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lese grunn8t skriften. Vi har forsøkt
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kjent ikke kontrolleres før det er trykt men blir det ikke bedre
å lese denne gangen, håoer vi at leserne bærer over med våre forsøk.
Vi håper ihvertfall at Piplerka etter hvert blir bedre for 6nden
enn for hQnden •••
Av gledelige ting siden sist, er Mandals lokallags endelige status
som Vest-Agders 3. lokallag det største. Styret bestAr av ivrige
fugle og naturvenner og har allerede rukket å markere seg.
B5de i presse og kringkastning har de allerede vært fremme.
Vi ønsker våre Mandals-venner fortsatt fremgang.
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vannfug lte 11 ing ene
vest-agder
av

KARE OLSEN
Vintersesongen 1977/78 ble
det i

regi av NnF, avd.

Vest-Agoer

utf~rt

vannfugl-

tellinger i samband med de
landsomfattende tellinger
8-23.01 og 12-19.03. ·et ble
fdrsøkt ~ f5 dekket flest
mulig av de

omr~der

som

erfaringsmessig er tilholdssteder for va~nfugl vintorsticJ. e.o vestre 09
av Fylket synes
bra

~ekket,

stre rJeler
blitt

h~

mens resultater

fra midtre deler ( Lyngdal og
f·i3fldalsomrL"1det) fremdeles
manQler. Klimamessig var
ettervinteren, spEsielt ma.::s, strengere enn normalt. "e fleste
ferskvafln var s0Jedos islagt slik at de fleste andefugl var 5
finne i sjøen.
I Flekkefjord ble følgende lokaliteter dekket: Holigheten v/
~na-Sira, logene v/ Flekkefjord, Sira-elva og Cylandsvassdrageti
Alle tellinger utført ved Kjell og Svein Grimsby.
I F-arsund kommune ble hele kyststrekningen ved Li sta, skj2;rgJrden utenfor Farsund samt deler av fjorden innenfor dekket.
Uessuten ogs~ følgende ferskvann: Framvaren, Slevdalsvann,
Nesheimvann, brastadvann, Prestevann, Hanangervann, Kr~kones
vann, Viksvann. Følgende deltok i tellingene: 8le J. Andreassen,
Lars Bergersen, Morten Berntsen, Glenn Rjørnestad, Gustav
Lrsdal, Truls Dåsnes, Ule

i'l.

Høyland, Tor ll. Hansen, l<<"lre Ulsen,
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Oddvar Pedersen, Henning Sørensen og Sverre Sandersen.
I Søgne kommune ble følgende lokaliteter dekket: Langenesområdet, Kvernhusvann, Tjomsevann og Søgne- elva. Følgende
deltok: Øyvind Fjeldsgård, Jørn o. Hansen.
I Kristiansand kommune ble følgende lokaliteter dekket: Kvåsefjorden (jan.), Kr. sand havn, Otra fra Sødal til Hagen samt
Topdalselva til Birkenes. Følgende deltok: Jørn o. Hansen,
Arvid Kvarenes, Knut o. Raen, Tellef Vestøl, Eldar Wrånes.
I Vennesla kommune ble tellet i Otra fra Kvarstein bro til og
med Venneslafjorden. Følgende deltok: Arnulf Ermesjø, Kenneth
r·l o s ei d jo r d •
Hvorfor telle vannfugl? Vel, i tillegg til de rent personlige
opplevelser har disse registreringer også sterkt naturvernmessige aspekter. Ved en eventuell oljeforurensingskatastrofe
vil det f. eks. ha stor betydning å vite hvor en finner de
største sjøfuglkonsentrasjoner slik at hjelpetiltak kan settes
inn. Dessuten er rJi g'- og regelmessige registreringer det beste
middel for å påvise endringer i bestandens størrelse av de
forskjellige arter.
Si'! alle "gamle" og nye tellere or hjertelig velkomne til å de1ta
i de kommende vannfugltellinger. Når vinteren nærmer seg, ta
kontakt med kontaktmennene i de respektive lokallag for tildeling av telleområder, registreringsskjemaer og andre opplysninger.
S==Saltvann,
F==Ferskvann
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KRISTIAN SAND

musEum
canadagåsa
ny fugl i den
sornorske fuglefauna

Ovin

Udo

Canadag ~s a

er opprinne-

lig en nordamerikansk
gAs~art.

