l
l

/
/

/

l

l

/'..,

-

-- \
/
)

)

i'iO Fl LI S'T!\

l
}

l
l
\.
)

./

/

\

,_\
\

\
\

!
(

J
/
/../

(\
\.....--

\

\

'-

""(

)

2

Pip lerka 1-7 7.
Oddvar Pede rsen, Østre Vatne, 4560 VJilJSE .
Tl.f. 93 419.
l:Iedarbeider: Kurt Jerstad, p.t. Oslo.
i.{edaktør:

********"'"*
Alt stoff t il "Piplerka" sendes til r edaJctørenc
Stoff til neste nummer nå være r ed . i hende sene st 15. mai!

"*****•*****

Den mes t s;)i:nlige forandring <lmme gang, e r nok ruu1onsene på
de tre si ste sidene.
Og g runnen til dett e er at vj_ ikke risikerer en gru1g til å bli
s ittende med "minus-ører" i kassa , uten sjanse tiJ. å få g itt ut
"Piplerka", p.g.a. seine utl)etalinger av støtte til undersøkelse:e (slik det skjedde med "Piplerka" 3-76 - son ble til 3-4/
76.).
Vrd·e re kan jo utmerket "Piplerkas" trykkningsutgifter benyttes
på aJ:ldre fronter. Men fortvil ikke, lesere, det b lir bare
3 side r annonser pr. gang, og dette vil ikke gå ut over det
or:'li tolo t?iske stoffet i bladet ( 44 sider denne gang , mot n ormalt 36l).
Hvis en eller annen skulle kjem'le en som kjenner e1.m a.Y'..nen
(forretningsdrivende f.eks.) som kanskj e er int eres sert i å
støtte foreninga og b ladet med en aJ:lllonse, er redaJrtøren takknemlig om tips om dette.
kl~ . 100,Og aJ:U'lonseprisene er: (pr. nr.): Helside
l!
Halvside
50,rr
Kvartside
25,Bakside (ca. 3/4)" 100,-.
Ellers er det jo e t problem med tegnina;er til b ladet, jeg
greier knapt å få tak i forsidetegn1ng t1l det !!
SÅ GRIP TUSJim OG TIDN!!
Tegninger til bruk irme i bladet
mangler fremdeles helt ••••
Dessuten e r vi, som ti~ligere nev~t, mottagelige for artikler,
store -- som små (artikkel= de som bare kormner fra 1-2 personer ?? ) , sa."Tlt småstykker og svar på opprop!
Kenskje det snart er på sin plass å ber:;ynne.mec1 å utfordre
folk til å skrive artikler om sine ;yndlingsart er , -lokaliteter,
eller for de som bor utenfor Farsund kommune, on sin kommune.
Skriv artlhltler nå!, så slipper vi kanskje å utforclre folk.o ••
red o p

Forsidetegningen denne gang kan være en påminnelse om sivspurvog den ovrige våtmarlcsundersokelsen komm.ende sesong. Tegnet av KO.

VÆR

BEREDT!~

ULLERØY VENTER!

DeTL"le sida kunne egentlig vært brt1Jct til flere ting den..n.e ganga,
men jeg har valgt å gjøre "en in..n.sats" (1?) for UJ_lerøy denne
gangen også (l?t). (Og bare henviser til KviljobrøTL"lsaka på
side 5, og hønsehau1c-saka på side 7).
Det er nå klart at .Farsund Ungdomskorps har trukket seg ut av
"s&'llarbeidet" ved kommunens hus på Ullerøy! (jfr. forøvrig
"Piplerka" 6-side 75).
For å få helt klart våre rettigheter på Ullerøy, har vi igjen
søkt formannskapet om disponering av stedet, og om klare betingelser. Og vi har fått positivt svar(!).
Og det sier: Vi får gratis leie huset (m/bryggerhus) i fem år,
med rett til fornyelse. Videre sier formannskapsvedtaket:
'*Bygningene leies ut i den stand de befinner seg i, og eventuelt vedlikehold og reparasjoner må foretas av leieren"(oss).
Videre gis vi rett til bruk av båtpl9ss og driY~evruLn. "Begge
parter har rett til å si opp avtalen med 6 mnd. oppsigelse."
Vi har da rett til å få godkjent en forholdsmessig del av våre
utgifter til foretatt r~prasjoner av bygningene.
Videre fraskriver kommunen seg ethvert ansvar som måtte oppstå,
og vi må ikke hindre ferdsel over eiendommen,samt at det skal
utarbeides en plan over bruken vår av stedet.
Og til slutt;finner formannskapet ikke å kumw f.t. bevilge
tilskott til reprasjoner!
Vel. OK, er det, og vi ha.:b godtatt "leiekontralctenn.
Hå gjenstår altså bare (!) å komme igang med dugnader o.l.
(:Hesten et år etter vår første søJ:mad 1 snakk om!).
OG NÅ (!!l!) oppfordres alle våre medlemmer som måtte ha tid,
anledni~~, ~refter til overs, osv. (og alle våre medlemmer har
jo det! ••••• ) til å del ta på en eller, helst, fl er e dugnader.
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De medlemmer som etter eventuelle selvransakelser, finner ut at
de kan (og vil) være med å hjelpe foreninga, og opprettelse av
ornitologisk stasjon i kommunen, må gripe telefonen straks, og
så slå 93 419 (for eventuelle fra Langtbortistan-- 043 foran),
og så får de opply sninger om dugnader, tidspU!U~t, medtagende
utstyr m.m.m., av undertegnede.
:i'ill : På senere elcskursjone~~r ..~Pl'hold på Ullerøy, blir personer
som har deltatt på dugnader~mfor personer so m tldce har det!
Dugnadene vil hovedsakelig bli lagt til fredag-lørdager (+ søndag !Gr de mer frilyndte).
Det første som må gjøres, er nedt~~ing av takstein, en eller
annen ny blelke, pålegging av tjærepapp, påsetting av takstein
i g jen (på taket, altså). Dette vil trolig ta ei helg , og vi
trenger da solide mannskaper!
Videre vil skraping, maling, grøftegraving, opprensking av båtplass, annen snekring, o.s.v. trenc-;;e sine menn!
Nesten på tampen vil jeg oppfordre våre medlemmer til å ransake loft, lcjeller, samt selv;,;;selv. --- I håp å finne noe
som dere kunne sk jenke til Ullerøy Ornitolgiske Stasjon.
Vi har godt over 50 kvm. gulvflate, 1. etasje, samt loft+
loft (loft2-- et nesten fullhøyde-loft + 1 krype-loftw var det
70 cm takhøyde det var der oppe, tro?) å fylle opp (og igjen),
både gulv, tak og vegger.
Vi trenger møbler som du ikke bruker (høyest på "øn skelista"
står"solid spisebord".), gamle gardiner (mål?, ja, si det!),
kjøkkenredskap, kopper, kar, tallerkener, spisebestikk, o.s.b.
Også saker og ting som hører til det mer" byggningsmessige";
tapetruller, malingbokser som bare står, den gamle døra som
alltid står i veien, og ellers bord og planker (og kaakkje
takstein) -- trenger vi.
De som måtte sitte på noe av dette (ha det over hodet?), ell'r
noe SDllet som kunne tenkes vi kunne få bruk :for, kontakter
OPpå ovennevnte ~elefon (altså 043-93 419) • .
KORT SAGT: INTERESSERT I ULLERØY, KONTAKT OP!
Helt på tampen kan det nevnes at foreninga har fått seg plastbåt med utenbordsmotor, mer om dette senere (beregnet til
Ullerøy-fart 1 ) •·
· ·' ~
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DET FOR EG ÅR??!

lf

((form for saksbehandling
som ikke burde forekomme,,
Sier samarbeidsutvalget om Kviljobrønnen
Så vidt en har brakt i
erfaring er denne saken
behandlet av Landsbruksdepartementet uten at MJ!.i.ø..:.
verndepartementet har yært
kontaktet. Området er av
betydelig størrelse og antas å
ha betydning for vernelnte·
ressene på· Usta. Utvalget
mener at denne form for
saksbehandling ikke burde
forekomme og at denne saken
burde ha vært utsatt inntil
Lista-utvalget
hadde
avsluttet sitt arbeid, heter det
i et forslag som ble
enstemmig vedtatt på siste
møte i utvalget for sam·
ordning av verneinteressene
på Usta. Det ble fremsatt av
fylkets representant i .utvalget, Arne Kr. Bragdø og er
sendt Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.
I referatet for møtet heter ·
det forøvrig at det foreligger
en omfattende rapport om
fuglelivet i dette området,
utarbeidet
av
Norsk
Ornitologisk Forening/Lista
lokallag. Våtmarksområder
av denne typen er sjeldne

både på Lista og i landsdelen'
for øvrig. Kviljobrønnen ble
delvis drenert omkring 1970,
og det foreligger nå planer for
fullstendig drenering av
området med sikte på
oppdy rking. , Saken er god·
kjent av landbruksmyndig·
hetene,
og
Landbruksdepartementet har gitt til·
sang om 70 % statstilskudd til
gjennomføring av . planene.
Ovennevnte rapport om
fuglelivet har fulgt saks ·
dokumentene f. o. m behandlingen i Vest-Agder Land·
bruksselskap.

FARSUNDS AVIS
TIRSDAG 22. MARS 1977
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Formannens

rev 1 r.

Etter & ha lag t i dval e i lengre tid , gJor de t godt i
.
en 11 g arnmel 11 kropp ii hore vipes krik :i_gjen . Det er t egn p ::
at en ny, tr av el tid 17-:i::-d står for dora. Ikke mins t gje ld er
de t te a \11atororni to l ogen . Han har rekkordlister ( ankomst da t oer) ~ sjekke , art sl ister ii krys s e , fugl e k asser ii snikre
og rappo rt er å skrive.
I d crtr, e vt,_ ryre glede m~l vj_ ikke glemme v å rt a n svar fo r fugler; es ve og vel: Vær ikke for nærgående ved re irob servas joner .
Vi m~ he -, le:r ikke glemme a n svar et ovenfo r grunn ei e re n . Det er
fremdeles forbudt å g å over dyrket mark når d e n i kk e er s r odekt eller frosse n ~ La oss h a det i bakhod et el le r noter dei
i f eltjournal e n .
Når det gj el de r g jes te r fra andre l okall ' g er de selvfolgelig
ve } komn e . Vi har man ge g ode mi nn er o g u t merkede rapporter å
;-.e tilbake pp ••Je g er derimo t mirdre glad for sli k e som i nnv aderer Listalandet med k:L 1{kert og f oto a pparat , tr:";X~'. er run dt
i t erren get i hop~tall, river n ed s tein g j e r d er o g overlat er
11
morr oa 11 til oss. Noe n rap po rt får v i som ve nte li g ikk e~ La
os s være sr;art for de n 8lags . Vi S0 ·'1_ holder til her fast er avhengige av g runn eiernes g odvilje for å f å et frul<:: t bar t samart e id. Derfor vil ,je g herH3 t il le ti l medlemmer fra an dre l okaJllag om å kontakte oss på forh å nd . Vi hadde da muli gheter til
å treffes og dis kutere a k tu.e l le saker. l~oen ekstra fu,gletip s
kunne ve l o gså var.ke.
o
Vern ep'.anen for -Lista l ar f ortsatt vecte p[:_ s eg , men det er
bedri.ng
spore nå etterat TJirJtautvalget er ne dsatt. Vi har
hatt et g od t samarbeid med de tt e utvalget og h å per p å at v å J
anstrengelser med samling av ornitologiske data i. kke har van
for gjeves.
I tillegg til arb e idet med registreringer på Lista og sluttfi:5ringen av det , v il vi i k ommend e .sesong bli sterkt engasjert i Vb t marksi r.!Ventering er. Ingen av v eTe med l emmer må g &.
"arbeidsJ..e di g j_ sommer '.
Vi har andr e s t ore opp g aver o g o k on omiske loft: Ul1eroy
Ornitolo giske Stas jon. Ved siden a v v~tmax~sin ve nter i nge n m ~
det bli vår viktigs te opp{save å få E;t edet i ln'lJ_kbar !:' tan d
Vi har sittet l e nge nok p ~;. g ,j erdet n& . ( De -t; .skyldes i k J.<.: e b a re
vå r egen se n drektighet .) :F'ram med. h a mmer og sag og ri ng
93 419 s narest fo~c p åme lding til du gn ad ~ Jond r e personlige
forlys te lser i orn itologis k forbindelse får vente til senere .
I håp om en b edre vår, deres LB .
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Jakt på htlnsehauk btlr revurderes.

