hort
området.
l incl.

J.~anddalen

spred~

( i1ort) 21.

incl. :(udl8116.cstol 7. (~.
Gt01 f3.

over hele

O(~

2 ind • l:rf::.keli-

•

ic=mtos v;:ulli,; over hele omriJ.clet hvor det f<:mte
trr;r. et reir fun!let i i.J:::u1:ddalen ~-l • •

Yl.clati vt vanli,:; p;~.
vad Fiskelandsvann
vanli.:; i ner

1:1~-rrer

oc~

reir funnet
n.~.
, ~10yt1i:·:~onde omrt.der.

Vanlig. J[el:1æt ved de fleste ganle stoler •
..c'lere reir :funnet.
2 ind. Zråkelist61 7.6. og flere ind. ved
:c'arhomwn lL~. 6.

KRÅKE:

_,;nJ.;:el tvis eller pc.rvir; sprodt ovc;r hoJ.o omrt,_det.
l

Bule ga
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FOSSBKALL:

Totalt 20 hck~esteder funnet.
reirene inneholdt
var :Lcrlatt fcir
lJnc;etallct i de
mec;et lavt ( 2 er anta~olig en av
hardest ro..m .et vecl cm
p8. l~iekLf j el l.

01del av disse

'_::'ilsanEien 5 hamwr hort syn0e spredt i omrt>.det.
8<Jrecl te ind. ble ob,'Jervert i don s::o·;-'clecJ.de
del elV om:cD.det, tilGo.T.liWn 15 incl.
l ind. a:.:u1g KrtJ:olirJtol 7. ().
)vr;rt
most
l

over hele Or>J.rftdet tmntatt på de
toppene.

ind. L:c.nddnlon E3. 6.

.-7.

o:; 20 • •

l ind.. 1Lcncldr'l.len • 6., l ind. -~·~'-rhO!'Jnen 13.6.
:2-:3 par -..itorev2.nn 15.6. l par s. ;:3. 16.

:3ored.te incl. obf:;. n"~ rola:tivt i\pne lyn::- o:;
r:1irro;1rt~clot, tilsam:len 12.
I!'orholdsvis vanli[; i
fortrinnsvis.
3predt

o~colte

ho~rtlL_;;oncle

deler av

omr~det,

omrt.der
tilsan@en

5 ind. obs. pluss ett reirfunn.
:lpredte
deler o.v
'2 W3T:
1

individer i le.verelic;-':enc1e

aelativt vanliG i hele den skoskledde del av
omrrcdet.
~lo
h~ytli~~ende,

obs., oftest i forbindelse nod
bj~rkeskog.
~~ 9 forskjellige
ec~ pluss l par med

rilsammen 27
• obs.
steder. ~tt reir med 4
l unc;e Gatt.

min.

VanliG i lavereliggende deler av området.
Spredte syngende ind. h~rt helt nord til ~orsetj.
~,u_rn UG ~'2J.OST:

3predtte E~vngende ind. obs.
av om.r.lclet.
:;J.:;I;

p[\

I

pas~3ende

deler

OIL~L'}~T:

Syngende hrumer ble hort over hele den delen
av området som er skoe;kleclcl.
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G·R..I.lii\UIS:

lina. Lykkje 23.3., l par iljåvassheii 14.6.
o,:::; l :par ved :::ltorevann lG. 6.
l s~'ngende ind. Hudlcmdestol
Bjorndalen 19.G.

:BOIC:?IHK:

..-,

r:

l • \,).

'Tanli& i laverclicc;endo, Dkoc;klodcle deler av
oinrcidot.
7anlit:::; i
• filsyneslatonde ocs&
vanlig
i furuskogen i l,anddalen. 2 reir
ble funnet, ett i .i?arhommon oc; ett i Landdalen.

Gl1Uiii1:3ISIK:

Flere ind. hort på ~udlondestol og i Landdalen
7. - 8.6. Hort spredt over hele området 13.20.6., også over tregrensen.

GRAS I SIK:

Ga. 50 ind. i flokk ved Lykl~j e 23.3.
21 ind. ved frollsel 24.3.
2 ind. hort mellom i3andvann og r:råkeli 7. b.
SP.:

DOT.:Il'AP:

Eort ved forsetjern 18.6. oc l par obs. i
Bjorndalen 19.6.

2 ind. Farhommen 14.G., lind. Lygnevann l4.b.,
l hann Listol 20.6.
Vanlig ved de fleste
tjern.

lavereli(;(:~ende

vann og

l ind. hort ~rollsel 22.j. oc; l :par obs. ved
Bulega 2tt.;.
Det ble forovrig ogs:l set·t hare, lemen, 1)ever, elt;, rein,
mulic:ens hjort (ekskrementer), rCtdyr, spor etter mink og rev.
Spredte ind. frosk oc_; te~;n til fisk ble kun sott i on bekk.
(Sk~l visstnok iflc. lokalb~fol~ninsen være en liten stamme i
et vann også). 2 :prUver på ph-verdier viste llew:;e ph = 5,
som er for lavt til at ~ngel kan overleve.
~et

meste av omr~dot opp til ca. ?00 m.o.h. er dekket av
frodic; bjor1ws:wg med enkelte :?uruholt iblant. t'ra ca. ?00 m.o.h.
til droye C)OO m.o.~1. består vocetasjonen av mor glissen lJjorkemed
av furu o~ einer. I de mer lune o~ frodige
or det
innslag av roGn og osp. I dalen nord for
L;y'k~~je, som romuor 'l!rylvann, Iloravann, Storovann og Vestvann,
strekl:er
se5
i ca 700 m.o.h. Det-r;e er helt
spesiellt for
antagelig at de relativt
h~yo fjellene omkring
jermer for
Umr{),dene over skot:~·,:;ronsen or i1ovecl~k1::elig
mod dvergbjork, lyng og
esc.
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Haftorn (1971) anf~rer at svartsnett ikke
er funnet hek~ende vest for Jete;dalf~ret.
~n 011pl~rsning fra Arne Gr~nsund, Eelleland
r;jennom Svein .Jifteland tyder :på pl"" at denne
c;rensen kan flyttes. Stedet (garden) heter
Nerstol o,r; det foreli;3c;er f~J,c;ende observasjoner:
~idligere er funnet 4-5 eldre svartsnetthull
innen ~t omr~de p~ ca. 3 da, alle huil vendte
mot SJO.
obs. fuglen f~rste gang i 1972
(lind.). I 1973 obs. 3 ind. i juni/juli.
I 1974 hort p~ tiur1eken
litt utover v~ren.
I 1975 ble arten fi:5rst
tiurloh:en i
april/mai. 5 ind., trolig
kull, ble obo.
i siste halvdel av juli.
ble h~rt oc~ sett
med jevne mellomrom til
• . )e vs,r faste
gjester ved Nerot~l og
~jerna i et
omdtde med 6-7 store eiketrær.
fo::-s:vnte
~~eg om h~sten g.jerne av svarte morell ei~,
iallefall 3 ind. ble obs. her. '.i'ol: bæra med seg
oort til eiketrnrne oe; åt dem eler. ~tt ind.
ble
obs. under ale-jakta l . oc; 3.10.
"clle
• av .C:ronsuncl fra :Jerst~l, ~iJ~en.

1 ind. I:velland 15.2.
lei 1(il':P 3Yi~l:_~:

CV~.

1 ind. Lehnesfjorclen mai - november. GG,
tl/flere.

J~~

]!'unnet hekkende Kinnun<?;sland, 1 reir med 8
egc;, 29.5. JKR.
1 ind. :t'resteneset 11.5. JI:.t1.
Obs. roselmessig fra februar til mai i
L::n[;;dalselva. GG, JT::Il.
1 ind. S!uumoen ca. l u1w i beg. al;ril,JKTI..
l
l

juv. l.i~s](eJ.andsheia 17.12. KJ.
ind. Vatland 22.12. GG, KG.

1 ind. h~rt Bringsjordnes 23.6. EJ.
1 ind. h~rt J:vavik (;:>.Jerstad).
0-:t.~i''UGI,:

2 ind. Leksb~ R.ll. TL.
10-ll ind. Yc.tland 22.12. GG, POG, KG.
4 ind. Ballestad 23.12. '.n.
1 ind. V<c tland 24.12. GG, I'OG.
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3TCTI.F1JGL:

2 hunner Moskeland 5 .11. GG
l hann, l hunn Skrumoen 8.11. JI::R oc; l hann
Omland 8 .11. 'I'L.
En ro y ~:n:rumoen 11.11. GG
l rHy Oppsal 24.11. GG.

TJ:~VJ:

l par mod reir (2 egg) l)re:=;teneset 12.5. GG,JI:R.

.R.UGD~~:

l Kimmngsland 14.). JI:R.
Flere obs. i l10Vember fra Skrumoen/Kvelland
GG, eTER. l ind. Dalland 9.11. 1'L.

CrJOK:

l hi.irt Dringsjord 11.5. JICR.
l ind. Skrumoen 25.9. JKR.
l ind. hlyglestol, Kvås 22.12.

, ICG.

l ind. Skrumoen 3.5. JZH.
Hort ofte ellers.
l ind. Skrumoen 16.4. JXR.
l iud. Aunevik 26.12. GG
l ind. Bringsjordnes 24. og 26.9. TH.
20-25 ind. Brin:::;sjordnes 29.9.
VINllERERLE:

r:::J.

l ind. __Jrageland 24.3. ICJ.
J:i'1mn"'t helckende i Kvås, reir med 3 unger 24.7.
obs. Moske1and 29.5. o~ Skrumoen
2 5. 5.
, JTCR.
Inva~3jonsartet

opptreden, bl.a. ca. 50 ind.
trakk over Brincsjordnes mot SV 27.9. KJ.
J?lere ind. i desember i IJ~cngdal. GG.
2-3 ind. Dringsjordnes 27.9. KJ o~ TH
l-? ind. Gkolandsvann 29.9. KJ, T~. - •
3 ind. Lel<:sbo 24 .lO. TL.
l ind. Berc;saker 29 .lO. i1.II.
2 ind. .:::n~rumoen ;5 .11. GG.
l ind. :·:oske1and 5 .11.
l ind. i.ioskelangsheia 17.12. I~J.
2-3 ind. uom sept. 75 (Sverre JerstadJ.
VanliG overvincrer i .u;rnc;da..Lae..Lva og dOslca i
februar/mars og novembe~. u~, JKR.
l incl. .oek~:edalen (L eks bo?) TL.
_;c;tt røir med 7 egc; funnet LilOSkeland 29.? .... G,JIC1.
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;JTJ.l~~1TI:UL::i:

Opptil ld-l2 ind. obs. Skrumoen Ll. JKR.
Obs. O.flpGil 5-6 ind. Lyngdal :t'ebr./mars;
april. G\7, JKR. :~t reir med unger lJre~c:;teneset 16.5.
, Jim.
Upptil 12 ind. Kvollancl 14-.11. GG
Flero ind. Dal1and 9.11. ~L.

KJBRNEBITSR:

l incl. Bercsaker 16.10. AIL

I·IL:i?IHIC:

l ind. tlom 5.12. GG.

TI?IUIC:

l par med reir (5 egg) Presteneset 16.5.
ellers obs. endel

Initialer: Gaute (-}rims1)y

G·-~,

KD,re Grimsby J:G, Per O. Grimsby ~ ,
:::urt J. err:1tad LJ,

TH, .·1Gbjorn li{~land
TL, J"an ICt~re IUs1x>.k':on

Dag oc Glenn Gabrielsen,
artslisto over
• ~~v det

vi
i

folc~encle:

obs. om hosten f.eks. 21.10 •

SMÅLOM:
'L-"GR.~:

.in stor koloni hekl:er ved Jttsnnc1 ( c~:c. 100

Obs. våren 74/75 Go..r(.monen,
i-lekket muligens, h;;.nnen o1JfJ
::::om1-1oren.

par.

l

J_
( 'Lolf

l
l

l
<:CV

o

incl.
1l8J~l11

17 .10.74-.

Y-~.rc~1. 1Sl72 i ~~vi::-:h'.. l:'~.
27.3.73. SZ, AG, GM.
73 C:t'F)
funnet
sted senere på
r:::vmrt sky o c; lJ:..1.ro obs.
hannen var adskillig tammere
med stolckendene i Evis1a
!\.eirot ble
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Kvisla et et gacmel~ elveutl~p av ~andalselva, ned
bredder
mye siv. 3tok~:ender holder sec hele
eler og
vt:.r og
er lo:.:ali teten rrwteplass for trel('cende vadefugl.
!;1ANDARINAffD:

l hann obs. en dac; i begynnelsen av mai 75.

:1UL'IIOIT:L::

2t nar hekket Kvisla v&ren 1974. 2 unger
vok~te opp. Itke obs. 197~. PF.

3IVHOIL~:

Observeres skjelden ( iJclce

DU1~'l'R08T:

l ind. Oyslebo 1;~. 7. 75. LgG.
l

<~trviss)

ind. !Ja tkroken, Uysle bo 9. 9. 7":>.

j_

Kvisla. I'F.

I'-~G.

5 ind. ;J[atkroken, 0yslebo 30.11.75. L;:iG.
V~.TT.i:H.G~\1:

:..:;n sync;ende hann ved Kvisla ultimo mai - ca.
1.7.1974. ~F m/fl.

Observatorer:

Svein .Gfteland - 3Z , Per J:'riestad - PF
Leif .i:.: rik Gabrielsen - L.3G , J,rne Gronsund - AG,
Geir Mikkelsen - GM.

TOP I DYKLJEJ.:

l ind. i sjoen ved r,angenes 21.8.75. Bjorn
L:rik Faulsen.

LiYRRIKS.G:

l syngende inti. Lohne ultimo mai - ultimo
juni 1972. Sett ned til ca ') meters hold,
sangen tatt
på l:~·d1)[m.d. Liold t seg i et
ltite t;jorn
;~-18. Arne Harveland.

Kli.ISTIANSAND KOMMUNE:
ll~P.

TOPPDYKKER:

1 ind. i sjoen ved Kvarenes l2.lo.75.

I3}!'UGL:

l ind. ilmerst i Kvåsefjorden 2 2.10 .197?.
Oftest obs. ved en kanal med delvis brakt
vann. '.Crolig samme ind. holdt seg ;i området
hele vinteren, siste ~ang obs. primo mars 76.
B.l~P. ( l3 j orn ..!;rik Paulsen) .

1 ind. lCvarenes 11.10. 75.

IIl~P.

3 ind. floy mot ~st langt ute over sjoen
ved Kvarenes 12.10.75. B~P.
SID.~~lTSVA~lS:

MUNK:

J:<,orste obs. i 1975: 4 ind. Kvarenes 11.10.
Senere ble flere flokker på opptil 50 ind.
sett i Kristiansand by, fra ultimo oktober
til medio november. BEP.
!·Einst 5 ind. i ~tanc1esund 21. 9. 75. Det inter~ssante
med disse fuglene var at det i hele obs.per1.oden
ble sett at de ernnrto seg av bror av trollhegg.
Disse bc1ra er betec;net som ~;iftige for mennesker.
:)"~p:
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l stor leik

reirplasoertng , ecgJ eg:·_·i ng og

Litt

~}ltrost

i3VC,!:"'ttrost
1~V

n1 Aust-Liste

~

1972-'ll!.

Ottar Os2.land

Inc!.leiing·.
Utgangsnunktet for denne oversikten var leiting

band Tied

det~e

gjorde eg ein del notatar o:n reirplassering,

egglegcing, kullstorleik osv.

ein del av dette :naterinlet
~

kanskje kan ha interesse for andre , har eg vaJ
den~e

Alle dei reira eg har tatt :ned i
den

austlegas~e

og

tter

1972-?lr. I sa:n-

av rei. rung:>.r i

trostereir for

oversi~ten

~r~

delen av Lista-halvøya, avgrensa :not nord, aust

av sjøen , mot vest av Hanangervatnet og vegen Grimsby-

Kjørrefjord.

Ornr~det

1311 IJ
P~

ligg i

Farsund

ko~~une

Vest-A;cler,

LK 67-71, 38-h2 ).

denne delen av Lista er det ein del nlantefelt

rne~

furu , oe litt sitkagran, buskfuru og lerk. Av

gr Em

planta skog finst det noen stader ein del lauvtre,
Of': has, el.

I :nane;e

FJV

at det ikkje er noen undervegetasjon,
røsslyng , ymse slag
~tan

bjørk

·olfmtefelta er marka de)·:!;:a av barn ·ler slik
b~rlyng,

~ens

det andre stader er

gras og rnose. Pøsslyngen er dess-

vanleg u& dei ikkje-tilplanta heiane.
lerrenget er sm1kunert, og manpe stader er

Lengst nordaust
o~r~de,

lig~

Farsun~

dyrka nark.

by og fleire nyetablerte bustad-

men elles er busetnaden spreidd. Høgda over havet er

n~

1_32 m.

·nest helle omr1det llnde•· l 10 :n •ned det høgaste nunc<:tet

langt n~c·r fun::ce a1J e

Innan det avgrensa ornr.:;det har eg

trostereira. Det ha.cl/e eg ik\:je tid eller hove til , og det var
heJler ikkje noe
staden ,
,l_ret
f"t~.

Of'~

m~l.

I slutten av juni reiste eg kvart

dei trosteretra som ''I·':tte

er derfor ikkje '!',ed i

oversH::ten. Heller ikkje har eg

med korleis det p;j2l\:k med egg

blei funne i

~r

kome til setnare

OE;

s:1~.ungo.r

i

dei reira som

siste delen av juni.

Doi trosteartane som rugar

p~

Aust-Lista er

gr~trost,

svarttrost og rn'l.ltrost. D:3. e0 ikkje ringcnerker gr!ltrostungar,
har eg ikkje gjort notatar om denne arten.
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Tabellane I

og I I viser kvar reira var nlasserte.

Vi ser at nå Aust-Lista legg s~vel svarttrosten som n~ltrosten
reira sine helst i
i

~ran

svarttro~treira

grantre. Av

og av m~ltrostreira heile 88,7

blir det 55,0

og 90,6

%.

%.

Det er interessant

~

samanlikna med ei undersøking av
fr~

reirnlassering til desse artane

Bergensdistriktet utført i

l94l,l9L6 og 191+7 av dr.uhil.J.F.Willgohs
Willgohs fann 59,3
fann eg 67,5
som reirtre
~illgohs

er 52,5% funne

Tek vi med sitkagran ,

av svarttrostreira i

%. Ogs& ved Bergen
( 48,2% ). Som ein

og eg fann eit reir i

·r/illgohs 1951).
tre,

Aust-Lista

er det helst gran som blir brukt
kuriositet kan nemnast at b~de
vivendel. I

pndersøkinga til

aillgohs er det ikkje nemnt reirfunn av svarttrost i
Derimot sr det eit

n~fallande

~2,2

hyller osv. Uer har Willgohs
berghyller og steinmurar ?2,5
.qv reira

, u& Aust-Lista har eg

borgi

Willgohs fann ved Bergen 18,

?
ei tue utp;jer berre '--~'

jorden". Det eine reiret

c;
/

% av mXltrostreira i tre , eg fann 96,2 %.

!Nillgohs fann
N~r

~

forskjellig vis nlassert

eg fan: i

vindfall.

samsvar når det gjeld reir i

det gjeld treslag , blir det derfumot meir ulikt. Ved Bergen

var det 62,5

kvitgran og

ha~lock,

i

e;rRn

i

or. Sg fann ingen reir i

i

lO

furu, 20 % i

furu og berre 2 reir i

einer. Ivi,-,n s:'l er det :1eller ikkje mange store , tette einerar på
Aust-Lista.
Ul rej_r-

Dette syner at m1ltrosten stiller strengare

svarttrosten. Det same gjeld og for val av reirbioton.
Med to unntak l&g alle m&ltrostreira eg fann i
anna låg i

granskog. Eit mål-

ei bjørk på eit beite tilgrodd med

trostreir låg i

ei lita gran i

ein liten granlund ca

40

sm~bjørk,

eit

m frå Farsund

folkeskole. Mellom reirtreet og skolen var det ein leikenlass. I
be~-e

desse reira vaks det fram

4 ungar.

Dei fleste svarttrostreira som var ulasserte i
·ne l lom l

høgt i

og 2 m høgt,

ei ca

l~

~

var eit reir som

tre , låg

jamt over lJ m høgt. Ei t reir L~g ca 3/1, m

høg gran. 6 reir l1g høgare enn 2 m , høgast
l~g

ca 5 m opne i

svarttrostreira vart funne i

ei ca l? m høg gran. Dei fleste

unge 3-7 m høge grantre.

Måltrostreira hadde meir variert høgde~lassering. L}gast
var eit reir som var ca
ca

høgt
lom l

og 3

2 reir ca
'"~·

m høgt i

31

ei ca 5 m høg gran. 3 roir låg

m ijøgt. EJ.les var fardelinga jamn

m~ltrostane

valde helst unge , tette graner.
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elles her vera
plas~erte

i

l&care enn ?

at dei reira som er

ner~sam

eit tre er lettare

A o~pdaga

enn

er høRare. Dette kah vera ein av grunnane til at
reir høgare enn 2 m •
noen få unntak

l~g
~

trestamme. Noen var lette
~st

Og

beg~e

alle reira tjl

inn~t

artane

finna , mens andre var betre gøymde.

var gjerne slik at dei som var lettast synlege , blei

røva, mens dei fuglane som gøymde reira hest,
Svarttrostreira i
Storleiken

fekk fram ungar.

berghyller og steinmurar blei mest alltid røva.

u&

revira, avstanden mellom reira osv. har eg

dessverre ikkje undersøkt. Av notatane g&r det fram at dei

m~l

trostreira som l&g næra3t cinannan og som del snmstundes var
ungar i

, var ca jO m frA kvarandre. P&fallande ofte

svarttrostrei~

og eit m;ltrostreir

noks~

l~g

eit

nær einannan. Svart-

tror.;treir nr 2/?2 og ·n·).ltrostreir nr lt/72 1'1g berre ca 3 m fr?