Av I.ars Bergersen.

Observasjoner av htlnsehapk sammenlignet med en del andre
dagrovfugler fra l971-76 i perioden l.okt. - 2B.febr.
Observasjonene er gjort av j medlemmer i riOF/Lista lokallag
pa "flat" Lista. tallene i tabellen m& tas med forbehold og
er ikke egnet til noen vidtrekkende konklusjoner om artenes
innbyrdes forhold. Det er en kjensgjerning at enkelte arter
eksponeres lettere erm andre. I.ikevel kan vi ikke komme fra
det faktum at fredet rovfugl opptrer relativ hyppig på Lista
i der1 tiden det er jakt på htlsehauk. De arter vi har tatt med
i tabellen, mener vi kan være i faresonen ved forveksling av
arter. Jegernes artskunnskaper er ikke alltid like frapperende, dei s1~1le sist jaktsesong kunne bekrefte.
Art

Antall ghservae3oner
des
nov
okt

jan

feb

su.n

9

18

16

lo

2

55

Spurvehauk

l8

14

lO

7

52

Fjellvåk

ll

l

o

l5

8

5

4

'

o'

5

7

29

lO

lO

l2

5

:5

40

'

6

2

5

5

2l

o

o

o

o

l

Htlnsehauk

liusvåk
h1yrhauk

Jaktfalk
Vandrefalk

l

Total

===&~~=

1'a1lene i tabellen taler for seg, og det skulle være nokså
klart at noe av grunnlaget for å inr..ftlre jakt peL hCSnsehauk
må være bygget på mangelfulle informasjoner.
~år

det derimot gjelder populasjonstetthet og ungekull, ser
det ut som beslutningen om gjeninnftlring av jakt er solid
underbygget. Men er resultater fra fire kommuner i Aust-Agder
representative for fire fylker, deriblant Vest=Agder? Jeg
sitter ikke med opplysninger fra hele fylket, men har likevel
fått .inn enkelte rapporter fra ulike områder. Disse må vel
kunne betegnes som stikkpri:Sver eller .indikasjoner. De tyder
på spredt hekking av hCSnsehauk, mens musv&k betegnes som vanlig.
Jeg vil ikke med dette prove å trekke pålitlige,habile viltnemdmedlemmers observasjoner i tv.il, men bare peke ptt de
observasjoner vi har fl1tt rapportert. Etter disse finner jeg
grunn til å tvi1e på at h~nsehauken har en hekketetthet på
1 par/50 km 2 skogsterreng i Vest-Agder.
Det kan ikke bortfork1ares at hont·ehauken beskatter skogsfuglen i stor utstrekn.ing. ~en vi må ikke glemme at den tar
en de1 trost og kråkefugler. Spes.ielt gjor dette seg gjeldende i kyststr(jk der skogsfuglbestanden er m.ini.ma1. Der.imot
er det ingen sjeldenhet å se kråkeflokker på flere hundre
individer. Ettersom hubroen er en sjeldenhet i våre dager,
må vi. ha noen til å beskatte kråkene ogst-~.

8

15/~

29/4-1/5

6/5
19/5-22/5

30/5

10/6-12/6

26/8

Medlemsmøte Husan, Farsund. Kl. 19.00.
Overnattingsekskursjon til Ullerøy. Påmelding
til Oddvar Pedersen, tlf. 93419 (Ti dligst 1/4kl. 20.00 - senest 21 /4 - kl. 22.00 -- treffes best
i tiden 15-16 og 20-22. Begrenset antall deltagere.
Me dlemsmøte Herredshus et, Vanse. KL 19.00.
Overnattingstur til Kvinesheia (og/el. KJ:Tab en).
Påmelding til lederen Lars Bergersen, tlf. o4393371 (Ore Skole)- 11.35-11.55. Senest 12/5.
Antall deltagere begrenses av antall t elt.
Ekskl.:trs jon i Framvaren (Norg es mest ilmestengte
fjord!). Frammøte på Kjørrefjord (v/Småbåthavna) kl. 06.00. Vi bruker tildels båter (ro-),
tildels beina. Påmelding til lederen Henning
Sørensen, Boks 17, 45 60 VANSE ., senest 23/5.
Overnattingekskursjon på LISTA. Ekskursjon spessielt
for våre medlemmer ut enfor Farsund/LJrngdal-området.
Vi vil forsøke å få sett mest mulig og mest
mulig interessante arter. Hvis været blir bra,
satser vi på minimum 100 arter på 3 dager.
Vi vil besøke flest mulig biotoper/lokaliteter,
og til flest mulig av døgnets tider (Noe for
lite-søvn-trengende medlemmer). Påmelding til
lederen Oddvar Pedersen, tlf. 043-93419 tidligst 23/5 kl. 20.00, senest 3/6- kl. 06.00.
Medlemsmøte på Husa.n, Farsund. Kl. 19.00.'
***************

'NIE:DLEIJISKOH'riNGENTER/ ABOIDTE1\IENTSPRI SER I ÅR ER :

kr. 20.00
Senior
kr. 10,00
Junior
5.00
kr.
Fruniliemedlemmer
kr. 15.00
Abonnementspris
***********-****

(Uten Piplerka.)

"Piplerka" er trykket i 250 eksemplarer ved Lista Aluminiumsverk.
*-l<-*************
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:Beholdning p:::..". 1/1-76

;~edlemskontingent

Abonnement Piulerka
Småsalg (løssalg, medlemsmerker)
Salg av brus og boller
Kulturmidler 76, Farsund kornm.
Tilskudd, Sjøfugl 76"
Tilskudd (rest) 1Hekkfjell 75"

kr.

2365,77

710,00
135,00
35,10
46,50
300,00
4077,00
500,00

l!

"It
11
11

Trykking av Piplerka
Frimerker
Kontorutgifter
KartotelrJmrt
TX""~Jlddng a,v :medlemskort/innaet,kort
Litteratur
Pilm
Brus og bmller
Utsending til NOF's årsmøte -76
Forel. utgifter v/ "Sjøfugl 76 11
Div. småutgifter
};::r.

kr.
n
fl
l!
!!

11
l!

fl
11
11

8169,37

Kontanter
l'ostgiro

Tjørve, den 1. januar 1977
Tor Oddvar Hansen (sign.)
kasserer.

l1:r.

4660,98

kr.

204,45
3303,94

fl

kr~

8169,37

Revidert, og

617,50
355,20
640,38
149,00
155,40
90,00
335,90
51,90
791 ,oo
1433,1 o
41,60

kr.

fUIL~et

8169,37

i orden:

Farsund, den 27. mars 1977
Truls Dåsnes (sign.)
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NOF, L:ts:ta l..o kal.lag - Årsmellting 1976.
----------------------~---------------

.l!'oreningen hadde i 1976 folgende styre: Formann Lars
Bergersen, nestformann TorryHægeland, sekretær Kåre Olsen
kasserer 1'or Oddvar Hansen, styremedlem Jerry J"ohansen.
'
Varamenn: . Gaute Grimsby og Hemning Sorensen.
Redaktoren av "Piplerka", Oddvar Pedersen, har gjort en
meget bra jobb med medlemabladet og sa.mle.t sammen nok stof!
til 2 enkeltnummer+ l. dobbeltnummer (nr. 3/4).
Også i år har ! .o reningen vår hatt nok av arbeidsoppgaver og
aktiviteter å by på. Blandt de viktigste kan. nevnea:
a. Sjo!uglregis:t rering Lindesnes - Åna Sira etter oppdrag

!ra naturvernkonsulenten_ i Ves:t-Agder v/Miljoverndepa.rtemente,t .
Opplegget gikk i korte. trekk ut på å taksere bestanden av
sjofugl på samtlige oyer, holmer og skjær samt strendene
på fastlandet på ovennevnte kyst.s trekning.
Bn rekke av våre medlemmer deltok, spesiell'\ må imidlertid.
nevnes O.Peders.en som gjorde en. meget bra innsats i skjærgården Lindesnes~ - .!!'arsund. Hovedansvarlig ror unders.Okelsen var Lars: Bergers:en.

b. Regis;t reringsundersokelsene av de ornitologis:k verneverdige

lokalitet;er i distriktet ble videre!ort. Det bl.e lagt
s;t ors•t vekt på folgende lokal i tet er:
Ra.tma - Oya ble iår ganske bra dekket med. observasjoner
fra alle årstider. Hekkebestanden kartlagt og en
rekke trekkobs:. ut!ort. liovedansvarl~g 'for O.
Hansen.
Jolletjern - En. forholdsvis grundig underookelse av lokaliteten ut!ort, spesiell t av hekkebes:tanden, men
også en rekke trekkobserva.s;joner. ffovedansvarlig
Kåre Oltlen..,
Kviljobronnen. - lUter anmodning :!ra fylkesnaturvernkonsulenten ble det foretatt. en registrering og vurdering
av Kviljobronnens betydning for fuglelivet i
forbindelse med eoknad om. total drenering og oppdyrking av denne lokaliteten. Hovedansvarlig
Oddvar Pedersen.
Nee:beimvannet, Hanangervann, Kråkenesvann, Tjorvebukta,
Steinoddenområ.det samt en rekke mindre områder innen
Farsund kommune ble videreundereokt og artslister ajourfo.r~. Gledelig var det også å motta meldinger om verneverdige områder i .li'lekke:!jord og Mandal fra våre medlemmer
der.

c. Som lokal inventeringsart ble valgt s,ivspurv og en rekke
observasjoner av arten har utvide.t kjennskapet til. dens
utbredelse i Ye:s;t -Agder betraktelig. Det er meningen at
denne sivspurvinventeringen skal fortsette også neste år.
Kontaktmann Kåre Olsen.
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d. Månedlige vannfugl tellinger ut:rort. på samme lokalitet er
som tidligere år. Kontaktmann Sverre Sandersen.
e. J:{egistreringen av oljeskadde- og -dode sjo:fugl på samme
strandstrekninger på Lista som tidligere år, ble fortsatt.
Glede.lig få oljeo:fre denne vinteren. Kontaktmann Sverre
Sandersen.
f. Innsamling av observasjoner til fuglekartoteket for

Vest-Agder, spes.i ell t de vestre deler, fortsetter.
Det har vært en okende oppslutning om innsending av
observasjoner • .l!:nkelte av våre medlemmer i Flekkefjord
har gjort en spesiellt god innsats. Oyslebo/Mandalsomr.
viser også <:>kt aktivitet. Ellers er det, naturlig nok,
Lista-Lyngdalområdet som. er best dekket.
Observasj.oner av sjeldnere arter samt t .ing av mer spesåell
interesse for distriktet er publisert i "Piplerka 11 nr. 2
o:g 3/4- - 76. Kartotekforing og rapporter utfort av
Rapportkomiteen NOF/Lista

g. DelLtagelse i "Aksjon Våtmark" m.e d utdeling av diverse
våtmarksbrosjyrer og propagandamateriell mottatt fra
'iiorld Vlildlifw Fund og Miljoverndepartementet til skoler,
offent:l ige og kommunale instanser, storre arbeidsplasser
og interesserte enkeltpersom.er.
Deltagelse i kommunalt orienteringsmote om verneverdige
områder på Lista med lysbildeserie samt plakatserie
mottatt fra Milj:overndepartementet.
3 medlemmer, T. Torjesen, L. Bergersen og o. Pedersen
deltok dessuten på Våtmarkskonferansen i Kristiansand
29.-30. november, arrangert av Folkeuniversitetet Sør
og Miljøverndepartementet.
h. Ringm:erking. For å prove å få ringmerkingen inn i mer
ordnede forhold ble besluttet å danne Ringmerkningsgruppe
Lista. Forelopig har bare L. Bergeusen og K. Olsen merkelisens. Det ble forsolct lagt storst vekt på merking av
sangere, vadere og gråsisik. Etpar ringmerkingsekskursjoner i foreningsregi i Groda ga ikke det helt store
resultat. Det samme kan sies om endel forsb"ksfangst med
nett etter vadere som ble tildels sterkt hindret av mye
dårlig vær med vind. En bor trolig satse mer på ruser
til vaderfangs~.
Tota~t ble bare noen få hundre fug1 merket 1976 •
.l;!;n del forbet.edende arbeide med opprettelse av ornitologisk stasj,on på Ulleroy ble utfort. Bl.a. får vi disponere kommunens hus der ute. Når stasjonsdriften forhåpentligvis neste år kommer i skikkelig gjenge vil
trolig også ringmerkingevirksomheten kunne trappes opp.
Hovedansvarlig for ringmerkingsvirksomheten har vært
Lars Bergersen.
i. Trekktellinger. l!:tter oppdrag fra Lista flyplass samt

for i foreningens egne interesser å kartlegge d.e viktigste
11
ledelinjer 11 for trekket ble det utfart to trekktellinger:
Den 19.9. ble 6 forskjellige steder bemannet. Den 10.10.
lykktes det bare å bemanne 2 steder. Ansvarl.i.g LB.
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j.