":varandre. Egglegc;ing0 i
dø~e

p~

h'"~

desroe to reira

samstundes, Ogs~ fr~ I~s i

g~tt

føre seg

Sandnes ~ommu~ , Rogaland , har

at svarttrost , m11trost og

raudve~gtrost

reir nær einannan og samti ig ha egg eller ungar i

ha

kunn

reira. Ved

olassera reira slik kan fuglane truleg lettare varsla

hjel~a

kvarandre mot eggrøvarar .
og ungar.
Etter

so~

reira blei funne, gjorde eg visse notatar om

de:L. Nu:n eringa er gjort seinare. Noen reir blei funne r:ted
nnen

ungar og noen mrd

s~

stor0 unfar at dei

ring-

4erkast. P~ tabellane III og IV er resultatet vist. Den øverste
rubrik'cen [:'jeld ta>_et

11a

egg. Er det tomt i

denne rubrikken,

betyr -'let at reiret blei funne etter klekkinga. Andre rubrik-":en
jeld talet

ungar som var for

sm~

til

ringmerkast. ? i

~enne

rubrikken betyr at reiret ikkje blei kontrollert etter klekkinga.
'l'redje rubri'l: en viser talet
dag ar

le;: litt eldre.

i·~j

ring~erkte

ungar.

n del rei.r blAi fun •e

er ca

7

11ed " ring.nerkincc;-

gamle " ungar, og d:.'l_ er rubrikk.ane over tome. F:lles r:ar eg rekna
med at dei ringmerkte ungane har klart

~

bli flygedyktige. I

tilfelle b~de p~ Aust-Lista og andre stader har eg røynsle
dette er rett. Dei reira som blei ferdigbygde ,
:~:om

egg i

,

reir som blei funne etter

Ll

·,der.

som

at
ik:je

dei var røva eJ.ler

etter at ungane var utflogne , er ikkje med i
nemnde

~en

tabellane ,

~en
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For

samanlikna dei ulike R,ra har eg TJrøvt to m ctar.
0

Dette har eg mellom anna gjort for kontrol2.s

skuld. Den eine

:n3_ten er

( =

dividera talet

ringmerkte

ungar som voks

p1 funne reir • Ferdigbygde reir som det

fram ) med talet
blei lagt egg i

p~

je

, og reir som blei funne etter at ungane truleg

var utflogne er ikkje med i utrekninga. Det same gjeld reir som
eg ik;je

s~g

om etter klekkinga. Derimot er reir med eggeskal

inl-;lud Tte , då de:,;se tyde 1 eg er røva etter eg{':leg' inga.
Ved den andre
ringmerkt ungar i

m~ten

ser eg

p~

kor mango reir det blei

, og reknar ut kor stor brøkdel av reira desse
d~

utgjer. Her har eg utelatt svarttrostreir nr l/72,

det er

usikkert om ungen voks fram. Elles har eg tatt med dei same
reira som i

st~r

den første utrekninga. Begge utrekningane

like

under tabellane.
1972 og 1973 var den gjennomsnitt-

Av dette ser vi at i

lege kullstorleiken før utflyging fr& reiret omlag like
svarttrosten. 1974 var derimot eit dArlegare
var 1972 eit godt

~r

talet n1 reir lite ,

samanlikna med 1973 og
S3

hos

~r.

For mlltrosten
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Dessverre er

e1n kan ikkje leg3ja altfor stor vekt

dette. Tendensen er likevel no'cs3 klar.
:·:.rsakene til det te kan ve ra for skje 11.ige. Tabellane
viser at mange egg ikkje blir klekte. Dette kjem først og fremst
av eggrøving, særleg av
rugar i
test det

omr~det.
SOin

kr~ke

, skjor og nøtteskrike, som alle

Særleg er kr,kebestanden stor , og i

om bestanden var større enn i

1974 syn-

·''tra før. Bin annan

eggrøvar er ekornet. Noen reir blir kanskje øydelagde av gutungar , men dette trur eg gjeld

f~

reir, Noen reir , truleg helst

trostreir , kan ha blitt skyd,-i e fordi eg fanr de i.
I noen reir blei
8V

ik~je

alle

klekte. Dette kan koma
jo fekk

at dei var ubefrukta. Ei anna 3rsak kan vera at dei

nok varme.
Uei ungane som ikkje voks opp, blei truleg oftast tatt
av kr~ka n~r heile kullet kom bort. N~r ein eller noen f& ungar i
eit kull

ik~je

gjeld til dømes

voks fram , skyldest det
m~ltrostreir

sm1ungar 3 og ringmerkte ungar 2 .
kulds vera

r~melege

andre 1rsaker. Dette

nr 2/72 • Der var talet
H~r

p~

egg 4 ,

kan sjukdom , svalt eller

grunnar~

Av den første

opnstillingsm~ten

ser vi at

m~Jtrosten

har hatt litt større gjennomsnittleg kullstorleik før utflygins
reiret ~nn svarttrosten ( 1, 68 ringmerkt unge/r 'ir mot l, 1,3
ringmerkt unge/reir). Den andre mAten viser at gjennomsnittleg
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blir o'·0l_ag J ik.e man;':e svart trostrPir so'n
Rundt rPkna kan vi seia at i
artane

trostreir røva.

halvnarteL av reira t i l

blir rtet flygedyktige ungar.
Tidlege og seine kull.

I

tabel i ane V og Vt har eg delt inn hekl,esesonf:t?n i

periodar og notert talet n~ egg i

~in

kvart reir.

reir

er utelatt av di eg ikkje kan seia for visst kor nange
det vart lagt i

dei. Det kan vera at eg fann reiret før egg-

legginga var ferdig , og at reiret seinere blei røv2 eller
:i.kL;je ;r,eir l:>esøkt av .neg. Og dei reira eg fann E)tter
so~ne

er i

eerleg~inga

finna tida for

var klekte , er utelatt. For

har

nrøvt

h.ar

høve m&tta rekna meg t i l det.

fastsetja alderen D' ungane , og
( Haftorn 1971

).

~g

har rekna slik at det blei lagt eitt egg
e~

kvar dag. Dermed har
dag.
sj~

f~

At noen
bort frA

~en

,

ko~e

i

feil rubrikk, kan eg ikkj

det kan ikkje gjelrla mange , og resultatet

s~rleg

blir nenne noe

kame omlag fram til første egglegfings-

reir kan ha

annleis.
i

Tabell V syner at talet n
r~~

anril t i l

f0~ste

svarttrostreira aukar

halvdelen av 1ai, og

siste h ,lvrlelen av cnai. Fr'l juni

~wr

end~

litt

~eir

dg berre to reir ,

til

oc

der-

1<:an ein ik'<:je lerr~ja for stor vekt n~ resultatet her. Tendensen blir styrke1
u~:ear

n.o~r

vi tek ,,wd dei roi.ra

so~~~

fr~

reir nr

1/72. Dette reiret fann eg ?4. april

15.

~ai

~et

var

eitt

blot fun;,e med

5.11 ust re::" er

interessant tilfelle

i.

og cin unge i

reiret ,

c;

har eg

un.~:;en

for l i ten ti}

var

var

borLe. Om han hadJr flage ut eller omkomme, vait
n~

t
til

c'ctte

r<"irr:t

slik at talet n.3. eg·-- i

:JGJret.

dette kullet var 11 •

2 egg klekte og 2 unger ringmerkte.

Denne gongen blei
Desse to kulla i

var det forutan det

nylagt egg. Seinare blei det lagt

s~me

reiret

8r sfl. tilfelle ,

tilhøyrte

trule~

same svarttrost-

fe kli: det te svart trost-par8t fram færre

to kull enn mange andre

eitt.

var eJles den

einaste gongen eg fann eit reir nytta omatt
For
GO~

~~!trosten

vi av tabell VI den

has svarttrosten. Rett nok er

~et

sa~e

berre to kull

tendensen
fr~

anril,

100
0

men fr-l 'nai og juni ha:· eg f' ttL
au~e

visnr ein liten

p~

av 1ai , mens det er

f~rre

p~

dei reira som eg fann

ein .:el reir. 'l'abellen

talet n& egs pr reir i
ur reir i

s~ste

delen

juni. Tek vi med

ungestadiet , har vi

sa~e

tendensen.

Vi ser av tabellane V og VI at m&ltrosten gjennomsnittleg har fleire eg!· enn svarttrosten. Talet o8 egg varierer des utan 21eir fr'l

:~r

1r til

i

w'Jltrostr-ira.

I tabellane VII og VIII har eg med alle reira som
blei funne med egg eller ungar i. Ved
turen i

a9ril , mai og juni i
~r

jamt over kvart
fastsl%

no~o

følgjer normalen.
leg~inga

om eg

det er rimeleg

~

E~

kan derfor ikkje

ut fr& temperaturen , sjølv om

tru at den har innverknad. Vertilhøva i

overvintringsomr~dot

stor tn'1Verknad.

studera tempera-

3 1ra ser vi at den

desse

}~in

og under v&rtrekket har kanskje like
fa.ktor som eg dessverre ikkje har ført

noen oversikt over , men som kan ha ein del

innverkna~

desse tabellane , er leiteintensiteten min.

i

For dei 3 1ra samla har eg rekna ut fordelinga
at ein stor del av svarttrostane legg

prosentvis. Vi
halv elen av

~ai

er det

b~de

slutten av 1ai, skyldest nok
1. Talet

raskande lite.
det i

pA

Fr~

Ims i

t.rorc;tar so:o bygde reir
feki~

ogs~

i

finna svarttrostreir

juli var det noen svart-

la egg. Om dette skjedde

Dei fleste

m~ltrostane

p~

Aust-Lista tek til med

·:1ai. Grun:,ccn til at det er fun:·re fleire reir

slutten av m1naden

s~yldest

vel at dot kjem til ein del

omla;:de 1c~:ull. Hen dot m:'l og vera ein dcJ
til

Au.st-

undersø 1 ~ja.

eg dessverre ikkje høve til

eg;::lec;ginga i

jJni er over-

Sandnes kommune , Rogaland ,

1950-&ra og i 1960-&ra vanleg

Lista ,

et er lae;t

omlagde kull og andre-

blei etablerte i

reir

utover heile juni , ja ,

fr~

onlagde kull. Dc:n

osså ein

da 1ed reir der første

forholdsvis store
i

første

~ai.

men noen utset det til i

r1

\ltrosc~ar

V: 1 ~

ned hek inga s:J. seint. Juni-kulla kan vera såvel omlagde

som anGregangs kull.
Det tidlegaste ungekullet av dei ovornemnte e
trostreir nr l/73. Det blei funne l. mai med l
eg~legcinga

197?

,

eg~

vi rugetida til 13 dagar og

k.le:s.:te unga.r.
m~

første egcGt ta

eg to SJarttrostungar

bl~tt

og 2 nydagar til

l&Gt 15. anril.

kunne flyga litt, og

4. mai
li~e

101
ved fann
ill~

trosteungane vil eg tru

Des se

berre var 2

eg~

i

ha vare

dag·ar

111

til 13 dasar og reknar

Set vi rugetid

~ullet

fram til at

, %jern

ha vore 6. og 7. 8pril.
Tidlegaste m~ltrost~ullet er reir nr

~/7?.