~kskursjon.er. Tilsammen ble det avholdt 6 ekskursjoner
med gjennomsnittlig deltagelse 9 medlemmer.·
l. 7.3. N,esheimvannet. rundt. 12 deltagere så 49 arter.
11
11
2. 30.4. - 2.5. Ulleroy.
12
"
53
3 • 30. 5 • He rad
5
"
n
38
"
4. 6. 6. Elledalen/Kviljo
6
"
" Tl.
u
5. 29.8. Ste:tnoddenområdat.
7
"
n
54
"
6. 25.9. Monstermyr, Flekketj. 11
n
"
10
"
En tur til. Lyngdal i mars samt en Week-end tur til
Jæren i september måtte avlyses.

k. Medlemsmoter. tilsammen avholdt 10 moter med gjennomsnittlig frammote 12 medlemmer.
l. 9.1. Farsund
Årsmote
18 frammotte.
2. 18.2. Vanse
Div. foren.sak. 10
"
11
3. 31.3. L.yngdal.
14
"
4. 7.4. l!'arsund
Vårens feltakt. 12.
"
5. 12.5. Vanse
Div. foren.sak. 9
"
6. 25.8. Vanse
9
"
11
7. 2 5. 9. ~'lekkef jord
PR mote
11
11
8. 22.l.o Vanse
Div. foren.sak. 8
9. 17.11 Lyngdal.
Riotopforbedr.
Il
skogsfugl.
10
11
JLO. 15.12 Farsund
Div. foren.sak. 1.5
På alle II!Oter ble det vist lysb.ildeserier/film og avholdt konkurranser.

·t o moter avholdt:
l.:lO. Vanse ang. 5x5 inventering samt Ulleroyprosjektåt.
3.11. Vanse ang. lysbildeserie til almannamote om
verneverdige områder på Lista.

1. GruppemO·ter.

1.
2.

m. Styrenroter. 7 moter avholdt.
1. 2.2. Program vårsesomgen.
2. 23.2. Diverse foreningssaker.
3. 8.4. Sjofuglregistrering 1976.
4. 6.5. Diverse foreningssaker.
5. 15.7.
Il
It
6. 19.8. Program hostsesongen.
7. 26.11. Diverse foreningssaker •
.i:!'remdeles kommer storparte.n av medlemsmassen fra Lista/Farsund/
Lyngdalområdet,__men endel medlemmer fra .lllekkefjord, Spangereid, Mandal og OyslebO danner gledelige unntak, forhåpentlig
vil det bli flere fra de mange "hvite felter 11 på kartet.
Medlemsantallet var ved årets utgang 48, en stigning fra
året for på 5" stk., noen av de "gamle"har falt fra. mens noen
••nye," har kommet til. •
.!Slle:rs ville det være onskelig om flere ville delta mer
aktivt i foreningsarbeidet slik at arbeidsoppgavene kunn.e bli
noe mer fordelt - til beste for både fugl og folk.
Lista., den 5. januar 1977.
Kåre Olsen
Sekr./NOF, Lista lokallag.
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NOF, Lista lokallag.
EN OVERSIKT OVER FORENI!r'lGSAKT.IVITETER I 1976.

Eka!kurs:j oner:
1.. Nesheimvan.n:et rundt. med en avstikker langs Nesheimsandett/
Kviljoodden. Dato 'l. mars. ~kskurs:jonsleder o. Peders:en.

12 deltagere, bl..a. to helt fra Mandal/Oysleoo.
Vær·e t var mil·.i.t og forholdsvis bra, og det skulle vise seg
å være ve] veal'd ans t rengelsen med å brekke dyna såpass
tidlig på morgenen, for en gangs skyld hadde vi også
kvinnelig del tagels:e, men tross: alt var det vel de
ornitologiske opplevelser s:om opptok de fles-t e.
Mest ioyenfallende var de . 10] sangsvanene S•Om lå utpå,
gledelig var de·t å konsta~;ere at ca 20 av dem var ungf'ugl,
bevis på at bestanden har god repredukffjon. 19 grågjess
gikk og beitet på strand.engene i sorenden av vannet. En
god del ender lå også utpå: ca. 100 stokkender, ca. 50
kvinender, 15 bergender, 3 brunakker, l krikkand, 3 laksand. Også ca. 10 sothons og 2 hegre.
På jordene ruhdt vannet streifet store lerkeflokker, tils.
ca. 400 ind., stær ca. 250 ind. og noen viber, tils. 26
ind. observert.
Langs Nesheim-/Kviljosanden. obs. vi endel overvintrende
sjofugl, bla.a ca. 25 storskarv, 2 stor lom, 3 horndykke,r e,
9 havelle, ca. 50 kvinender og 9 sjoorre.
Endel trekkgj.ester var ogt:~å kommet, bla. 5 tjeld, 8 gravender, 3 sandlo, 2 heilo, l myrsnipe og l polarsnipe.
V'ed Kviljobronnen opplevde vi vel kanskje turens, hoyde:punkt: 1. svartstrupe hann obs. :på nært hold der den satt
:på gjerdestolper og busker og speidet etter insekter og
småkryp·. En ny art for flere av deltagerne.
På Rodland så vi en honsehe.uk som på stive vinger seilte
over et skogholdt, forfulgt av noen iltre kråker. I
naturen blir se,l v jegeren j:age:t.
I Vansebekken fikk vi m:ed oss: dagel'lS siste opplevelse for
kjottgryten: 2 vannrikser og l sivhone. 11 tråklet" seg fram
mellom sivene/takrorene • . Og mens en gjerdesmetts klare sang
tente ut over landskapet begynte de forste snofillene å
falle, få og lette til å begynne med, siden stadig tettere.
Slik er våren •••.
I tillegg til ovennevnte arter obs. vi også: noen kjottmei.s, ca. 43 kaier, noen svartbak, noen kråker, ca. 30
gråtrost, 4 tyrkerdue, ca. 30 gulspurv, 5 ærfugl, n<;>en
gråmåke, 3 skjær:pi:plerker, l fiskemåke, 3 ravn, 3 rJ.ngl:ue,
1 flag gspett, 3 blåmeis, l svarttrost, l fuglekonge, 2
skjære, noen få gronnfink og bokfink. tilsammen 49 arter.

2'• Ull.ereyområdet 30.4 - 2.5.
Eget referat i. Piplerka nr. 3/4-76 s:. 80.
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3'. H.erad den 30. mai kl. 0700.
5 m:edlemmer deltok. Været var stort sett bra, med litt
småregn i:rmimellom.
Ruta ble lagt fra .Åpta til SvindaJl, videre oppover langs·
Opp<?ftevann og retur til utgahgspunktet. gtterpå kjerte
vi til Klungland og gikk en runde i heia innover mot
Klungelandsvann for vi kjorte heim til kjottgrytene.
·rerre.nget var flott, mye varmekjær 15vskog og tildels
blandingsskog og inneholdt mye småfugl., spesiellt var
alle de syngende hagesangere i.o'r ef'allende, fant også ett
reir. I det hele tatt ble obs. mye sangere. En to·r nskate
hann vekket også en viss interesse. Rodvingetrost s.y ntes
også å være en forholdsvanlig hekkefugl.
I Klungelandsområdet fant vi et fossekall-par m/reir
inneholdende store unger. Min. 3 sivspurv sang i området.
g11ers obs. vi også: 3; svartbak, 2. ringdue, l tårnsvale,
3 siland, 4 stokkand, noen låvesvale, dompap, munk, måltrost, svarttrost, gjok, bokfink, hagef'luesnapper, linerle, kjottmeis, strandsnipe, lovsanger, trepiplerke,
5 vendehals, kråke, rodstrupe, gronn?spett,gjerdesmett,
lo·v meis?, j:ernspurv, steinskvett, gulspurv, grå f'lues:napper;
stær, tornirisk, gronnsisik, buskskvett. tilsammen 38 arter.
4-. l!::lledal.en nred avstikkere til Kviljobronnen og Lista -fyr.
Da to 6. juni.. 6 medlemmer de·l tok. Frammote kl. 0600.
Været var ikke det aller beste, stille, regn og endel.
tåkeflak. Utpå dagen. ble det imidlertid bedre med opphold.
'l'rass i regnet var fuglesangen på topp, det var utrolig
mye å hore: 5 ind. gulsangere sang, hele 6 ind. rose~ink,
l. boksanger, 4 bagesangere, 2 munk !or å nevne noen av de
mest interessante.
Orene vår~eg aldri ned av sine sti.lker under hele turen
og av og til kunne en lur-e litt på om de horte rett, helst
da gresshoppesangeren hle oppfattet midt på torre bakkekammen. E'or de: fleste' ble det en god del nye arter.
I tillegg til ovennevnte ble det også sett i Elledalen:
2 gravand, 1 åkerrikse krekset, 2 vibe, 2rodstin, 4 grå
måke, flere ringdue, noen gjo"k, 4 tårnsval.e, 1 gronnspett,
2 vendehals (reir :funnet), 1 lerke, l låvesvale, noen
taksvale, 3 trepiplerke:, noen linerle, l hunn tornskate,
flere skjære, flere kråke, 2 gjerdesmett, l j'ernspurv,
5-6 tornsanger, flere lovsanger, l gransanger, J. fuglekonge, 5 hagefluesnapper, 4 steinsltvett 3 rodstrupe,
flere svarttrost, f'lere.måltrost, flere gråtrost, l granmeis, 2 blåmeis, 3-4 kjottmeis, l. spettmeis! ~lere bokfink,
2 dompap, 5 gronn~ink, 2 gronnsisik, 8 torm.ri..sk,
l. gulspurv og 1 s~vspurv. Tilsammen 48 arter.

E.tterpå ble alle deltagerne stuet inn i orawmuseu ti1JI!
Knutsen og turen bar nå "til. Kv~:tj,obronnen for ~ ~e Pc:a.
en ny art for" Norge (Har i sk:r:-~ve:ro-e stunde~ . ~kke m~t:
tatt melding fra :NNSK og godkJenm.ng - ~erLO-'; ~en navn) •
Og fugl.::n r' ikK: vi se både på bakken og ~. aksJon 1.. luften.
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Av spesiell interesse ellers ved. Kviljobronnen kan nevnes:

l. knekkand, 2 brus;haner, noen s ivsanger.