Dette reiret

blei funne lJI. :-nai :n2d 11 ungar son

ring-

:nerl-:::ast. Ved

nytta Jen vanlege

første egfet i

dette reiret m1 vera lagt

kjem vi til

utrekni~~a

18. anril. Dette
ca 3 m fr.) eit

trcstreiret var elles det før nemnte som '
svarttrostreir.

m:~ltrosten

svarttrosten ·byrjar hel-;:ld_nga fon·

at artane hyttar heilt eller delvis uli

ha
føde til

1nc;ane. Ei t anna og tru leg viktigare rco:nent er at ncen svCJrttrostar overvintrar , og dei svarttrostane som er trekkfug 1 nr
t·, rostane.

til Aust-Lista tidlegare enn
b:~de

hovudtreki~et.

dei første trekkfuclnne og

van.s~:ar

Dett
p,]

skilja overvintrande svarttrostar

med

f:runn av
fr~

trekk-

fURlane er det vanskeleg 0 fastsetja datoen for det første
svarttrostv~rtrelrket.

Æen n1r arten viser seg

e]

ein lokalitet der den ikkje er blitt observert heile vinteren,
og n'i

4

eller fleire fuglar blir observerte saman , indikerer

dette truleg at

v~rtrel<>:>:et

har be[Synt. For '\.ra 107)-1971! har

lek.tor Tore 'i'orjesen og Bl! ko:n'ne fram til desse rlat:):cJne for
v~rtrekket

det første

p~

Aust-Lista :

197-:>

197':

:3vgrttrost

15/3

1,1'\1 trost

zr::,;-z.
./r

.../

,,jermo:ntonit

15/3

l971i
10/3

1V3

261'5

26/3

?6/3

det gjeld hovudtrekket , har eg f§ sikre data, Men
notert a'

n

mange svarttrostar

trosten hadde

kom~o.

O:n

nange som sone 30/3-7&.
trostane

kje~

onlag

forskjellen nAr det

11

sang 2?>/3-73 ,

ltrosten har
~otte

e~

har
f·,'lr 11·'\l-

notert at det vor
at dei første svart-

kan tyda

-~ltrostano

veker før dei fc:'lrste
~jeld

alts·~

, '!lens

hovudtrekket

r;sum'r er ing
1.

fleste reira til begge artane

l

Svarttrosten har størst varia3jon i
sa:asvarar ned ei l.:.:ldersøkinf,
av dr.:>htl.
TT)

fr·~

tre,

s~rleg

~eirnlasseringa.

grantre.
Dette

Bergens-distriktet utf0rt

102
2. Oml36 halvparten av dei funne reira til
r~va.C

artane har størst kull i

4.

a:rtane blei

Tabell I1I og IV ).
slutten

p~

mai.

~~ltrosten

har litt større kull enn svarttrosten.( Tabell V og VI ).
~varttrosten byrjar hekkinga tidlegare enn ~~ltrosten. Dette
v~rtrekket.

sarnsvarar

( Tabell VII og VIII ).
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Klimadata for Lista 1972, 1973 og 1974 ( Pinlerka nr l/73
'lr

1/74

•o

og nr l/75 s. 3 ).

'ril lege.

Av dei 113 rimgmerkte
~jeniunn,

ungane har eg be•re

f~

2

eib av kvar art. Gjenfun a er :
73~

Svarttrost ( r ir nr 9/7?

kontrollert 31/3-73 Bunken Klitplantage,Jylland,
Banmark

~20

km

0-9-12.

Stav.Mus. 735 191 M&ltrost ( reir nr 14/72 )
15/6-7? Krossbakk
drept 11,/l:J-7.1, Lesneron , Land es, f:c::_c:.nkei

< s:_

1560 ~m ~sn 2-3-29.
I 1971 ringmerkte eg berre noen
ungar ,

Stav.Mus.

kull

dette gjenfun,wt

7 119 786

M~ltrost

~erka 27/5 -71 Mosvol1

dreDt 28/ll-71 Colunga, Oviedo, ~
1!125 S/itS 0-6-1.

!)tt.ar Osaland

tros~e-

'
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Tabell I
Plasserine av svarttrnstreir

1971,
EJum
1972
Prosent
1973
-----------~----------~~--------~----------~----------~~--------~
gran

12

~)2'

?l

5
l

5

2,

l

-1-----------+-----------+----,------t--~~---- ~-~-----~----1---------

!uru

l
l

l

2,

l

2

5,

l

l

2,
~---

l
l

[ vindfalJ

3

7,5

~--------~-- -~----+-~--------~-+-----~---~-----+-------------+-----------

5,0

,?

-----------

3

---~-

--~-----

17,5
l

l

2,5

'I'abell I I
0

lassering av mlltrostreir

Tan

197 o

197.3

i'/ li

2.3

l?

12

,_31 tkagran
"in er
bjørk

l
i

l

l

l

vindfall
kvist haug

l

-- !----·

l

l

-- ·--

l

Su~n

47

-·>ro::-.:;cnt

88,7

l

1,9

2

3, ?

l

1,9

l

1,9

l

l,

:n

Tabr:ll
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Ove ro;i - t over svart tro._;trei r

1972
reir nr

la

lb

2

?

4

4

o*

2

3

5

3

6

7

8

2

5

,L

9

l
l

i

uncar

l

riw~;merk t

~

,

t-l--+-2-f---+--3-- ---+---+\-o-~-J---:-?-j4
1

3

2

4

l
l

har kanskje floge.

Dessutan l

ferdigbygt reir og

Eincmerkt

--.:::lc.:::8~

Reir--~-

4

6

Heir med ringmerkte ung;:-r

9

~:f.~:~e.

reir der ungane truleg var

= 0,75

's

Reir

"!.973
\ reir nr

l

2

i
ll

3

12

rin;··:nerk t

'4

4

l

o

, ungar
i

J?

5

-J

'

l

! egg

l

4

2

2
'2

23

Ringmerkt
Reir

2

o

?

2

1,92

12

~4

l

j

l

Rei~~~ingmerkte

7

un~ar

0,53

12

Reir

1974
~reir nr

l

2

3

3

3

l

o

3

o

i

legg
ungar

4

6

!7

8

13

4

4

14

4

o

o

o lo

o

9

l
5

i

l

o

rinr;merkt

5

nessutRn 2 ferdicbygde reir , l røva reir og l reir der
iruleg var utflogne.
eir

5
lO

0,50

~1!1ed

f<"ir

rinrmerk:te ungar

unga~

l

10

0,10

'}jennomsnitt
Ringmerkt
Re1r

46

31

1,48

Reir 6ed rin3~erkte ungar 14
Heir
30

o, 47
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Tabell. IV

1972
"

..

·~·

~

reir nr

l

2

egg

2

4

-4

3

5

il 6

7

h

\ It

l
l

o

o

unr:ar

2

3

ringznerkt

2

2

'+

It

14

15

16

17

i8

5

4

5

~

?

?

?

reir nr

13

l+

egg
ungar

5

ringmerkt 5

!,o

9

_10

15

3

4

4

o

l+

l'"'
l

3

l+

lt

Ill

12

l~.

l
1o

'j

l

5

l

!
l

l
i

l

4

5

;t trulec; rorlatt.
Dessutan 3 ferdigbygde reir ,+røva reir og 3 reir der ungane tru'eg
var ut floe:ne.

Ringmerkt__--~4~2-Reir
16

= 2,63

·o, 69

1973
treir nr

l

2

3

'+
o

5

l

i

)c;bo

i

ungar

!

[

io

lf

5

l

o

o

l

-1 '~ l

Des~atan

l+
()

&a·

l

.:~latt

fcr~igbygt

)•

K: lt

reir.
1,07

18
15

ring~nerkt

X

7

l

l5

o

6

l

5

l

5

l

i

9

lO

'l+

4

o

3

3

ll

.llL1 !

l,.. ; 5

_j

l2
1

l

l

)

L;.

o

l unc;e var for liten

12 f 13

ti.

l

l

i

i
l

"'"

l

i

l
l
l

'
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Tabell IV ( framhald )

197''
i

reir nr

l

2

5

egg

4

un1;ar

2-3 o

ringmerkt

o

3

li

5

b

5

5

r~)

2

o

)

l Jf

l;

17

~·--i
3

l

110

ll

14

l

l;,

'!

o

i9

3

?

l
l
l

l

4

nyklekt
Dessutan 2 røva reir og l reir der ung ane truleg var utflogne.
'#-

"!Ringmerkt
Reir

lO
lO

= 1,00

Re:lin~

med rinE:;merkte ungar

Heir

3
lO

= 0,30

Gjennomsnitt

6Z

:Rinrmerkt
Reir

it O

1,68 Reir rne'd

ring~nerl{te

unr,ar

Beir

18

O,lt5

!..LO"

Tabell V
Talet på egg pr reir hos svarttrost

april

nrimo mai

ultimo mai

juni

19'/2

2-4

2

1+-5

4

1973

3

4

4-2-4-4-LI

2

l sj.
l

l

snitt

3,')

l 3,4

l
11974

3-3

3-4-4

1+-1+

l gj.r;nitt

3,0

3,LJ

::s, 9

l

i _3, 6

i
3,e

l

l

'/

Tabell VI
Talet ?å egg pr reir hos måltrost
!

19?2

april

jprimo mai

ultimo mai

4

'2-4-1+

':!- 3-1;-')-':)

j

i

l

juni
4-5-11-

j

197 5

lj

1')71,

gj.snitt

5-5';5-It-5

4,0

4,3

L";j. sni

-r; •.

l

l

li;' l
,l,, 6

'}-1;-!;-5

ll

i

5-5

2-!+

lh, 3

4,5

3,,8

,4,3

;

l
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Tabell

VII

Periodevis fordeling av svarttrostreir

auri1

primo mai

ultimo mai juni

19?2

5

l

3

l

1q'?3

2

?

8

l

19'?1:

3

Sum

lO

6

li+

2

Prosent

31,3

ld,7

'+3, 7

6,3

:'abell

3

VIII

Periodevis fordeling av m&ltrostreir

april

primo mai

ul ti no mai juni

197 ::'

3

4

8

3

1973

1

4

7

2

3

'l-

3

1971+
Stu:

4

ll

19

8

Prosent

9,

28,?

L:')';:>

l::;,l

108

De siste vintrene har det kommet store meggder olje inn
til lysten av Lista.

Om oljevirksomheten i Nordsjøen er

skyld i dette, tør jeg ikke si, men oljen er nå her allikevel.'

Flere steder er steinene helt svarte av olje.

Oljen

skjemmer ikke bare ut strendene, det er et stort svineri.
Går du i stranda kan du risikere å bli tilgriset selv.
De

~leste

vet at store mengder sjøfugl dør på grunn av

oljesølet, men ikke alle vat at disse fUglene har store
lidelser

~ør

de dør.

De aller heldigste får oljen ned i

lungene og dør fort, men de fleste får en oljeflekk pi
fjærdrakta.

Oljen ødelegger da

drakta vannavstøtende.

~ettet

som holder fjær-

Da trenger vannet inn til skinnet,

og fuglen fryser ihjel.