1m snartur til Lis"lia fyr resulterte bl.a. i hele 74 tjeld,
l småspove, 2. turteldue, l gulerl.e.
J5llers; ble de't obs:. Kviljobronnen/Liata fyr:
l.. par stokkand, 8 gravand, l tårnfalk, :flere vipe, 3 enkeltbekkasin, hort storspove, flere rods:tilk, flere svartbak,
gråmåke, .sildemåke og hettemåke, l makrellterne, 2 ringdue
hort gjok, flere tårnseiler·, flere lerke, l sandsvale,
'
noen låvesvale, 2 taksvale, l heipiplerke, l skjærpiplerke,
flere linerle, stær, skjære., kråke, noen tornsanger lovs.
sanger, l steinsl{vett, l buskskvett, noen gråtrost, ':flere
gråspurv, l pilfink, noen tornirisk, bokfink, flere si-vspurv.
'Tilsammen ble 48 ind. obs. Elledalen og 23 andre arter
ved Kviljobronnen og Lista fyr, et godt resultat.
5. :::iteinodden./Groda.• 2'9.8. kl.. 0800.
7 deltagere • .t:.:kakursjons,l eder Sverre Sandersen.
Været: Stille og overskyet, pent og varmt.
Htis:tsesongens, forste ekskursjon gikk, tradisjonen tro,
med hovedvekt pa vadere og sjofugl., og en god del ble også
sett omenn kanskje ikke det helt store verken når det
gjelder antall eller arter:
6 atorskarv, l toppskarv, 62 grågjes.s•, 5 sjoorre, l. sivhauk juv., l tårn.falk, l sandloper, l brushane, l gluttsnipe, 1 gulerle.
t:llers ble det også obs.: gravand, stokkand, krikkand,
b.runakke, ærfugl, -t.jeld., sandlo, heilo, vipe, steinvender,
dvergsnipe, myrsnipe, rodstilk, strandsnipe, enkeltbekkasin,
hettemåke, gråmåke, svartbak, fiskemåke, ringdue, tårnseiler,
sandsvale, låvesvale, taksvale, sanglerke, heipiplerke,
skjærpiplerke, linerle, stær, kråke, lovsanger, trepiplerke,
jernspu:rv, hagefluesnapper, fuglekonge, buskskvett, steinskvett, svart-crost, gråspurv, bergirisk, bokfink, bjerkefink, torniriS.k, sivspurv. i' il sammen 54 arter.
6. M.on.s:termyr, :rnekkei'jord, den 25.9. kl. 1500.
Ekskurs•jonen ble holdt i forbindelse med PR motet i
Flekket: jord senere på kvelden og de l i deltagerne fikk her
studere en praktfull gress.- /torvmyr. Myra som var
kommunal eiendom hadde tidligere vært planlagt både til
flyplass og senere soppelplass. Lokaliteten var nå utlagt
til jordbrukspmråde og skulle dyrkes,. Og bortsett fra å la
myra ligge der som det verdifulle våtmarksområdet det var,
og hadde vært, må jo tross alt dett;e sies å vært det nest
pes:te alternativ, forhåpentlig-vis kan endel av myra spares.
1/ære:t var nydelig, sol og stille og d.enne væl.~typen bevirket vel også at aktiviteten og mengden av fugl ikke var
helt på topp:
. .
.
. .
. .
1 spurvehauk, 1 not.teskrike, flere heipiplerker, 4 l:tnerler,
2 steinskvett, etpar fuglekonge, noen kjottmeis, l gronnsisik etpar sivspurv, en :flokk ubsemte småfugl.
Turen'gikk til Vard!efjellet og der hadde vi en prak~f"ull.
utsikt til alle kanter, bl.a. så vi deler av.. Vest-L:Lsta
som en smal strek mot horisonten, under en. hoy, _lyseblå.
himm.el. og et markere og blikkstille hav. V:trkelJ..g en opplevelse.
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Medlemsmater:
1.

Arsmo~e

9.1. Faraumd
Se referat Piplerka nr. 1/76 s. 33.

2:. Herredshuset, Vanse kl. 1900, den 1a.. 2.

Diverse foreningssaker og fugleprat medlemmene imellom.
Konkurranse ved Renni:m.g S5rensen. En lysbildeserie fra
en fottur på Hardangervidda santt noen bilder fra Lista
v/Sverre Sandersen. lo· medlemmer matte.

3. Lyngdal, Berge ungdomsskole kl. 1900 3l.3 ..

Orientering ved LR om ekskursjonene til Ulleroy/Lindholmen 30.4. - 2.5. samt den planlagte turen til Herad
Kvinesdal 28. - 30.5. Diskusjon om et opplegg til.. undersokelser av områder med tanke på hekkende arter.
Samtale om fugleobservasjoner fra Lyngdalsområdet.
Konkurranse i f'uglekjennskap ved Sverre Sandersen.
14 medlemmer mette.

4. Husan, Farsund den 7 .4. kl. 1900.
Samtale om vårens f'eltaktivitet.er. OP foreslo å satse på
si.vspurv som lokal inventeringsart. Ellers diverse
fug1eprat medlemmene imellom. Konkurranse ved TOR som
også viste endel av sine mange gode lysbilde:r fra Listafaunaen. 12 fram:m.Otte.

5. Herredshuset, Vanse den 12.5. kl 1900.

Formannen orienterte om en ny type kartotekkort for avifaunistisk kartotek samt om den planlagte 5 x 5 km inventering. Aksjon våtmark 1976, planLegging og utdeling: av
diverse merker og propagandamateriell. Inspeksjon av
14 fots båt på Kjorrefjord. Båten så forholdsvis lite
sjodyktig ut og vi besluttet å se tiden an litt for
om mulig å komme over et bedre alternativ. Nils M. Vere
vi.ste en lysbildeserie og kåserte om Listas natur og
fugleliv. Konkurranse ved SS. 9 medlem1n:er mo•tte.

6. Herredshuset, Vanse den 25.8 ..
Diverse f'ugleprat, bl.a. obs. av sommerens/hostens
sjeldenheter. Konkurranse ved KO. Lysbildeserie ved SS
fra sommerens f'ot:tur på Hardangervidda. 9 f'ramlii!otte.
7. Flekkefjord, Sunde sk.o~e den 25. 9.
PR m:ote for NOF, Lista lokallag. Formannen orienterte
om organiseringen av NOF. Lista lokallags a:trbeidsområder
ble omtalt ganske detaljert. Konkurranse ved SS. En lys:bildeserie fra Listas fugleliv med spesiell vekt på
vadere og sjof.ugl ble vist ved TOH. Det ble også tid t:tl
endel fugleprat medlemmene imellom. 11 f'rammotte.
8. Herredshuset, Vanse den 22.10. .
.
llerneverdige' områder i distriktet, 5 x 5 km u:~.ventering,
diverse forenings- og fugleprat. Konkurranse ved KO.
8 framme tte .•
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9. Lyngdal, B.e rg:e ungdomsskole den 17 .11.
Formannen orienterte om hostens videre aktiviteter.
Herredsskogmester Kåre Grimsby holdt så et lysbildeforedrag
om biotopforbedringer hos skogsfugl, hovedsakelig ordugl.
Foredraget som. lm.r meget interessant beskrev en rekke
krav som skogs!uglen stiller til en god biotop·: Mat, ly,
landskapsforhold, .spilleplass, molleplass, yngle biotop,
hosthiotop og vinterbiotop. Grimsby mente at avfolkningen
av heiegardene, det avtagende kreaturhold og den tiltagende
tilgroing av heiene med kratt og lyng som hovedårsaken til.
den sterke tilbakegang av skogstuglbestanden. Sviing av
heiene kan hjelpe litt •
.c:tterpå var det konkurranse ved T'. Leksbo. 10 frammotte.

10. Rusan, Farsu:lld: den 15.l2.
Vinterens vannfugltellinger. Lysbildeserier til skolebruk.
Orientering om rapportskriving og foring av kartotekkort.
Konkurranse ved TOH/SS. Lysbildeserie fra sommerens turer
til Ulleroyområdet ved OP. 15 medlemmer matte.
St.yremoter.
l.

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.2. Programmet for vårsesongens moter og ekskursjoner.

23.3. Kartlegging av verneverdige lokaliteter, distribusjonen av Piplerka, kontrollområder for enkelte arter,
f.eks. vipe, Oppretting av ringmerkingsgruppe Lista,
Anskaffelse av egne&: arkivsystem til rapportkomi teen,
Innkji:5:p av teleskop. Va:t.g/årsmote i NOF. Diverse skriv
fra NOF. Ekskursjoner våren 1976.
8.4. SjO:fuglundersokelsen 1976, strekningen Lindesnes. Åna Sira.
Referat fra NOF årsmo:te ved LE, utdeling av diverse kartmateriell. rtaunaundersokelsen 1976. Båtanskaffelsetilb'Wi. lJlleroiy huset - mulighet for benyttelse. Ringmerking
1976, orientering om 5; x: 5 km inventering. Våtmarksåret. 6.5.
H.apport Kviljobronnen i forbindelse m:.e4 senkningsplaner.
Sjofugltellingen 1976. J:tingmerkingsproblemer (ringer). 15.7.
~9.8. Hostprogrammet for moter og ekskursjoner.
'l'rekkfugl tellinger utover hosten. rtingmerking. Diverse •
.l!'raktkartonger oljeskadde fug~. Kart og grensefastsettelse
av verneverdige områder. Skriv fra NOF angående s·tyremote
Vinterens: vannf'ugltellinger. ~ors;lag til valgkandidater
til årsnrotet 1977 • .l!'orslag til vedtekter for Ornitologisk
stasjon. Ulleroy.

Kåre Olsen

Sekr./NOF Li.sta lokallag.
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Uoffisiell rapport fra årsmo tet i

Trondheim 1976.

ved___!) or:tsendte delegat, LB.

Ett er å ha pakket sekk med s ovepose og andre nodvendi g h e ter, rekv:l_rert biletter o g rei serut e fra

rei se·by r~e t ,

best eg jeg for snart ett :"1r siden TXm . Via

~3 orl andsbanen ,

rakettspu:r-t på Vestbanen, grisekjor:l.ng gjenn om hovedstaden,
rakk jeg '.L' rondhjerns toget 3 min f or avgang . Jeg s ov meg opp
over GudlJrandsdalen og Dovre. Da jeg ki k'c et ut av v:l.n duet

t

time for " llyen ", så det g r 2.tt og trist ut : 'l'åke,regn ,

skitten sno og g rå-brune jord er. Me n der dukket to trane r

opp på netthinna og straks våknet ornitologen også . Noen
forskre mt e stokJ(ender f lakf:et opp l angs j e rnbane1in j a . El le
li te av interesse .
Vel fram me på jern banekaf ee n , måtte sulten doyve ;;; . J eg not

fremdeles medb rakt ( 17 skiver tot alt ). En suspekt person med
topp lue, ryggsekk og sovepo se dukke t
i

e gen per ::>on . Av samt <:!.len i

opp: Thorleif ( Thorsen)

nabolage t

amatorer-/proffor:nito1o g er var i

tydet det på a t flere

sige t.

K1.1 0 be gyr te r:l.nonerkings:ni5 t et. Som fers k repr.

noe s om ;.:;purv i
gj_ tt

fiHtes det

tranedans . Utfylle n de kommentarer ukal bli

refferatet f'ore:i i ge:;e r . (Det er v iss t IUlllig at n oen

er t regere enn meg med skrivemaskinen .)
Etterpå fikk jeg hj_lse på n oe n av " g utta" f ra andre avde li nger.Diver se erfaringer bl.e utvekslet f6r vi måtte l6se neste
~To bl em :

Husrom for n <:1tten . l

stude1Jtbye n ord net Ekker & cc

krypinn for utr oJjg mange.
De b erbmte ærfug1 trekket i Stjordalen måtte vi hatt radar for
å se : '.i:21ka lå tjukk som g raut. Vi :r eturnerte t il "h,: bel en"
O{s ~3te inar

hvo r og' l't ':':h orl ej_f

(Eld6y) b le irnkvarter t . Dtp t:

kvelden fi kk vi "innvasjon" f::ca Hingmer!:<:ingsse n t ralen ( Kur t

& co + lQ) P rat en gikk l ivli g til lan gt

på natt. Je g var

nesten v ader omven dt for de dro .
~ e ste

mor gen var det lokall agsmb t e , middag og en rask tur p ~
byen f6r hov edmbtet begynte. V~a diverse r epr. nL dde vi mål
n ær:!te re k -L okken 12 . (1Jtsl i t t ~ )

l" e ;o:t e morgen s L:ul le det være e kskur s jon tj l

je g i
I

se'.ska]J med

:p. G. Bentz

0 ''

Grandef j a1ra, men

A.C l eve 1Je gyr: te so r-crel:ket.

vi.rk' i gh e-L er: give 'J.de tur der hi.5yf j e J.let glitret i

skinne t. ~rfarinapr
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VANNFUGLTELLINGA I FARSUND KOMMUNE 1975/76.
Tor Oddvar Hansen - Oddvar Pedersen

Det ble i Vest-Agder i sesongen 75/76, bare utført vintervannfugltellinger i Farsund kommune.
Dessverre er heller få lokaliteter ordentlig telt hver måned,
noenlunde bra er bare tellingene av sjøstrekninga ØsthasselnesSteinodden og Nesheimvannet utført.
Det bør bli en målsetning, i framtida, å få dekket hele kyststrekninga av kommunen, også skjærgården, og flest mulig ferakvann, samt, selvsagt, få ordentlige,organiserte tellinger
også andre steder i Vest-Agder. Her vil det nyopprettede
Kristiansand lokallag i framtida, spille en stor rolle.
Interesserte v~ugltellere kan hendvende seg til Sverre
Sandersen, Tjørve, 4563 BORHAUG, og få opplysninger, og
ledige ''telleområder".
Følgende medlemmer har deltatt i vannfugltellinga i sesongen
75/76: Lars Bergersen, Tor Oddvar Hansen, Ole Martin Høyland,
Kåre Olsen, Oddvar Pedersen, Sverre Sandersen, Henning Sørensen og Rolf Ytterdahl.
Nedenfor presenteres en oversikt over antall fugl obs. på de
forskjellige lo~alitetene, samt en artsoversikt.
Disse omfatter lom, dykkere, sk~, havsule, hegre, andefugl,
riksefugl, vadefugl, alkefugl, hettemåke, fossekall og skjærpiplerke.
LOKALITETER:
E~E!:!~Y~.E.