Hvås fuglen er nærme land når

den blir tilgriset, og kommer sJg på land, så er det
ikke kulden som dreper dem.
få vekk eljen.
dør av

Så får de olje i fordøyelseskanalen, og

forgi~tning,

eller av at hale magen og tammene

er blitt etset vekk.

Jeg har selv åpnet en oljeskadd

alke som nettopp vaæ dødd.
oljen ut.

Da jeg åpnet buken, rant

Den hadde ikke det som heter tarmer.

etset vekk.
~eg

Da sitter de og forsøker å

De var

Oljen lå og nøt mellom de andre innvollene,

forstår ikke at fuglen ikke var dødd for lenge siden.

Et annet tilfelle var en lomvi som nettopp var avlivet, og
som jeg fikk se.

Den var mye oljeskadd, blant annew hadde

den olje på bena, og oljen hadde etset vekk skinnet, så det
var store blod!hge sår o
hatt mens de

Tenk bare på de lidelsene de har

var ved bevissthet.
Sverre Sandersen.
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OLJERAPPORTEN 1975/76.
Sverre Sandersen.
På samme måte som tidligere vintrer har vi også i vinter
patruljert Lista-kysten for å fi!llLe ut hvor mange oljeskadde .fugl som har kommet inn til kysten.
i

~jor

I sammenlikning med

vinter, var det svært lite alkefugl i vinter, noe

som sikkert har sammenheng med at det ikke var åte i
sjøen i vinter.
vekk.

Derfor har alkefuglene trukket lenger

Men hvis vi ser på ender og måker, så er det nesten

det samme antall som tidligere år.
Til en forandring fra tidligere år, ble det i år observert
oljeskadde

~erner.

Etter et par stormer i vinter, kom det iland mye olje,
men antallet oljeskadde fugl økte ikke.

SAMMENLIGNING:
Denne sammenligningen er
tatt fra det området som
har vært grundigst undersøkt alle tre årene.
Det er området: Nordhasselbukta, Tjørveneset og
Tjørvevia.
Søyle 1 er alkefugler.
11
2 11 andefugler.
"
3 11 måkefugler.
"
4 " andre .fugler.
Tallene langs den loddrette
akseh viser antall fugl.

110
OVERSIKT OVER OLJESKADET FUGL 1975/76.
Havhest: 1 (D) Kviljosanden 7/3-76. NOFAL.
(L) Nordhasselbukta 2/1-76. ss. 1 (L) Brekneholmen
23/1-76. SS. 1 (L) Listahavn 1/2-76. KO.

Ær~: i

Kvinand: 1 Sevika (L) 23/11-75. KO.
Polarsnipe: 1 (L) Kviljosanden 7/3-76. NOFAL,
Hettemåke: 1 Nordhasselbukta (L) 25/2-76.
(L) 28/2-76. SS.

ss.

1 Borshavn

Gråmåke: 1 (L) Steinodden 2/11-75. KO. 1 (L) Brekne 25/12-75.
KO. 1 (L) Nordhasselbukta 19/1-76 TOH. 1 (L) .
Nesheimwanden 31/1-76. OP.: 1 (L) Åsen/Hanangermona
oa. 4/2-76. KO.
Svartbak: 2 Jølle (L) 29/2-76. KO.
Fiskemåke: 1 Nordhasselbukta 30/12-75 (L).
(L) 25/2-76. SS.

ss.

1 Steinsviga

i..Jtykkje: En og samme fugl ble observert i Borshavn følgende
datoer: 11/1, 31/1, 5/2, 10/2, 12/2, 15/2, 1672,
26/2 og 28/2-76.
Andre: 1 Steinodden (D) 28/2-76. ss. 1 (D) Sevika
15/3-76. TOH.
Makrellterne: 2 i juli 76 i

Li~tahavn.

Alkekenge: 1 (D) Jølle 29/2-76. KO.
Alke: 1 Kviljosanden (D) 26/12:75. HS:
Lomvi: 1 (L) Steinodden 15/2-75. TOH/SS. 1 (L) Kviljosanden
ca. 20/2. HS. 1 Kviljosanden (D) 7/3-76. NOFAL.
1 Havika (D) 27/3-76. HS. 1 KviljobrønJ;l.en (D) 1 /6-76.KO.
Ubestemt alke/lomvi:

1 (D) Liåtahav.n 29/11-75. KO. 1 (D)
Havika 15/4-76. HS.

(L) - betyr at fuglen var levende.
(D) - betyr at fuglen var død.·
Våre observatører er: HS: HeDning Sørensen, OP: Oddvar Pedersen,
TOR: Tor Oddvar Hansen, KO: Kåre OLsen og SS: Sverre Sandersen.
NOFAL: Norsk Ornitologisk Forening, Avdeling Listas ekskursjoner.
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FRA FUGL.:~LIV::~T I
"~v

H,\.V;JT UT.c~~T:?OR LISTA.

Andor Notland

I 1975 del tok jeg i makrellfisket utcm:for I,istalandet.
I lopet av denne tiden, fra j1.1.li
til uidten av septenber,
observerte jeg endel fugl som vel
ha litt spesiell
interesse:
STOH~g)VALB:

Denne arten så jeg helt sildcert en gang,
mulic;ens to c;anger. Tidspunktet var en dag i
siste halvdel av aur;-ust. Vi befo,nt oss ca.
30-35 nautiske mil sydvest av Katland O(-'; det
var mec;et gode observasjonsforhold •
.!!'uglen floy tvers over båten i en hoyde av ca.
10 meter, fulgte il:ke fartoyet. Storrelsen var
noenlunde som tårnsvale, helhetsinntryk~et
var brunsvart, uten hvit strupeflekk, oc;
ganske lang, kloftet stjert.
Karakteristisk var selve flukten som foregi~k
mecl en rel:l:e flagrende vingeslaG r'lccl stive
vinc;er og med bare en avalr beYer;else i "håndleddet". F1118len seilte et st;ykke, s~:iftet
l:urs oc:; fla,~;ret pi\ ny·tt videre, Flcn i litt
annen retning.
Ga. en uke senere
noenlunde samme sted ble
samme slac;s fuc;l ocså sett.
11

GR]LifLS:

Denne arten så jee; 5 indiYider av (rmlit;;ons 6).
J?orste gane, i fi.irsto halvdel av juli, obs.
je 0:; et par ca.
nautisl:e nil syd :;~or
:~atland. Jisse
oamr:ten over bi:5lgene
i 4-5 ·, ,eters }lc5ycle oc; holdt de:cnw r:.vstanden
OlJP og ned i b1_i1c;edaJ_ene noenlunde ned samPle
avstand. :Je fulgte i:c~-~e båten. l?lukten var
forovrie; ganske karakteristisk. Jøt Yar en
:nerkelig slengete oc; tildels vingleto :Lluktform •
./uglene 11 flac;ret" noen sla{3 OG De il te
Gt
lite ~;tyldce, men "1cve:::;etn vinr:ene sli': n.t el. en
hel -.;e snart til den ene o~; 13l"ll:n'·i; l;j_l don c:mdre
e;vEJtanclen j ec:s s{:, dem

.

:to ind. ble senere, }ilrim.o auc;ust, sett 25-30
H mil S'tdvest av l~atlancl
noenlunde saif\J'lC
sted ble en rmlifjens to
• sott prir10 sept.
Disse ble sett med noen dagers mellomrom og
noe lengre ute enn do foreg~onde •
.J'lul~ten til {;r;'Uiren
tj_ldels oc;sft stormsvalen Jean j_i:ke
mod havhestens.
-~Desj_ellt ;-;rt,liren
en t~rdeli:; Jmekk på
vingen (i lL"tndlodclet
H<c>,vhesten flyr med holt
strake vinc~er.
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siAVIL:~ST:

Denne arten er den av havfuc;lene son er v5_rkelig
tallrik i dette havomr&det. Yuglene sees sjelden
for man er 15-20 H mil fra land, mon derfra oi:er
antallet jevnt, og fra 35
mil og utover er det
enorme rilengder. Jeg har sett flere hundre, on
ild:e tusen, samtidi:.:; enkel te c;anger. Dette er
surliG når flare båter kastor ut fiskeavfall.
Da lcommer fuc::;lene helt inntil rekka og kal':::ler
omtrent som sinte hans (Havhest 1:allos da ocscl
for hons av de lokale fiskere). Zr Dan heldig
kan man fange dem med hendene- det har jeg sett bli
gjort (fuc;lene ble sluppet igjen).
Iblant er det noen havheot av den morke varianten,
men de er forholdsvis sjeldne.

Hi1.V3UI,3:

"\v denne arten si;>, jeG 8 - 10 individer. 1\leste:parten var ungfugl, men noen var fullt utfarget.
Den forste så jeg i siste uke av juli. Vi sluttet
fisket i nid ten 1:W september o,c:; aot slutten ble
de adskillig vanligere enn tidligere pL'1 sommeren.
J."up;lene stupcl~rkkcr etter bl.a. makrell og det
hender at man far dem på makrelldorcen.
In(ien av fuglnne hle sett noe sbrlic; nL3rnere land
enn -::'10-35 H mil.

'1:Y7 JO:

(J1)servert 4 gane:; er i au,zus t, tre av den ca. 30-40

:a mil av land. uen fjerde lå på vannet ca. 10-15
ll mil av land.

l3YY.:i,=J~:

~::..rten

er [;anske vanlig fra de ytterste skjærene

og utover om h~sten, westeparten er unc;fucl.
Gbservert forsto
i annen halvdel av auc;ust.

Huglene flyr ofte
meter fra båten oc ticcor
etter mat. Den okiller sec ut fra resten ev
mDJwartene p& :;runn av denn.e tillitsfullheten.
i3torst antall je,; har p;ett GanticlL:;, nen slil:e
sm[dlol:::;~er er vanlic;e når man lcommor utenfor
s::j<Drc;8xclen o:; kaster ut fis!l:eavfall.
Gbserverte ':)0-cW i;1d. en da:~ i sist o hal vcl.ol av
fordelt pD. sm,~.flo!:Jcer på 4-5 stli:.
fra land~ 15 - 35
mil. Også enslige
individer.
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Vinteren-våren (januar-juni) ble det i Nesheimvannet på
Lista registrert hele 19 forskjellige andefuglarter.
Av disse ble 2 arter registrert som nye ved vannet (lappfiskand og kortnebbgås).
I det følgende blir hver art behandlet, dens forekomst,
ankmmsttider, antall. o.l.

!S!O;Eh21,2;:
Isforholdene var egentlig litt spes-ielle dette år, isen kom
sent forsvant igjen, kom igjen og ble liggende ganske sent.
Isen la seg første gang ca. 25. jBB. og løste seg ne-,tsten
opp igjen ultimo februar. Ny is la:·:_seg igjen omkrin 10/3,
og lå til omkring 26/3.
I "første isperiode" (ca. 25/1-ult.febr.) var følgende steder
åpne, og litt om livet i råkene:
Sam vanlig fryser ikke utløpet av Vansibekken igjen, og heller
ikke denne gang, det andre åpne stedet var ved Nesheimbekken,
utløpet fra Nesheimvannet. I denne perioden foretrakk fuglene
hovedsakelig å ligge i råka v/ Vansebekken. Her ble det obser~
vert foruten 9 andefugl, sivhøne (max. 1), sothøne (max. 13)
og horndykker (max.; 1). I Nesheimbekk-råka var det lite liv,
noen få stokk- og kvinender, samt vadende hegrer, ble av og
til sett her. Dog holdt tundragåsa seg regelmessig 1 denne
råka (også obs. i den andre, men mer sjelden.).
I "andre isperiode" (ca. 15/3-26/3), var fremdeles de to
råkene åpne, men i tillegg kom en større råk på nordsida
av halvøya som neøten dele» Nesheimvannet i to.· :Denne
overtok nå som"hovedråk" etter Vansebekk-råka... :aer ble
det observert, foruten 11 andre.fu.glarter, sothøne, samt
noen måker og viper som vandret på iskanten. I råka
utf'orbi Vansebekken holdt noen end:er, dvwrgdykkere·og
horndykkere til. I Nesheimbekk-råka var det jevnt over
lite liv.
Se forøvrig fig. side
hvor råkene er inntegnet•
Så over til de enkelte arter:
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~~~sL !n~e! ~~e~:

Også i år ble den observert overvintrende, om enn i mindre
antall og mer ustabil forekommende:enn i 75:
5 ind 2/1- 7 ind 6/1 1 oa.' 20 ind 15/1, 11 1nd 15/1 til 23/1,
2 ind 24/2, 6 ind 29/2.
Vårtrekk fra mars, med hovedmengden primo april:
14 ind 1/3, 19 ind 7/3, ze ind 8/3, 11 ind 9/3. 3 ind 1/4,
2 ind 2/4, 36 ind 6/4, ca~· 40 trakk NØ 10/4, ~~ tlkl: 18/4.
Sjeldnere mai/juni: 3 ind 8/5, flokk på 16 anser-gjess,
hvorav min. 2 ind var tydelig llindre de øvrige (flertaJ.l
grågjess) 10/5, 10 ind 1415, 11 ind 14/5 og 15/5, 12 ind
22/5, ? hørt 23/5 og 2 ind 7/6.:
~d!~~i !n!!e!: !-l'Ei!r2n!!:

Den 5/2 ble det oppdaget eh voksen tundragås i råka v/ Nesheimbekken. Dette individet hadde så fast tilhold i vannet
til 9/3, da det sist ble observert.: Den holdt seg hovedsakelig i Nesheimbekkråka. Dette ble de* a.ndre·observasjon
av tundra.gås i vannet (Første: 2 ind i febr. T4'ti
!d~~e2baå2,-~s~r_bE~h~rh~c~s~

På Holmen, ved "Knekka.nd-dammen" oppdaget undertegnede 28/5,
en gås som etter nedtegnede beskrivelse, ble bestemt til
kortnebbgås. Den var tydelig utmattet, for fra den ble
oppdaget og en hal.vtime framover, lå den bare på bakken og ..
hvilte. Den ble observert på det nærmeste fra ca.' 40 meter.
Gåsa ble da skretm opp, og den fløy over til Kviljo, og landet
på en åker rett i vannkanten.
31/5 ble så 2 gjess obs. i åttetiden om kvelden på ~esheim
jordet". I feltet ble de begge lulå:kemt til antakelig å
være kortnebbgjess, men på grunnlag av fotografier som ble
tatt av dem, er bare den ene kortnebbgås, den andre er ennå
ikke blitt sikkert bestemt.
~2~Esy~el QYan~s_o!o~:

24/2 ble det oppdaget en ungfugl i sangsvane-flokken på vannet.
Denne hadde tilhold sammen ded sangsvane til 18/3, da den
.forsvant sammen med sangsvaner (nordover?).
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22/3 ble 4 ad obs.' i råka v/ Holm.an sammen med 38 sangsvaner
(max. antall voksne knoppsvaner på Lista og i Nesheimvann
hittil)• 2 a.d obs. '!J/4, 1 ad. 8/4. Videre ble 1 ad 22/5, 23/5
og 24/5.' Åpent spørsmål: Når gjør knoppsvana hekkeforsøk på
Lista for første gang?. Vi ventet 76, men er skuffet, hva vil
1977 bringe oss?
2~sy~eL 2Y~~-Ol~~:

Karakterfuglen om vinteren i Nesheimvannet slo også i år alle
tidligere rekorder:
Ved årsskiftet hadde ca..· 35 ind til:tut1d i vannet (2/1-ca.35).
Videre utvikling: ca.' 45 ind 3/1, ca.• 57 ind 6/1, ca. 50 ind
15/1, ca.;' 61 ind 23/1, 63 ind 24/1 ,· 58 ind 30/1. I begynnelsen
av febru.ar, da. isen lå over støraedeJ.en av vannet, var det uregelmess~g med svaner på vannet, noen hadde tilhoold på Hanangervann
og noen andre steder; 13 ind 3/2, 3 ind 5/2, 13 ind 6/2.
Fra midten av febru.ar hadde igjen hele bestanden tilhold i
Nesheimvannetj ca.' 50 ind 12/2, oa.. 60 ind 13/2, 67 ind 24/2 ..
Den 29/2 ble det registrert hele 93 ind (19 juv), noe som ble
ny rekord for vanaet,og Lista (den gamle: 82 ind 26/2 og 27/275). Men ma.akimumet var ikke nåddJ 101 ind b1e registrert
under NOF-Listas ekskursjon 7/3 (inkl." 1 knoppsvane?).
102 ind ble registrert (derav 21 juv) 8/3 og 9/3, og endelig
ble 103 ind dJaJ.t 14/3. ( 103-" offisiell rekord - antallet
116 oppgitt i Farsund Avis av en av Listas "f'uglekjennere",
må regnes for høyt l).
Svanene begynte så å trekke nordover :Øor alvor.·
I råka v/ Holman lå 75 ind 17/3, kl. 17.00, fra 17.11-17.34 fløy
følgende flokker opp og trakk mot ØSØ: 8-6-12-24-3, tilbake
kl. 17.40 lå 21 sangsvaner.
18/3 lå 38 sangsvaner (+ 1 knoppsvane) i råka kl. 17.30, fra
17.38-40, trakk tre flokker på 17-6(inkl. knoppsvana)-16 ind øsø,
ingen ble tilbake.
19/3 lå 34 ind (derav 7 juv) i råka, 36 ind (derav 4 juv) hadde
tilhold i vannet 22/3-26/3. 30/3 var det 9 ind, 1/4 19 ind,
2/4 20 in4, 5/4 9 ind(3 juv.) og de siste ind.: 4 ad 7/4 og 1 ad
8/4.
Dette viser at Nesheimvann ikke bare er viktig for sangsvane om
vinteren, men også som trekklokalitet, hvile og beiteplass.
1
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~r!v~~,_T!d2~a_t!d2~al

De første individer ble observert 14/4 (eksktr. 14/3-75):
2 ind Vatnebukta. 1 eller 2 par ble observert regelmessig mai/
juni, men ingen mistanke om hekking ( eBnå ikke sikkert bevis for
hekking ved Nesheimvannet).

2t2k!~dL !n~_p!a!Y~~2~~=Fåtallig tia tallrik gjennom hele perioden.
Opptil ca. 50 ind obs. overvintrende (30/1,10/2), fra ult.
februar begynte vårtrekket (tidligere enn normalt): ca. 100 ind
29/2 og 1/3 6g 7/3, 87 ind 14/3, 80 ind 18/3, ca. 85 19/3, ca.
100 22/3, ca. 150 26/3, ca. 80 2/4, ca. 30 6/4. Fra nå av bare
parvis (opptil 4 par). Min. 1 par kontatert hekkende.
En flokk på 22 ind, mest hanner, ble obs. v/ Store Bjørn (S-sida)

7/6o
~r~k!agdL !n!w_c~e2C!:_

Denne art ser ut til å overvintre årlig.
Opptil 3 ind obs. regelmessig i januar/februar. 6 ind 14/3,
1 hann 18/3 og 19/3, trekk fra ult.' mars/primo april: 4 ind
22/3, 7 ind 2!/3 og 36 ind 6/4, 6 ind (3 par) 18/4 og 12 ins
4/5. Observert sjelden senere, ingen mistanke om hekking i årl
q_,

~n!d~e~audL !n!s_s~~e~a_:

1 ind v/ Store Bjørn 11/5, første vårfunn for vannet (obs.
ganger sept. 1974-J.

fler~

Q~~~-A~~ Ee~e!oEel

Også denne art ser ut til å være regelmessig overvi~trer.
Opptil 7 ind obs. i januar (31/1). Opptil 12 ind i februar
( 12/2) , opptil ca.' 1 2 ind i mars ( 22 og 23/3) • :ærekk fra ult.
mars/primo apr.: ca. 15 ind 2/4, "mange" 12/4. Opp:bil 13 ind
obs. i mai/juni, men regelmessigst ble 1-2 par obs.
Min. 1 par hekket.
2tje~t~~'-A~~ a!u!al

Eneste obs.: 1 hann 14/3.
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~~k!~dL !n~-q~eEq~e~u1al

Må nå regnes som regelmessig vårgjest (og høstgjest);
Tre observasjoner (Mindre enn tidl.):
2 par 22/5, 1 par 23/5 og 28/5.
2kie!llg,_s~a!u1a_c1yEegtg:_

En observasjon: 1 par utenfor Løgan 24/5.
:;gagt~l~!,_A;:z::t:gi~ f~r!n~:

Mange observasjoner første halvår:
2 hanner (1 ho) 2/2, min 1 hann (+ 1 ho) 3/2, 2 kanner 4/2.
1 par 17/3 og 18/3, 6 hanner+min. 2 hunner 19/3, min. 3 kanner
(+1 ho?) 23/3, min 1 hann 24/3. 1 hann (hunner?) i en flokk på
ca. 25 Aythia-ender i flukt 4/5.
~OEP~~, !Y~h~a fu1i~1al

Obs. i mars/april/mai: 1 hann 2/3, ca. 30 ind 18/3, ca. 50 ind
19/3, ca. 80 22/3 og 23/3, obs. 24 og 26/3 uten antall notert, 1
1 par 19/4, 2 par 28/4, ca. 25 ind 4/5, 1 hann 8/5 og 1 hann 23/5.
(Når vil den hekke i Nesheimvann, første hekking konst. på Lista
i år.).

~e~dL ~y~h!a_m~!l~:negelmessig overvintrer/vårtrekker: 13 ind 23/1, 1 ind 27/1,
2 31/1, 6 1/2, 1-2 ind fra 2/2 tiæ 24/2, 15 ind 7/3.
Ganske tallrik i råk 3: ca. 10 18/3, ca. 5 19/3, ca.lO 22/3,
ca. 50 23/3, obs. 24 og 26/3 uten antall notert,o g 1 par 22/4.
~v!n~~;_B~c~p~a!a_c1~~1~:-

Normalt den tallrikeste anda om vinteren/våern; som også i år:
Antallet sterkt varieremde, p.g.a. isforhold.
I januar fram til 24/1 var det oml:ring 50 ind fast i vannet
(max:. 100 - min.35), 25/1-20, 26/1-3, 27/1-9, (p.g.a. isforhold),
ca. 40 30/1, ca. 50 31/1, ca. 30 1/2, 3 4/2, 2 6/2, så økte
det på igjenH 40 10/2 og 28 12/2 og opp til ca. 150 29/2, og
holdt seg til 9/3 på ca. 100 ind. 52 ind 14/3. I rruc 3:
5 17/3, ca. 40 18/3, ca. 20 19/3, ca. 40 22/3, ca. 50 23/3,24/3,
ca. 75 26/3; avtok s~; 11 ind~4, ca. 30 12/4, 11 19/4, 3 19/4-4/51
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pan 8/5, og siste observasj6n av hrvinand våren -76 ble gjort
11/5 med 7 ind.