Kråkenesvann
Hana..""l.gervann
Nesheimvann
Prestvann
Slevdalsvann
Sum Ferskvann

sept
18
34
48

okt

nov

des

119
17

25

59

ja.."'l

feb

mars

328

209
286
54

134
57

o

37
160

173

25

59

135

385

549

20
~.J!Y~l

Sept

okt

nov

des

jan

feb

mars

92

Lomsesa.nden-Husebysanden
Husebysanden-Havika
Havika-Fuglevika
Østhasselnes-Steinodden
Y.erevågen-Jøllestø

62* 285
2044 197
79

120
201

330

57*
500 302
162

Sum - saltvann

2106

561

321

330

557

464

321

2206

734

346

389

692

849

870

Sum- f'erakva.n...""l/ saltvann:

124
6*
99

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

- betyr at lokaliteten ikke er telt.
betyr at lokaliteten bare er ufyjlstendig telt.

*

OVERSIKT OVER DE OBSERVERTE ARTENE:
Arter

salt/f'er.sept okt

Storlom
Lom sp.
Dvergdykker
Horndykker
Gråstrupedykker
Dykker sp.
Storskarv
Skarv sp.
Havsule
Hegre

s
s
s

s
s
s 149
s
s
s
1
s

Anser sp.
Sangsvane

F

Knopp svane
Gravand
Stokkand

F

3
43

2
1
58
17

7

7

1
7

6

2
5

9
5

s
F

s
F

21

febr8 mars.

8
1

5
2

1

19

5
2

10

1
5

11
4

7
8

]!1

s
s

20

7
1

s

F

Brunnakke

jan

F

F

Krikkand

des

2

l!,

F

Grågås

nov

4
27
2
40
22
45
33

8
36
31
18

17
3

103
1

62

73
10

3
128
156

40
143

-3

2

13

9

-5

3

3

6

150
2

1
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Arter
Stjertand
GRASAN:D
Toppand
Bergand
Ær.fugl
Svart and
Sjøorre
Havelle
Kvin and
DYKKAN:D
Si land

salt/fer.sept

s
F

s
s

4
36

3
84

6
23

febr

70
3

16
50
S2
5

14

7

20

46

32

103
18

189
33

172
100

94
152
34

s

17
42

32

s

11

24

s

8

F

1

s

66
36

F

s

3

2

5

6

Vannrikse
Sivhøne

F

Sothøne
Tjeld
Sandlo
Heilo

F

131
3
3 '·

4

2
9
64
29

F

X

s

31

F

1

s

46
13
13
26
1300

F

s
s
s
s
s

43

2
3

F

s
s
s
s

1

38

s

F

8

2

F

s
s
s

101

1

F
F

1

2

F

s

Tundrasnipe
Polarsnipe
Sandløper
Brushane
Rød stilk

2
44
11

mars

jan

3

F

FIS~.AN:D

Steinvender
:Dvergsnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe

des

F

s

Vipe

nov

F

Laks and

Tundralo

okt

6
46
6
2
15

4

4

3
1
2
6

2
11

2
8

3
19
8
16
11

132
2
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Arter
Gluttsnipe
Skogsnipe
Strandsnipe
Lappspove
Storspove
E:nkeltbekkasin

salt/fer.sept .)okt

s

F
F

s

F

s
s

F

s

F

Kvart bekkasin
Rugde
Store vadere
Småvadere

s

Alkekonge
Alke
Skjærpiplerke
Fossekall
Hettemåke

s
s
s

nov

des

jan

8

6

3

febr

mars

1
-3

..,.

80

15

3
3
40

50

3

2
3
2

7

1
63

1
3

2

2
19
10

11
12

F

s
s

F

45

20

2

77

14

10

F

s

F

5
2
*******-X-**-)f*****

Har dueHampdrevet radio, et solid spisebord, gafler, kniver,
en eller flere malingsbokser, tiloversblivende bord og planker,
skjeer, gamle dører, gamle gardiner, kopper, kar, termometer,
gamle ~men gode) lenestoler, tallerkner, noen tapetruller,
kjøkkenredskaper ellers, gryter, fjøslykter, gammelt verktøy,
vindusruter, andre typer møbler, linoleumsruller, og så videre
bortetter •• ·••• ·••
Hvorfor i heiteste ramse opp dette,her???
??
Jo, vi har et hus i Farsunds prektige skjærgård som skal fikses
opp og_ innredes!
og vi trenger kanskje noen av de nevnte
"artikler", så KJÆRE LESER, hvis du skulle ha noe av dette (og
ønsker å bli kvitt det, eller skjenke det til NOF/Lista), så
kontakt Oddvar Pedersen, TelefQn (043) 93 419 (eller ha noe
armet du tror vi kan få bruk forl).
Ellers er vi talcknemlige :for skjenking av arbeidskraft (samme
telefon1') •••• •· .1.
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.TOLLETJERN - EI~ INTERESSANT VÅTMARK PJ1. LISTA.

Kåre· Olsen

En rekke meget fuglerike og verdifulle småvann og myrområder

utover Lista har etterhvert blitt mer eller mindre odelagt
som folge av vannstandssenkninger, drenering, oppdyrlj:ing og
utfyllinger bl.a. De aller seneste år synes dette presset på
våre våtmarker å ha oket på, både: med tanke på jordbruksmessig
utnyttelse, men også til industrielle formåL
N.OF, Lista lokallag har derfor ansett det som en meget viktig
oppgave å få undersokt alle de gjenværende våtmarksområder i
distriktet med tanke på å klarlegge disse områders funksjon og
betydning både som hekkelokaliteter, trekk- og rasteplasser og
overvintringsområder for vår fuglefauna. Dette s ystematiske
registreringsarbeidet anser vi som: helt nodvendig for å kunne
foreta en vurdering om et område· er verneverdig eller il<:ke.
av de lll!eBt bortgjemte·" og lite kjente av disse våtmarkene
på Lista er Jtiilletj.ern.

l!!nr
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BAKGRUNNER FOR UNDERSOKELSEN 1976.

Den eneste ferskvannslokalitet hvor en for tiden finner
hekkende hettemåker er JoJ.letjern, og NOF/Lista besluttet derfor å foreta en nærmere .undersokelse av denne lokaliteten i
1976. Lokaliteten er tidligere ikke systematisk undersokt, men
det er likevel kjent, med bakgrunn i ringmerkingsturer o.l.,
at hettemåkekoloniens hekkesuksess har vært meget dårlig.
Mange dode unger og råtne egg. Det var derfor o·n skelig å: prove
og finne årsaken til dette. Dessuten, og like viktig, håpet
man å få bedre kjennskap til lokalitetens betydning for eventuelle andre fugle- og våtmarksarter.
Opplegget gikk ut på å registrere eggtall, klekte, · dode og utfloyne unger av hettemåke. Det var dessuten meningen med mest
ID!liiig kontinuerlige observasjoner å se hvilken desimerende
effekt predatorer som rev, mink, rovfugl og liknende hadde på
kolonien. Vi tok også sikte på å sende eventuelle uklekte egg
og dode unger inn. til Veterinærinstituttet til nærmere under-sokelse.
Undertegnede, Kåre Olsen, var hovedansvarlig for undersokelsen
med god hjelp av NOF medlemmene Sverre Sandersen og Marton
Berntsen, sam:t et par observasjoner av Hans R. Henneber-g •
.l.!:ndel opplysninger kom også fral!l gjennom sam~alE?r med et par av
grunneierne i området, ·rhomas M1.kalsen og Krl.StJ.an He,r voll.
Disse takkes herved.
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BIOTOPBESKRIVELSE.
Lokaliteten er kalt Jolletjern., men er egentlig ·nærmest en
våt gressmyr med endel åpent vann innim·ellom • . Fra gammelt
~v na;, de;t vært drevet m·e d torvekjærimlg i myra og endel dypere
hull . skriver seg fra denne virksomheten. Under denne tids~poke ble også vannstanden i mwra forsokt senket. ved at
bek~en som renner ut fra området ble gravet dypere og delvis
stel.nsatt.
He. s:enere år har imidlertid en av grunneierne som har endel.
sauer gående på pe.ite i området og s;om. var plaget med at. sauene
av og til lot seg friste av de saftige vannplantene og gikk
seg fast ute i . "bl.autmyran, demmet opp bekkeutlopet for å heve
vannst8.1nden på myra til. et slikt nivå at sauene ikke våge·r s.eg
utpå. Og nettopp denne· oppdemmingen er grunnlaget f.or ·det rike
fuglelivet på lokaliteten de senere år. Dette gjelder såvel.
for hettemåke som for den rike bes.t and av ender S'om det skulle
Vise seg a 't. lokaliteten innehold.t . l!'orhåpentligvis vil denne
oppdemmningen bli av varig karakter. til felles nyt:te for både
fugl, sau og folk.
Jolletjern ligger f 'orholdsvia lunt til i ly av det 193 m boye
Lo!je·lJ. og med lcupert, trebar lynghei på nesten alle kanter.
&Idel myrete områder finnes. også i de omliggende områder.
l ves't åpner terrenge.t seg noe ut mot Ji'lat-Liata og i sor
finnes. endel dyrket mark og et lite skogholdt av· busk:furu og
enlrel'te lovtrær og kratt.
Tidlig i sesongen, i mars:, var det rfEYe åpent vann, men i
lopet av mai og juni. grod.d e lokaliteten de,l vis til med diverse
atarr, siv, gress og vannplanter av :t:orskjellig slag. I mer
åpent varm forekom nakkeroSJe, bukke blad og liknende. Langs
breddene syntes: vege'tasjonen å være nbunnfaB't" mens den i
partier midt utpå hadde mer karakter av flytetorv og hengemyr·.
DIVERS.E OBSERVASJONER OVER ANTALL OG ATFERD I HETTEMÅKEKOLONIEIT.

Vinteren 1976 var mild og en god del hettemåker overvintret,
som vanlig, langs Listastrendene. I s;torst antall fantes de i
havneområdet på Borhaug hvor ca. 50 ind. hadde noenlunde fas.t
tilhold i januar/fe.b ruar. Den 2'1.3. ble det for ~orste gang ·
iakttatt at vårtrekket av hettemåke var igang: t~lsammen ca.
175 in:d. ble obs. flygende mot S:O over Borhaug.
de fo,lgende dager ble flere flokker sett forskjellige steder
og den 28.3. ble· JOilletjern besokt for å se om ~kene hadde
begynt å sautJ.e seg på hekkelokali tete:n , men der var det ingen.
Et nytt besok på lokali tete:n den 4.4. re.sul terte hel~er ikke
i noen hettemåker, til 'tross for at arten nå. var vanl::g å se
både langs strendene og på jorder og åkrer ~nnover L~sta.