~

f!~J2}2ffk§ll~•-H~r~§! §l~e;!;l:!;!Sl
Første obs. for Nesheimvannet:
hunn ble oppdaget og fotografert
av T. o. Hansen om ettermiddagen 21/3 i råka utenfor Holman,
undertegnete så den 22/3, 23/3, 24/3, 26/3 og 30/4 nesten på samme
sted i råka hele tida. Den drwv av c;,g til og~dykket svært mye.
f!~S§ll~·-M~r~§! ~e!:g§ll§!e!::_

men regelmessig overvintrer og trekkgjest:
9 ind i flokk+ min. 1 i råka v/ Løgan 23/1, 1 par 31/1, 3 hanner
7/3, 1 hann 14/3, 4 hanner+ 1 hunn 26/3 og 1 hann 19/4.

Få~allig,

**

Dessverre kommer ikke det tiidligere nevnte kartet med i dette
nummeret (det er engang ikke ferdig), derfor bare en opplysning
at råk nr. 3 er råka på nordsiden av Holman.
OP.
Forts. fra side 84.

• Dm fugl
Forts. fra side 4

vannet og deler av skjærgården utenfor S:pind er de vik\
tigste lokaliteter.

Og dette er sikkert bare en
2) For å prøve å heve jaktliten del av det som virkelig
kulturen i distriktet til et visst
er nedlagt i denne perioden.
minimumsnivå bør det satses
Blant de ca. 200 jegrene
på opplysning i langt sterkere
som hvert år løser jaktkort i
grad enn hva som er tilfellet 1
Farsund kommune finnes det
dag. En slik opplæring i jaktganske sikkert en stor del
teori, våpenbruk og artsansvarlige og lovlydige folk,
kunnskap bør være en viktig
kanskje endog flertallet hører
oppgave for Farsund Vilttil denne kategori, men dettil
nemnd og Farsund og Lyngdenne kategori, men det
dal jeger og fiskerforening,
mange aldri skulle hatt lov til
blandt andre.
å bære et gevær.
Kan noe gjøres for å bedre
S) Jaktloven må bå.ndheves
forholdene? Etter manges
på en 1å.ngt bedre måte enn
mening ja:
tillfelle er i W!.g.. Fw·"·J\åp.e
.m.t1) For å sikre fuglefaunaen .. lig'Vis
også • " kOm·
mot en stadig økende desimende, nye jaktlov bidra til
mering bør en verne de vik~
at innstfllingen til levende
tigste rasteplasser og trekknatur, dyr og fugler hos folk
lokaliteter mot .jakt og annen
flest blir bedre.
biotapødelleggende virksom4) Og til alle som angivelig
het. Dette både med tanke på
bare jakter for sportens
det store flertall av oss som
skyld, for mosjon og rekreagleder oss ved å ferdes ute 1 sjon: Beskatt heller villminskog og mark og se· levende
ken og de store mengder krå·
fugler, men også for å ivareta
ker som finnes i distriktet.
jegrenes interesser. En solid
Det gir en krevende og spenbestand er nødvendig for å
nende jakt og. er i tillegg en
tilfredsstille hovedkravet
god hjelp for det «edlere)) vilt
som bør settes for all jakt:
hvis egg og unger ødelegges i
Avskytning er bare forsvarlig
altfor stor grad av disse
når det foreligger et overrøverne.
skudd å høste av.
Men viktigst er det vel
Farsund kommune ligger
kanskje at vi .innser at
midt i de urgamle trekkruter
menneskenes
plass ikke bør
som trekkfuglene passerer på
være som herskere over natuvei til og fra hekkeområdene
ren,
men
heller
å leve som en
og enkelte områder her bør
del av naturen.
absolutt fredes: SteinoddenNOF
/Lista
lokallag
området, Rauna, Nesheim-

vn

Farsunds Avis 4/11-76

Tre svaner funnet
·skutt pA ·Ustø
Til. tross for at svanene er
fredet hele året, er tre av de
vakre fuglene blitt offer for
krypskyttere på flat-Lista
forteller en gårdbruker til
Farsunds A vis. Han kan fortelle at i de senere år, høst- og
vfnterstid, har en del svaner
holdt til i et par tjern på gården. De har også holdt til i
tjernene iår til glede for oppsitterne.
·
Forleden dag kom en av
grunneierne ned til tjer,net og
fant da først en død svane og
senere to til, alle skutt. Han
er ikke i tvil om at det er
krupskyttere som har vært på
ferde. Man kan nemlig ofte
høre skyting i området.
Politiet er gjort kjent med ·
forholdet.
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Oddvar Pedersen.
Siden 1973, da ros~inken ble observert og ~unnet hekkende på
Lista ~or ~ørste gang, er den blitt obersert årlig, men i varierende antall.
I 1973 ble inntil 4 ind (derav 1 ut~arget hann) obs.- i Elleda.len, og det ~ørste reir.funnet ble gjort (LB m.n.).
! 1974 stiftet jeg bekjenskap med denne østlige finke~gl, da
jeg fikk se et par sittende i et orrekratt ved Nesheimvann
8/5. (OP) •'
I Elledalen ble 3 hanner Børt syngende dette år, men ingen
reir ~unnet i hekketida {reir ant. av denne art ~et etter
løvfall( (LB m.fl.)
I 1975 ble kun en eneste syngende hznn obs. in gang i Elledaaen
(LB med.)
I 1976 ser det ut som den var tallDikare enn tidligere, eller
er vi blitt mer oppmerksomme på den?
I det ~ølgende vil jeg ta ~or meg mine egne observasjoner av
rosenfinken i 1976.
Første gang jeg tr~f på den var den 23. mai, da jeg hørte en
syngende hann på Vatne-sida av Løgan, det store takrørbeltet
i utløpet av Vansebekken i Nesheimvannet. Den sang antakelig
fra et orrekratt med våt undervegetasjonen og en god del
bjønnbær-kratt like ved, men det lyktes meg ikke å få se den.
Under ekskursjonen til Elledalen hørte og/,ller så vi hele
6 ind., herav sang minst 4 (også noen utfargede hanner), og
i samme dal,på Jørstad, observerte Tore Torjesen og jeg 3
syngende hanner, hvorav den ene var ut~arget, den 9. juni.
15. juni skulle jeg høre rosenfink på nye trakter. På formiddagen denne dag, satt jeg å slappet av etter fugletur,
i hytta vår i Eikvåg, på øst-Lista, og da hørte jeg en syngende rosenfink like på utsida, men denne greide å stikke av
før jeg kom meg ut. På ettermiddagen samme dag,hørte jeg igjen
en syngende rosenfink, denne gangvn 1 Eikvågdalen, ca. 300 m.
NV for hytta vår. Heller ikke denne ~ikk jeg sett, da avstanden
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var betydelig. Eikvågdal~et er en dal med næringsfattig
myr og noen småtjern, då såkalte Enoks Kjødne, i bunnen,
langs kantene er det Bovedsakelig bjørkeskog og i liene på
nordsida mer varmekjære planter og trær og en 'od del osp.
Om det er den samme hannen som ble hørt denne dagen, skal
være usagt. •'
medio juli, ringte jeg fra Lomsesanden til. Tår kjære sekretær, Kåre Ol.sen, den 13/7. Da denne
ikke var ~jamme akkurat da, tok jeg meg en tur inn til Røyrtjern
like inn~or. Og der inne ble jeg plutselig omr±nget av
en gjeng finker som allle virket urolige. Etter litt studering,
kom jeg til at det måtte være e~ kull utfl.ø.yne ros~inker.
Sikker ble jeg allikevel ikke før jeg fikk sett en vi~sen hannftgl sammen men dem. Jeg monterte øyeblikkelig 400 mm'en på
Pentax'en og fikk tatt noen bilder av ungfUglene, dessverre var
hannen meget sky så den kom jeg ikke påå"sku.ddholdt" av.
Dessuten fikk jeg gjordt lydopptak av den bløte lyden de stadig
utstøtte, og som kan beskrives "tuitk". Fuglene var meget
livlige, de fløy fra buskfuru til buskfRra, fra bjørk til
takrør, ~a,de var flere ganger midt inne i tetteste takrørskogen. Selv oli de aldri satt stille, de små rosenfinker,
fant jeg ut~ at det måtte v.re 5 av dem, pluss en voksen hunn
og en woksen utfarget hann 1 familien.

Under~trostesanger-feberen"

19/7 besøkte jeg igjen Røytjern og stedet hvor rosenfinkene var
blitt obs. tilligere, men ingen rosenfinker traff jeg denne
gangen på der. Men derimot hørte jeg en syngende hann litt
lenger NØ i området, uten å få se den.
Selv om det ble flere besøk i Røyrtjern-området, traff jeg ikke
på noen rosenfinker senere der inne.
Siste gangen jeg så rosenfinker i 1976, var et hunn-farget
individ på nordsida av Neaheimvann 24/7, kan hende den hekker
i nærheten av Nesheimvann også?

Husk

SMAFUGLENE!
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Det følgende småstykke (det om gulbrynsangeren) skulle (og burde)
egentlig ikke stå som småstykke, men ved en forglemmelse av
redaktøren, falt denne observasjonen ut av årsrapporten som ble
publisert i "Piplerka" 2/76, side 41. Derfor publiseres den nå
som småstykke, for å fremheve den, jeg beklager.
redop.

Befant meg like nordvest for den store Kjørrefjordmyra da jeg
hørte en lokketone som var helt fremmed for meg. Lyden kom fra
et kratt tett ved. Det var vanskilig å finne fuglen med kikkerten
da den stadig var i bevegelse, og da de~ endelig lyktes, var
det ikke så mange sekundene jeg fikk ha den under observasjon.
Den var med e~borte, og jeg var siden ikke i stand til å finne
den igjen.
Til tross for den korte tiden jeg kunne btrakte fuglen, fikk jeg
et ganske godt inntrykk av den. Avstanden til fuglen var neppe
mer enn 7-8 m, og den satt helt stille disse få observasjonssekundene.
Allerede mens jeg lette meg frem ti~ fuglen, forsøkte jeg å beskrive lyden med bokstaver (fuglen lokket vedvarende). Kom
frem til et tjuit, en gjengivelse som skulle vise seg å være
forbløffende lik beskrivelsen av gulbrynsangerens lokkel~d i
litteraturen. Siste tone var markant stigende. Festet meg også
ved lydens skarphet, ja, det var vel først og fremst denne
karakteren som gjorde lyden så fremmedartet.
Gjorde følgende notat om fuglens utseende:
En meget tydelig og dominerende hvit overøyestripe; ingen issestripe; to vingebånd som også var hvite; undersiden hvitructig.
Biotopbeskrivelse: Småskog (osp dominerende treslag) i utkanten
av et åpent landskap med eng og beitemark. Et grar.Lholt like
ved.
Bestemte fuglen etter: Haftorn: Norges fugler og en artikkel om
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gulbrynsanger og fuglekongesanger i hefte 2 1975 av Sterna.
Tore Torjesen.

Fra tidligere kjenner vi to observasjoner av rørsanger i Neshemmvannet på Lista. I 1976 opptrådte arten "eksplosjonsartet 11 her,
og hele 12 syngende hanner ble registrert ved vannet. Rørsangerne
besatte de fleste takrørbelter, hvor også sivsangeren er vanlig
rugefugl, 15 syngende sivsanger-hanner ble registrert regelmessig
i år ..
Takrørbeltet på Holman, halvøya som delvroNesheimvann i nesten
to, er en fast sivsangerlokalitet, dessuten stammer den første obse
observasjon av rørsanger ved vannet herfra, 1 hann sang her 18/6-73
(KO) •

I 1976 ble rørsangeren obs. her første gang 16/6 (1ffi/TOH/OP) (tidligere på året var området blitt dårlig undersøkt, og sikkert ble
den oversett), da 3 hanner sang her, samme dag fant Marton Berntsen
et reir med 2 egg her, Hørste hekkefunn ved Nesheimvann.
Videre utover sommeren ble rørsangere obs. her regelmessi i beltet,
2/7'V~ det små unger i reiret (OP).
28/6 ble det her hørt/sett to sivsangere som sang i takrørbeltet,
dessuten sang 1 hann i et buskfurufelt (busker opp til ca. 1~5 m)
på Store Bjørn, ca. 75 m sø av takrørbeltet, samt 1 hann sang i
et orrekratt med ganske høy (ca. 75-100 cm) vasarøyrkveinvegetasjon som undervegetsjon, ca 150 mV av takrørbel•et. Disse
siste to hannene ble senere obs. syngnnde regelmessig på disse
nevnte lokaliteter. Dene ene syngende fra toppen eller ca. 3/4
nede i buskfUruer, den andre helst skjult mløvverket i avarterbuskene.
I slike biotoper som dette, har jeg ikke tidligere hørt/sett sivsangere synge her på Lista, det vanligste biotopet her er rene
takrørskoger, eller takrørskoger med spredte busker.
Det er jo ellers ingwn sjeldenhet mdd slikt biotop for sivsangeren generellt, da den n&rd-norske sivsanger-popularåsjonen
nesten utelukket velger slike biotoper (kanskje ikke buskfurui'elter!).
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Siden rørsangeren kom plutselig til Nesheimvann-området i 1976,

er det nærliggende å tro at rørsangeren har fortrengt noen av
sivsangerne i Holman-takrørbeltet, slik at disse måtte benytte
"andre-Klasses" biotoper, som buskfurufeltet og orrekrattet ..
For to arter som her i Sør-Norge har så likt biotopvalg, burde
det ikke være en sjeldenhet at den ene fortrenger den andre, men
jeg kjenner ikke til liknende episoder som denne, kanskje er det
fordi sivsangeren ikke er så vanlig på Østlandet som her på Lista.
Det er jo på Østlandet rørsangeren hovedsakelig har hatt sin
utbredelse i Norge.
Selv om jeg ikke fikk konstatert at sivsangerne ved Nesheimvannet
hekket i h.h.v. buskfurufeltet og i orrekrattet,er det nokså
sikkert at de gjorde det, næ som indikeres ved obs. av andre
sivsangere der, og syngende hanner.
Det skal bli interessant ~ følge utviklinga videre, myrsangeren
dukket også opp ved Nesheimvannet t år, hvem blir den neste?
Oddvar Pedersen.

t8. mars 1975 oppdaget jeg i Eikvåg på Øst-Lista en litt pussig
avarttrost som furasjert~ i skogbunnen. Hvis man hadde sett
fuglen opp-ned ville man med en gang tatt den for en ringtrost,
altså hadde dennoen hvite fjær i nakken, liksom ~orsøkt skissert
nedenfor:

Denne svarttrosten, en hann, så ut t;il å hekke i 1~ikvåg-området
dette året, da jeg flere ganger senere hadde den som gjest rundt
hytta vår i Eikvåg, t:§tdelig å kjenne igjen på de hvite fjærene i
nakken.
Et år gikk, og på selveste 17. mai i år, traff jeg igjen på svarttrsten i Eikvåg, også denne gang spankulerte den rundt hytta,
fremdeles med sine hvite fjær i nrucken.
Osgå senere på sommeren hadde vi regelmessig besøk av "ringtrosten"
i Eikvåg.
Vi venter den også tilbake til neste år •••••
Oddvar Pedersen.
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Jeg er blitt bedt om å sammenfatte alle opprop som tidlmgere i år
fr&f Eltått i "Piplerka", mg med håp om større Bespons kommer de
her. Vennligst slå opp på oppropene i tidligere mumrer 4vis du
skulle ha noe å rapportere, flere opplysninger finnes der.
1. Alle observasjoner av knopp-,sang• og dvergsvane i Vest-Agdei
nå også t.o.m. 1976. (1/76,s.26). O:~.
2. Alle obs. av vannrikse, myrrikse, sothøne og sivhøne i Vestligder, nå også fram til o~ med 1976. OP. (1/76, s.27).
3. Opprop om fargemerkede stokkender. (1/76, s.34). P-B Bentz,
Oslo.
4. Alle obs. avsivspurv i hekketida i Vest-Agder og hekkefunn.
Alle obs. snarest til Kå re Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG.
5. Rkvfuglfjær av Kongeørn, havørn, vandretik og hønsehauk
(2/76, s.,o). Til LB (for videre send.).
6. Opprop om rørsangeren. Alle obs. av rørsanger og myrsanger i
V~st-Agder t.o.m. 197~7 Særdeles viktig p.g.a. rørsangerinvasjonen i sommer. Ennå er ingen opplysninger kommet inn!!!!!!??
(2/76, s. 70). OP.

Til neste år (1977) skal jeg drive en undersøkelse over rugder
og bekkasiner, så hold øyner og ører åpne, og blyanten spisset!
Skriv ned alle observasjoner av de nevnte arter, og aend dem
til: §.~~~~~~EY~-i22U2~!!:!:.
Spesiellt interessente kan få nærmere opplysninger hos samme
adresse. Undersøkelsen gjelder bare Farsund, Lyngdal og Flekkefjrod kommuner.

ss.
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Vi har i foreningen etterhvert fått en god del litteratur g~ennom
bytteabonnement o.l. Forløpig se~ det ut til at svært få medlemmer har vært klar over dette, selv om det fl.ere: ganger er blitt
opplyst på medlemsmøter (og i ,,Piplerka") at foreninga låner ut
andre lokaltidsskrifter, og annen litterauur vi måtte ha for
hånden.
Her følger en liste over hva" biblioteket" inneholder pr. 10/12-76.
Eventuelle interessert låntakere kontakter redructøren, OP,
østre Vatne, 4560 Vanse. (Tlf. 93 419).
Låntakerne betaler selv eventuell porto elæer frakt.
Lånetiden er 1 måned.

B.
Behandling av oljeskadede fugler

Norsk Petroleumsinstitutt.

D.
Dansk Ornithologisk Forenings
tidsskrift

Prøveeks. (1).

F.
Fal co (Rogaland)
Faunistisk rappo~t Vest-Agder 70-74
Feltornithologen (DOF)
Fjellvåken, se Kornkråka!
Fugleskriket (Sogn)
H.
Hemskilen
Hujon (~dbrandsdalen)
K.
Kornkråka (Hedmark)
Kristiansand liluseums årbok
Kristiansand og oppland Tmristfor.
Krompen (Bergen)
L.
Lappmeisen (Var~er)
Larus (Aust-Agder)

M.
Miljønytt
Mølen i ,, Brunlanes
Ø
.,.

______ ______ ___

1,3,4/72 3,4/73, 1,2,3,4/74
1,2,3,4/75, 1,2,3/76.
Særtrykk, Sterna 14: 161-166.
1,2,3,4/75
1,2,3/76.
2/75.
Avifaunaliste 1971-75, v/T.Karl1,2,3/76.
sen.

2/75, 2,3/76.
1966,67,69,70,71,72,73,74.
Arbok 1963,1967.
1,2,3/72
2,3,4/73
1,2,3,4/74
1,2,3,4/75
1,2,3,4/76.
1/75.
1,2/74, 1/75, 1/76.
1/2,3/4,5,6/7/76.

Avifaunaliste, v/ J. Sandve.
Årsrapport 72, V/ G. Numme.
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N.
NNSK, ormentering om
Norsk ornitologisk bibliografi

1921-73

o.

Oriolus (Telemark)
Ornitologische Mitteilungen

P.
Piplerka (Lista)
R.
Rallus (Møre og Romsdal)

Særtrykk, Sterna 14:169-174.
Peter Klappa, 1976.

1,2,2/72, 1,2/73, 1,2/74,
1,2/75, 1,2/76.

Prøveeksemplar (t).

1/70, 1/72, 1,2/73, 1,2/74,
1,2/75, 1,2/76.
2,3/71, 4/711/72, 2,3,4/72,
1,3,4/73, 1,2,4/74, 1,2,3,4/75,
1,3/76.

The Ring

Prøveeks. (1).

T.
Trøndersk natur

3,4/73, 1,2,34/74.

v.

Varanger avd. av NOF
Vest-Agder Naturvern
Vår Fågelvtirld (SOF)
Våtmarkene - en verdifull naturres.

w.

World Wildlife Fund

________ ,, _____ .......
--------"------._..,

--------~---------ø.

Østfoldornitologen Oøstfold)

1/72, 1/73.

Årsberetning 1973.
Prøveeks. (1).
Miljøverndept.
Hvem er vi?
Vern våre våtmarker.
Fjellrev
Truede dyr i Norge og Svalbard

1,2/3,4/74, 2/75 •

.j(·***************•**

Foreningen har til salgs:
Fossekallmerker a kr. 1,00 pr. ark a 12 merker.
Medlemsmerker (NOF) til påsetting på jakker, ryggsekker o.l.
(rude s~danne)
kr. 10.00 pr. stk.
Eldre nummer av.,,Piplerka", kr. 4,00 pr. stk, ennå noen få igjen!
Ved kjøp henvend dere til kasseren (I øyeblikket Tor Oddvar Hansen,
Tjørve, 4563 BORHAUG~ etter årsmøtet 7. jan -77, antakelig Henning
Sørensen, Boks 19, 4560 VANSE (Bor på ø. Rødland).
Iiktige adresser:
Sekretæren (nåværende): Kåre Olsen, BreinØ, 4563 BORHAUG. T. 97 205 ••
Formannen: Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VAI~SE:
Om. stasjon Ullerøy: Forløpig Oddvar Pedersen, ø.vatne, 4560 v.
Telef. 93419.
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