I
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.li'orskjellige omstendigheter gjorde at. jeg dessverre ikke hadde
anledn.i ng til å besoke Jolletjern for den 2~.4. og da var det
ca. 3'50-400 hettemåker samlet på lokaliteten. De virket sky og
lite bUindet til lokaliteten og de allerfleste forsvant ganske
t"ort da jeg kom., bare noen. få "etternolere" holdt seg i området.
Den 25.4. ble også ca. 400 ind. talt på lokaliteten. Fuglene
viste nå mer stedbundenhet og enkelte par viste pardannende
oppforsel med etterfolgende parring. Storstedelen av hettemåkene
var fremdeles forholdsvis engstelige og flesteparten forsvant
etterhvert fra lokaliteten under skrik og spetakkel. tiltross
for at jeg befant meg på god avstand. Stadig kom småflokker innover området liksom for å reknogisere om faren var over.
Under et besok den 9.5. talte jeg ca. 700 ind. og flere par
var i full gang med reirbygging, enkelte lå også på reiret, men
det var ikke mulig å konstatere om eggeleggingen var igang.
Hettemåkene var denne gang adskillig mindre sky, bare hvis jeg
b:Le for nærgående lettet de nærmeste fuglene fra reirområdene
og landet igjen straks· jeg trakk meg noe tilbake.
Maksimalt antall på lokaliteten ble registrert den 16.5., da
jeg talte 1020 individer og rugende fugl lå nå på reir utover
hele området.
De rugende fugl viste foro'v rig en ganske karakteristist oppforse1 når de ble skremt. Da 1ettet samtlige fugl så og si på
kommando fra reirene og floy opp i en"tett klump 11 • Få oyeblikk
etter landet de på reirene igjen og nå unde;r oredovende skrik
og spetakkel. Denne' oppforsel iakttok jeg flere ganger under
rugetiden.

REIRDATA:
Fra en fjellknaus ost for vannet var det god
3.6. talte: jeg herfra 430 reir. Dette antall
antall rugende fugl liggende på reirene. Det
kontrolltellinger med noen tids mellomrom og
til samme resultat.

over-s.ikt og den
refererer seg til
ble foretatt to
hver gang kom jeg

Den 26.5. b:le det forsokt å kontrollere reirene. Det bl.e benyttet gummibåt til dette, men det viste seg snart at den tette
og frodige vegetasjonen i vannet g jorde det nesten umulig å ta
seg fram over store deler av lokaliteten. De· gyngende, boblende
f'lytetor-vene var heller ikke særlig fristende å vasse rundt i,
det fikk en av observatorene erfare under et ufrivillig og vått
opphold i vannet da gummibåten ved et uhell kantret. Vi bestemte
oss nå for heller å velge ut enkelte, mer tilgjengelige kontrollfelt hvor vi lettere kunne folge utviklingen i reirene.
Som skissen antyder lå alle reirene, med ganske f å unntak,
plassert ute i salve tjernet og flesteparten l å plassert på
storre og mindre partie:r av flytetorv. På de våteste: st~dene
var enkelte av reirene rene byggverkene, oppbygget av d1verse
plancledeler og lå og flot nærmest som små oyer i vannet.
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Den 31.5. ble det kontrollert 66 reir, av disse var 2 t._mme,
7 inneholdt l egg, 14 reir 2 egg, 42: reir 3 egg og 1 reir 4 egg.
Tilsammen 64 reir med ialt 165 egg og dette gir et gjennomsnitt på 2,58 egg pr. reir.
Pros.emtvis ga dette f5lgende fordeling: Reir med 1 egg - 10,9 %,
2-' egg - 21,9 16, 3 egg- 65,7% og 4 egg l,? %.
Ved besok på lokaliteten i begynnelsen av juni syntes det S'Om
om det så og a.i bare var rugende :fugl., uvisst av hvilket ij;jonn
tilbake på stedet. Makene var antagelig på næringsst.reif', f'l.er~
storre og mindre f'Iokker ble observert utover Vest-Lista.
FDDE- OG ERNÆRINGSFORHOLD.
Hettemåkene syntes bare i liten grad å furasjere på selve
hekkelokaliteten. Spesiellt under· egg- og ungetiden var det en
stadig utveksling av hettemåkebeatanden i tjernet .. Småfl.okker
og enkeltindivider trakk stadig til og fra Jolletjern og kunne
iakttas overalt langs strendene og innover jorder og marker
hvor de synt.es å finne se.g mat, trolig insekter og annet småkryp.
Minkfarmer var åpenbart også et populært sted for mat-forsyning,
daglig ble det f.eks. på en mink:farm på Vere observert opptil
ca. ,O-bO hettemåker samtidi.g s.om forsynte seg av avfall og
rester etter minkeforingen. Dette ":fenomenn var spesiellt ioyenfallende i den tiden der var unger i reirene, etter at. kol.onien
:forlot Jo·lletjern omkring midten av juli ble hettemåkene bare
sporadisk og få -callig s.ett ved minke farmen •
.t5n fas.t "trekkrute" syntes. å gå :fra J5lletjern via Vareområdet
til Slevdalsvannet hvor hettemåkene ofte rastet og enkelte
ganger ble det observert at de her floy rundt, nesten på svalemanerer, og fanget insekter over vannet/myrområdet.
Herfra gikk gjerne ruten ut til sjokanten hvor he-ctemåkene fordelte seg langs strendene og hvor det også viste seg at mange
overnattet.
Hettemåkene syntes ikke å forgripe seg på andre fuglers egg
eller unger, det ble f'.eks. aldri sett at hettemikene gjorde
tegn til å ta ungene i de mange andekullene, tiltross for at
de tildels hel-c små dunungene svomte rundt midt inne i selve
he"tt.emåkekolonien.
HEKKINGENS FORLOP - PREDASJON.
Kle,kkingen begynte f5rst i juni og den syntes å foregå noenlunde
normalt, iallet~all ble :flere dununger sett på reirene, men dessverre ble det U:ke anledning til å kontrollere nærmere omstendigheter for den 6.7. Ved hjelp av gummib~"t ble det da kont::ollert
en god del av reirene i kontrollfel -cet. JJe aller fles-te reJ.rene
var da tJ.Omme, men vi fant en god del halvvoksne og sto:e unger
gjemt i vegecasjonen. 5-6 unger var allerede flygeferdJ.ge og
flakset. rundt i området.
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I endel reir var det fo1·tsatt. egg, 10 reir m/1 egg, 4 reir JJJ/2
egg og l reir m/:Y egg. Muligens: var dette ubefruktede egg,
muligens var reirene omlagte kull, det ble der:ror besluttet å
se' tiden an og ingen av eggene ble således fjernet med tanke
på .nærmere undersokelse av Veterinærinstitu-ctet. Ingen dode
het'temåkeunger ble funnet, men vegetasjonen var på dette tidspunkt svært frodig og tett og vanskelig å gjennomsoke grundig.
Under mine fel -cobservasjoner ved Jc:>:lletjern, tilsammen ganske
mange timer, ble det kons-catert svært. lite predasjon på
hettemåkene i kolonien:
Den 19.6. ble funnet 2 ribb av voksne he"Ctemåker·, trolig tatt
av rovfugl etter må't.en de var ribbet på.
Den 29.6. ble funnet l hoctelos., voksen. hettemåke, muligens
ta ·~;~~ av rovdyr.
Enkelte rester av eggeskall/knuste egg ble også funnet, muligens var kråka synderen her - 2 kråkereir t·unnet i nærheten og
flere individer holdt seg stadig i området.
Den 18. T. ble det observert at en vandrefalk ad. (!) slo ettal
en ungfugl, men bommet.
Ifolge lokalkje:n .te folk var det en fast revebes;tand i området
og tidligere år var det iakttatt at reven fors}IDte seg av ungene
spesiell.t i år med lav vannstand da reven hadde lett for å ta
seg ut t .il reirområdene. H.ev b]e også sett i nærheten av
hekkelokaliteten denne sommer, men noen sikre, konkrete bevis
for at den beskattet kolonien ble ikke konsta:tert.
Tidligere år var det også sett, og skutt, mink ved Jolletjern,
dette år ble imidlertid ingen observert.
Den 23.7. ble funnet et ribb av en hettemåke-ungfugl og dess:uten en dod, hodelo·s unge som lå oppå en stein, muligens tatt
av rovfugl •
.r;t besok i kolonien noen dager senere: for å samle inn eventuelle
ukl,ekkte egg, ble forgj,eves. Ingen egg funnet, alle kontrollerte reir var tomme.
De siste. hettemåkene forlot lokaliteten omkring den 20.7., nnder
bes ok den 2). 7. ble det bare observert en voksen hettemåke s:om
floiy skrikende over en li ten stund fo.r den igjen forsva:at.
HEKKESUKSESS.

A anslå antallet av hettemåkeunger som kom på vingene fra

Jolletjern 1976 er vanskelig, men en J?ekepinn gir kanskje
observasjonen av noen voksne + 25,-JQ JUV. i Vågsvollvåien ?g
ca 20 juv. i Sevika den 23. 7. De nevnte steder var faste tJ..~
holdssteder for hettemåkene fra Jolletjern tidligere i sesongen
O'g trolig stammet også ungfuglene herfra.
Endel spredte ungfuglobservasjoner andre steder utover Lista
ultimo juli tydet heller ikke på at noe stort antall unger
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kom på vingene dette år, kanskje bare under 100 stk., et
svært lite antall med bakgrunn i de registrerte 430 reir.
Det lykt:es dessverre ikke .å fastslå grunnen til denne dårlige
hekkesuksess, men det synt.e s som om klekkingen foregikk
noenlunde normalt og at det store "frafallet" skjedde under
unge-fasen.

SYSTEMATISK ARTSLISTE FRA .IOLLET.TERN.
En av hensiktene vred Jolletjernundersokelsen 1976 var som
nevnt også å pra:ve å kartltegge lokalitetens betydning for
det ovrige fugle- og dyreliv i området.

Andefugl.:
Far-st og fremst som hekkeområde, men også som trekklokalitet
viste vannet å spille en viktig rolle for enkelte arter.
G,ravand

- Et par oppholdt seg ved. lokalit.eten den 9.5.
tydligvis pa leting etter passende reir-lokalitet
i steinblokk/rasmark-område like ved tjernet.

Stokkand:

- Vanlig hekkefugl ved lokal i teten. Minst 4 Irul.l
unger holdt til i tjernet, tilsammen 20-25 unger
observert utover somm·e ren. Også benytte:t som rasteplass under trekket.

Krikkand

-Vanlig hekkefugl ved lokaliteten. 5-6 ungekull,
e:a.. 25 unger obs. samtidig 6.7.
Hasteplass under trekket.

B·r u:nakke

- l ind • 26 • 5;.

Knekkand

- l par 9.5. og 26.5·.

RovfugJl:

Som naturlig er for lokaliteter med en forholdsvis stor konsentrasjon av :fugl trakk området til seg: endel rovfugl, spesiellt
i trekktidene vår og host. 5 arter ble observert jaktende her.
Eonsehauk

-

Spurve.h auk

-l

F&usvak

-

l ind. 14.1.1.
ind. 12.9.

l ind. 1.4.11.

Vandrefalk- l ad. slo etter en hettemåke juv. 18.7.
·r årnfalk

- l ind. 4.4., l ind. 25.4., l ind. 1.0..8. og 2 ind.

12.9.

Vadefugl.:
Vadere ble obs. i mindre antall og arter enn ventet og bortsett
fra at vipe skal ha hekket: noenlunde regelmessig her tidligere
ålT", ble det bare funnet hekkende rodstilk. Lite vadere også.
obse:rvert under trekktidene.
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Ro(~·t

V"a:rmrik:se

-

1 ind. skrike 2J. 7.

Heilo

- l . ind. 28.3.

Vipe

- l ind. 25.4. Hekket regelm-e ssig tidligere.

Rodatilk

- 2: par hekket ved lokaliteten.

Gronnstilk - 1 ind. 2'3.7 og 10.8.
Måkefta:gl.:
Foruten hettemåke ble alle de vanlige makeartene observert på
og ved lokal i teten. ~· or· de si;cirs.t e måkeartene var det stort
sett trekkobservasjoner.
Hettemåke

- Maksimalt antal~, 1020 ind.
strert 3.6.

~6.5.

Sildemåke

- l ind. 6.7.

Gråmåke

- 50-100 im.d. trakk UV 28.3. l ind. 16.5.

Svartbak

- noen trakk NV 28.3., 2 ind. 4.4.

l!'iskemåke

- Opptrådte i mindre antall. på lokal i teten hele
våren og sommeren, max. antall 7 ind. 9.5.
Hekking ikke konstatert.

430 reir regi-

Spurvefugl/småfugl:
Kråke, heipiplerke og steinskvett ble funnet hekkende i nærmeste omgivelser, ellers syntes området å ha en viss betydning
som furasjeringsområde for svaler linerler og andre. Et forholdsvis stort antall arter ble observert, dog syntes flertallet av disse ikke å ha noen direkt:e tilknytning til lokaliteten.
H.ingdue

- Flere obs. april - september, hekket trolig i
nærliggende skogholdt.
Gjo1c
- l - 2 ind. gol ved lokaliteten i mai/juni.
'!'årnseiler - l ind. 23.7.
Låvesvale - Max. an.tall ca. 30 ind. furasjerte over vannet 31.5.
Taksvale
- l ind. }.6. og 19.6.
San~glerke
- 6 ind. 4.4. og l ind. sang 25~ .4.
t1.e i.piplerke- Forholdsvis vanlig i. området. H.ekket;.
Lin.e .Tle
- Obs. i mindre antall i april - juJ.i.
S-tær
- .llorholdsvis. vanlig vårtrekket. Også obs. i juli.
Kråke
- Obs.• hele ses.ongen. 2 reir funnet i nærliggende
skogholt.
Kavn
- I. ind. 25.4.
Lovsanger - 3-4 ind. 9.5.
:B.us-kskvett - 2 ind. 10.8.
Steinskvett- l. - 2 par hekket i området.
Grå tros,t
- .f!'å tallig om våren
Svarttros,t - l!' å tallig vår og hos.t
Svartme·i s, - 3 ind. 14.11.
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Bokfink

Bjorkef'ink
Be.rgiriak
Toi"'DLirisk
Gråsis>ik
Sivs:purv

- .l!'åtallig om våren.
- 4 ind. 4.4.
- l ind. ).6.
- 7 ind. 9.5.
- 22 ind. 14.11.
2 ind. 25.4. og l hunn 6.7. Hekket trolig i
andre myr-områder ikke langt unna.

I og ved Jolletjern ble det også funnet folgende dyr:
Rev
- Fast bestand i området.
Spissmus
- l ind. Z6.5·.
Eioggorm
- l ind. 26.?.
Liten salamander - l ind. 22.4.
KONKLUSJOli - LOKALITETENS VERN.EVERDI.

Jolletjern ligger som nevnt like ved Lofjell. og rent naturmessig er denne beliggenhet. interessant. Området har en interessan-t veksling mellom hei- og myrområder og er ansett som det
m,eat verneverdige heiområdet på Lista. Diss:e lyngheiene er
typiske og godt. utviklet og. representative aom oseaniske
lyngll.eier.
Orni-l;ologisk sett er denne våtmarkslokaliteten også av stor
verdi, den huser den enes.te ferskvannshekkende hettemåkekoloni
på Lista (og såvidt kjent også Vest-Agder). Passende våtmarker· av denne type er etterhvert blitt mangelvare på Lista.
og landsdelen i særdeleshet.
Jolletj,ern syntes. også å være bemerkels.esverdig attraktiv
sonr hekkeområde f'or s.tokk- og krikkender. Ingen andre vann
eller våt.marker på Lis;ta huset i 1976 et så stort a.nta.l.l
ungekull av ender som tilfellet var i Jolletjern.
Undersokelsen våren og a:omme·ren 1976 ga dessverre ikke s:va.r
på hvorfor hekkesu.ks.essen i hett;emåkekolonien syntes å være
temmelig dårlig, men registreringen_ brakte likevel tilveie
en god del interessant viten. om denne våtmarkslokaliteten som
det burde være all grunn. til å verne om og bevare for fremtiden.

*************.j(--)1-

HVIS DU IKICE HAR FÅTT DETTE NU.MJ'vTER AV HPIPLERKA 11 , JA, SÅ
HAR DU IKKE BETALT MEDLEMSKONTIGENTEN FOR I ÅR!
***************

EN PIPLERKE UTEN ANSIKT SER IKKE UT l
SISTE BIDRAG TIL DENNE PIPLEIUCE VAR FORSIDETlroNINGAl
DERFOR, TEGN1
**************-*
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SIVSPURVENS UTBREDELSE I VEST-AGDER.
Kåre Olsen
Norges: .l:!1 ugl.er (1.971.) skriver Ha,: ftorn. om utbredels'en i
Ve_st-Agder,:__ "Årviss ruge :fugl på L_ista., men fer_s ke opplysninger
over utbredelse og antall. mangler. Ul.timo 1938 (ma.~) sett
folgeme. stede:r: Slevdalsvann (flere. parL ved .Neshe:imvann
(2 par), ved Kviljobronne:n (syngende hanner), ved Lista fyr
C ett reir), (B.Osa 1.939)."
l

Flere observasjoner fra diverse steder i Vest-Agder senere år
viser at disse opplysninger trenger å revideres idet de langt
fra er i samstemming med de faktis;ke forhold. Sivspurven er en
langt mer vanlig og utbredt hekkefug1. i fylket enn nevnt. i
ovennevnte bok.
Inventering 1976.
I mangel av inventeringsart fra sentralt hold innen NOP, besluttet NOF, Lfs:ta lokallag å velge siv-spurv S'om lokal inventeringsart dette år. P .g.a. flere andre: lopende aktiv:iteter
ble det foreslått å la unders.okelsen gå over· 2-3 år.
I _ det folgende skal bare gis en. forelopig og kortfattet oppsummering over hva som kom inn av opplysninger dette fors.te år.
ForhåpentligVis kan dette også virke s:om en spore til ytterligere observasjoner 1 de kommende år, datte skulle· jo passe utmerket i forbindelse med den planlagte våtmarks-registrering
i "indre strek" av Vest-Agder 1977. Som. en vil se av kartskis:sen
er det mange "hvite felt-e r" hvor sivsp)U"Ven s:ikkert også finnes •

.B'ARSUND

KOhl!JlUN.E :

Utover Lista ble arten funnet stort sett overalt hvor biotooen
var passende, endel potensielle hekkesteder som Hellemyra, ·
Brastadvann, Pres,tevann., Ulgjellsmyrene o .a. bTe dessverre
ikke undersokt, forhå pentligvis kan disse st-eder besokes i år.
Folgende observasjoner ble gjort;:
Gunnaramyromr. v/L:iis;ta fyr - Vanlig hekkefugl, flere syngende
hanner. KO.
Va;tneåna - 3-4 hekkende par observert. MB.
Slevdalsvann - 'fallrik hekkefugl., mange syngende hanner. KO •
N:ordha.sselmyra - 4.-5 hekk.e nde par ( 3 reir funnet) KCl/f.!B.
Resheimvannområdet- 27 syngende hanner (3 reir funnet). OP.
Kvi..ljobron:nen - Mins;t 3 par hekket, l reir funnet. OP/KO.
Eia.oo.ng·e rvann - Obs. spredt rund-c hele vannet, hekket trolig. RS.
T·orpmarka - l par funnet hekkende. HS/'fOH.
Kråkenesv:ann - ca. , par anslå: r.t. å he,k ke i sorlige de·l av vannet,
i nordlige del 4 syngende hanner obs. l reirfunn
fra 1973. 'fT/OP •
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Mosvoll - Obs. ved alle de 3 tjernene i området, hekker sikkert
regelmessig her ( l reirf'unn 1972). TT.
Royrtjern - Minst 4 par anslått å hekke. OP.
Eikvågdalen - l par med hekkeoppforsel 1975. OP.
Tomstadheiene - 4-5 syngende hanner, hekkeoppforsel. KO.
Mebergmarka - 2 ind. obs. 20.6. LB.
Kalleberg
l par med hekkeoppforsel. TOH.
Heiområde sor for Kleivelandsvann - l par med hekkeoppforsel. TOH.
Tomstadtjern - l syngende' hann i juni,KO/OP.
HesJtestad - l ind. i et myrområde 20.6. LB.
Sigersvolltjern - l syngende hann i juni KO/LB.
Munlitjern v/Frestad - l par med minst 3 f;J:ygedyktige unger i
juli/august. GE.
Herad:
Rodland (på heia) - l syngende: hann 24.5. TT.
Klungeland - 3 syngende hanner 30.5. KO, LB m.fl.
Skreliområdet T/Skjoldal) - Obs. 2 steder i begynnelsen av ja1i
(l kull m/4 pull.). LB.
~pind:

Ostre Lang:Oy- l engstelig par 2.7. OP.
LYNGDAL KOMMUN:E:
Skredliomr. - 2 ind. v/Stangelitjern og l ind. v/Rassvæta
i begynnelsen av juli. LB.
Sandvann - l syngende hann 20.5. og 4.6. K.T.
Bringsjordnes - l syngende hann. 3.6, 4.6., 15.6., 2 syngende
hanner 16.6. K.r.
Årnes~
- l syngende hann 8.7. KJ.
Myglestol, Kvås - funnet hekkende i beg. av 1970 årene,GG.
HÆGEBOSTAD KOMMffi':rE:
Hekkfjellområdet - Syugende hanner meget vanlig ved vann og
myrområder over hele område:t både i 1975
og 1976. KJ, NOFAL..
KVINESDAL KOMMUN.E:
Atland, Kvines heia - 2 ind. 15.5. og 29.5. KJ'.
ind. ~9.5. KJ.
Vatland,
- l syngende
tl
hanu 30.5. KJ.
l
Gau1vik,
!1
11
Gluggevann, Il
l
30.5. KJ.
hanner 5.6. KJ.
Solvatna, Kvinesdal
3 syngende
n
6
13.6. KJ.(+ i hunn.)
l ind.
13.7. KJ.
il

-

It

FLEKKEFJORD KOr.iiMUNE:
En rekke obs. fra Homme i Gyland. 4 reir funnet 1975. i 1976
funnet overalt hvor det fant.e st. vann med myrlendt terreng
rundt: Hommevann- 7-8 par, ()ygardstjern 5 par, Sandvarm 3 par,
Gåsetjern - 2 par, Kjelsåstjern. l par 1 Kalven l par, Småvann
sor for Ovaldsteinen - l par, Sl{alandstjern - l par , Ova~d
steinen - 4 par. 6 reirfunn i 1976. KG, SG, GG.

34

SIRDAL KOI\'Th'IUN.E:
Roskrepp:fjordområdet -Under NOFAL's ekskursjon i området
23.6.- 26.6. 1974 ble arten obs. spredt
ved endel varm (syngende hanner).
Oksendalsheiene - Arten funnet spredt ved vann og myrområder
i dette heiområdet i årene 1970 - 1976.
Ingen direkte reirfunm. gjort, men syngende
hanner og annen oppforsel indikerer heklc!'bg. KO.

LINDESNES KOMMUNE:
Spangereid - E'orholdsvis vanlig i hekketiden (1975). Glenn og
Dag Gabrielsen.
MANDAL KOMMUNE:
.Iåbekkvann.
H.ogganvann

l hann + l. par 8.5. B'KK.
l par 22.6. , l par + 2' juv. s. s. 14.7. og I hann
s.s. 24.7. BKK.

MARNARDAL KOMJi.lUNiE:
Endel observasjoner fra Oyslebo:
Efagevann - 5 hanner og 2 hunner hvorav en med mat i nebbet 27.6.
LEG.
Heddelandsbekken- l hann 27.6. LEG.
Åsevann
- l hunn 31.7. LEG.
Oppsummering,
Generelt kan sies at sivspurvinventeringe:m. 1976 ble drevet
nokså tilfeldig og sporadisk (JILed unntak for Listahalvoya),
og når arten likevel ble funnet hekkende på såpass mange
steder både ute ved kysten, inne i dalstrokene og i. hei- og
fjellområdene skulle dette tyde på at sivspurven trolig finnes
på passende lokaliteter over hele fylket •
kan denne antagelse bli bekreftet ved videre
undersokelser i de kommende par år, alle observasjoner fra
"gamle" og nye lokaliteter som kan være med på å belyse
sivspurvens hekkeutbredelse i Vest-Agder mottas med takk.

.l!~orhåpentligvis

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

Initialer:
KO
Kåre Olsen
Oddvar Pedersen
OP
TOR- Tor 6. Hansen
Lars Bergersen
LB
Kurt Jerstad
KJ
Kjell Grimsby
KG
Bernt K. Knutsen
BKK

MB
HS

-

TT
GE

-

GG SG LEG -

rvrarthon Berntsen
Henning Sorensen
Tore ·ro·r jesen
Gustav Ersdal
Gaute Grimsby
Svein Grimsby
GG - Geir Grimsllf
Leif E. Gabrielsen
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VEST- AGDER
Kommune inndelt nq.

Siv spurv- invenleril7g
1976

Åseral
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Re:rera"t
!rStllote i NOF, Lisrta. lokallag den 7. januar 1977.
-----------------------------------------------~--

Motet ble avholdt på Husa:a, Farsund kl. 1900. Det motte
fram. 27 interes:s·e rte, hvorav 5 !ra det nystiftete NOF,
Kristiansand 1okallag_,
l!'1Hgende sakslis-te ble behandlet:
1. AT de ft"a.mlaatte bl.e 1.8 medLemmer godkjent å ha s:temme-

rett.. under valgene.

z.

Som: motedirigent ble valgt Kurt Jerstad.

3. Årsmelding v/kasserer og sekretær ble opplest og
godkjent uten bemerkninger.
4. Styrets: innatilling til valg bl.e all.e vedta:tt ved
a.kklamasj·on:
Hytt stp• for 1967:
Nestformann Kårel.sen, sekretær Gaute Grimsby,
kasserer Herming Sorensen, styremedlem Tor o. Hansen.
'fara.møa: Ol.e M. Hoyland og ·roralf Leksbo.
(Formannen L. Bergersen var ikke på valg) •

Mote- o~ ekskurs,ionskomite:
sverre aridersen, Henning Sorens'en og ·roralf Leksao.
Stasjonsstyre for Orn.st. Ulleroy:
Stas·jonsbestyrer Oddvar Pedersen, kasserer Ole M.
Hoyland, styremedl. Lar&. Bergersen.
RedaksUoM:komite "Piplerka":
Reda.ktor Oddvar Pederse:a, medhjelper Kurt Jerstad
Utsending tU NOF' s årsmote 1 Bergen 22. - 23.4.:
Kurt .Ters-tad. Oddvar Pedersell var ogs:å aktuell
kandidat, men ba. om betenkning.

5. Reglement for Ornitologisk stasjon Ulleroy •

.t;t forslag til reglement i 10 punkter ble gjennomgått.
~eL mindre forandringer ble foreslått og diskutert.
Storst diskusjon ble det om forslaget om det skulle
betales: en dognavgift - maksimalt for 5 dog:a pr. år av foreningens medlemmer under opphold på stasjonel!l.
Med L6 mo., 2: stemmer ble det vedtatt å fastsette en
slik avgi.f t som skulle gå til dekning av lopende
utgifter ti~ gass og andre liknende- husholdningsutgifter.
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6. Denne dognavgif'ten ved Orn.st. Ulleroy ble vedtatt å se
settes -cil ler. 5,- pr. dogn.
7. Kontingenten for 1977 ble uforandret: kr. 20,- :ror
seniormedlemmer, kr·. 10,- for juniormedlemmer (skoleungdom.) og kr. 5,- for f'amd.liemedlemmer (uten medloblad).
Abonnement på Piplerka ble satt til kr.- 15,- pr. år.

a. at

f'ors;lag til en lovendring om å senke mlinstealder fra
14 år til 10 år· for medlemsskap ble også utsatt for endel
diskus,jon med gode argumenter både for og imot. l!:tter
avs,temming ble det imidlertid vedtatt med 1.2 mot 6 stemmer
å sette minstealder _for medlemsskap til 12 år, men raed
anledning til å delta. i forskjellige foreningsaktiviteter
også under de.nne alder.

9. Under posten eventuellt retter naturvernkonsulent Kilander
en honnoor til NOF, Lista lokallag for god hjelp til
diverse registreringsaktiviteter i Vest-Agder fylke •
.l!'lere prosjekter ville være svært vanskelige å gjennomfore
uten s.lik lokal hjel.p . Ha·n. uttrykket videre ons:ke om at
vi også i fremtiden kunne delta i registreringsoppgaver
i fylket, bl.a. våtmarksinventeringene 1977.
lt'ormannen takket for de gode ord og for den viste tillit.
Det ble også trukket fram at medlemmer av NOF /Lista
har kommet inne i de kommunale viltnemnder både i Farsund
og Lyngdal. og det ble henstillet til medlemmene å innrapportere alle tilfeller av ureglementert og ulevelig
jakt til vedkommende representanter L. Bergersen og
Andreas· V egge, Kvås.
10. Under den påfolgende praie- og spisepause gikk brus,

boller og fugleopplevelser ned på hoykant.

11. J:ilslutt holdt s . tudent Ole Wiggo l:U5stadt Os:lo et lysbildeforedrag fra. en ornitologisk registreringsunders,o kelse
i Nesseby i Os:t-Finmark 197~. En fikk her en interessant
og god orientering i fangst og :fangs.t metoder av vadere
og småfugl, krydret med endel pussige opplevelser under
oppholdet. Bra bilder både fra na-cur og fugleliv •
.!!in planlagt konkurranse måtte utgå p.g.a. det ble seint på
kveld forst kl. 2230 var salen ryd.d et og medlemmene på vei
hjem til sine respektive revirer, _forhåpentligvis også .
motivert -ror en ny og bedre, innsats på fugle!ronten i det
kommende år.
Kåre Olsen
Sekr.

NOF t Lis,ta lokallag.
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Flere Locustella og Acrocephalus-sangere har i de siste årene
vist seg i stigende antall i Vest-Agder, og da, etter foreliggende opplysninger, spessiilt på Lista.
Det eE derfor av stor interesse å få en så god som mulig oversikt over disse sangernes forekomst i Vest-Agder, såvel tidligere år, som 1 1977.
Jeg håper at flest mulig medlemmer av NOF i Vest-Agder støtter
ppp om denne undersøkelsen som utmerket burde kunne kombineres
med våtmarksundersøkelsen i år.
Likeledes håper jeg at medlemmene l130m har tid og anledning,
besøker potensielle biotoper, gjerne flere besøk på lokalitene,
gjør notat om hvert besøk, og utpå høstparten sender/leverer
dem til undertegnede.
Følgende opplysninger om artene ønskes:
1. Art

~. Lokalitet (sted, kommune)
'· Dato (dag, mnd, år)
4. Observatør(er) (navn,adresse~
5. Biotop (beskrives best mulig
6.Afmtall besøk på lokaliteten og de med negativt resultat),
med opplysninger om hvert besøk.
7. .Antall syngende hanner.
8. Eventuelle reirfunn (det legges ikke vekt på dette, da fuglene forstyrres unødig, og vegetasjonen tr~ces ned.).
9. Observasjoner av artene på trelck.
Samt alle observasjoner av artene tidligere år ( treklc, hekking,
syngende hanner, eto. (dette er av stor betydning for å få
kartlagt artenes framgang.).

Og artene det gjelder er:
~!~~~~2EE~~~~l Observeres årlig på Lista (og kanskje andre
steder i fylket?).: Holder til på steder med litt .fuktig mark
(av og til på steder med tørr mark, f.eks. i lynghei; biotopbeskrivelse meget viktig!), og med tett (myr)vegetasjon,
gjerne med spredte busker, gjerne selje.
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§~y~~~!'

som hekker i stort antall på Lista, men ellers er den
bare funnet i Spind i Vest-Agder (etter tilgjengelige~plysninger).
Selv om det ble foretatt inventeringer over arten i
Vest-Agder (i praksis Farsund kommune) i 1973, synes jeg det
er nødvendig med ny vurdering av bestanden (var den liten
i -73, eller har den økt på?).
Velger helst takrørskoger med spredte busker.

MY~§ggg~r;,ble

obs. første gang på Lista i 1976, eg er tydelig
i framgang i landet vårt.
Velger utkanter av takrørskoger med større innslag av busker
og andre store sump-/myrplanter (ikke i rene takrørskoger som
rørsangeren!).

E2!§~~!;

velger rene, tette takrørskoger, store som små
(helst store). Rene invasjonen på Lista i 1976, meg et viktig
å få kartlagt situasjonen før og etter invasjonen, og videre
utvikling!

Velger tette og frodige, rene takrørskoger.
Er i Vest-Agder bare registrert på Lista hoen få g anger,
vil den snart ruge? Er verd å høre etter!

~~2§~~§ggg~!i

Her er altså artene, nå er det bare å håpe at flest mulig
medlemmer/andre hører etter dem,og noterer det, og sender
det til undertegne«e.
Forøvrig ville det være til stor hjelp å få kontakt med
personer fra områdene utenfor Farsund og Lyngdal kommuner
(f.eks. Flekkefjord, Mandal, Kristiansand), som er spessielt
interessert i disse artene, slik at de kunne fungere som
kontaktmenn i sine distrikter, slik at flest mulig områder
ble undersøkt jevnlig. Er det noen som vil ofre nattesøvnen,
så kontakt undertegnede.
Skulle noe være interessert i å høre lydbånd av de nevnte
artene kan de bare kontakte undertegnede (ta gjerne ørene
med!).
Jeg håper at flest mulig har hatt gidd å lese igjennom dette
oppropet, og at flest mulig vil sende meg opplysninger.
På forhånd takk.
Oddvar Pedersen,
Østre Vatne,
4560 VANSE.
Tel. 043-93 419.
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Oddvar Pedersen.

Våren er atter en gang kowÆet over Listerla~det.
Viba kviner over alle jorder, mens tjelden igjen vasser
i stranill(anten, og storspova fløyter sine siste strofer
over Kviljobrønnen.
Alle vårtegn dukker etterhvert opp, liksom de gjorde det
i fjor, til fon~yet glede for or-nitologer og andre •••••••••
Pr. idag, den 31. mars, er det på Lista blitt obs. både
linerle, steinsl(Vett, sivspurv, tornirisk, rødstilk, heilo,
ringtrost,med flere.
Hvert år er det alltid noe som skiller seg ut fra det vanlige
mønster, enten lite antall med X-trost, eller stort antall
med Y-sp~rv, o.s.b., både overvintrende, og på trekk.
På Lista i vinter har vi hatt store mengder gjess, hovedsakelig kortnebbgjess, som er blitt observert i flolcker
på over 50 individer. Videre er det observert tildels
store mengder ender i Nesheimva~, opptil 6-700 ind.,
og herunder nærmere 200 brunnrucer (på vårtrekk).
Ellers har Lista ( Tjørve og Nesheimvann) har besøk av
en flokk på 7 Canadagjess (tilsist var det bare 6 igjen,
av ukjent g~~~!).
Men det mest hoderystende, er det store antall skogduer,
duetrest, og tildels kornkrålcer på vårtrekk ( kor-illcråka
har jo opptrådt invasjonsartet hele høsten og vinteren).
Duetrosten er mange ganger obs. enkeltvis, men også i
flolcker på opptil 6 ind., mens skogdua er obs. i flokker
på opptil .2_Q ind(men hovedsakelig småflokker på 4 til 20).
Kan det ha en sammenheng at flere østlige arter trekker i
stort anteJ..l over Lista i år? (!Jare en tanke,men ••• ?).
i elet hele tatt, kan det sies at deJG har opptrådt
store meng;der trost over Lista i år, både rødvinge og
svarttrost (helst disse), og tildel3 grå- og -~~!!:.trost.

r~gentlig,

~'"ir

noe av dette felles med a:nclre deler av læ1clet?
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Kurt Jerstad, p.t. Oslo.

J0lletjern: Kirc Olsen,

Bor~aug.
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