i

Den er oppdelt

12 forskjellige raser

som er spredt over hele
det nordamerikanske kontinent. Canadagåsa har også naturlig
utbredelse på Vest-Grønland og i østlige deler av Sibir. De n
rasen vi forsøker å introdusere hos oss er en av de s t ø r ste ,
Branta canaden s is canadensis. Den har sitt utbredelsesområde
i nordlige og østlige deler av Quebec, Ba ffins Island, Lab r ado r
og New Foundland i

Canada. Den har e n totallengde på opptil 102

cm. og en vekt p å mellom 5 og 7 kg. Gasse n er s t ø rr e enn gå sa ,
de er ellers like i

fargetegningene. Fargen er kontrastrik og

skiller seg markant ut fra vå re hjemlige gåsea rter. Cana dag ås a
har sort hode med hvit hakeflekk og sort hals. Ryggen er brun,
.brystet lyst gråbrunt, halen og vingespissen e e r sorte. I NordAmerika regnes canadagå sa som en av de viktig st e småviltartene.
Den gir stor avkastning, og den betrakte s som e n karakterfugl
i mange områ der. Gjessene blir beskattet hardt, men b es tanden
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er likevel i vekst. Amerikanerne har forst~tt at de i
canadagåsa har en stor naturressurs som de m~ ta godt vare
på. Den flotte fuglen gir friluftsfolk rike opplevelser, og
den produserer hvert år anselige mengder kjøtt. Det anlegges
fredede rasteplasser på 1trekkvegen sydover, det hjelpes til
med foring i spesielle fredede vinterkvarterer, det drives
aktivt med nyutsetting, og ikke minst drives det en fornuftig
avskyting basert på årlige bestandstakseringer. Dette
arbeidet viser resultater. Bestanden i Nord-Amerika regnes
til ca. 1 1/4 millioner.
Menyen til canadagåsa består av et langt register med
plantesorter. Her i Sør-fJorge kan den finne næringsgrunnlag i forskjellige biotoper fra kysten opp til høyfjellet.
Spesielt kan nevnes starrarter som canadagåsa nyttiggjør
seg og som våre andre fugleviltarter stort sett vraker.
Vi har over 100 arter av starr-familien i Norge, og flere
av dem har stor utbredelse i våre vann-og myrområder.
Erfaringer fra andre utsettingsforsøk viser at canadagåsa
ikke vil fortrenge noen av våre hjemlige arter, men synes
å utfylle en "ledig plass", da den utnytter et beite som i
dag stort sett ligger ubrukt.
Våren 1975 importerte Kristiansand Jeger og Fiskerforening
i samarbeid med viltnemndene i de omliggende kommuner 30
canadagåskyllinger fra Sverige. Vi så det viktig at startgrunnlaget ikke ble for lite, da hvert uhell jo får mye større
konsekvenser i en liten flokk. Vi besluttet å ha gjessene
i farm til de var ett år gamle. B. mai 1976 ble disse 1 ur
gamle fuglene utsatt på egnede biotoper. Utsettingsstedene
ble valgt ut av Kristiansand Jeger og Fiskerforenirig og
viltnemdene i Kristiansand, Søgne, Sogndalen og Vennesla.
Håndsvingfjærene på fuglene ble klippet av på den ene vingen
slik at de ikke kunne fly før i august etter fjærfellingen.
Vi regnet med at fuglene ville bli preget p~ utsettingslokaliteten i løpet av sommeren og ville vende tilbake den
påfølgende vår.
Canadagjessene lever parvis, ofte holder paret sammen hele
året. De er først kjønnsmodne ved 2-3 års alderen. Har et
par først etablert seg, kommer de tilbake til samme hekkeplass år etter år. Canadagåsa legger fra 2 til 11 egg,
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normalt 5-6. Det er hunnfuglen som ruger, men makene er
sammen om ungepasset. Det er viktig at vannet for utsetting
ligger i

et område med flere egnede biotoper i

nærheten.

Kyllingene velger gjerne vann så nær klekkingslokaliteten som
mulig når de senere etablerer seg.
De utsatte fuglene,

29 i

alt, holdt seg på utsettingsstedet

fram til høsten. Noen av parene begynte allerede i
å streife rundt i

september

nærheten av utsettingslokaliteten. Andre

holdt seg på samme sted til isen la seg. Vi hadde gjennom avis
og kringkasting oppfordret folk ikke til å fore gjessene.

Vi

var engstelige for at fuglene på grunn av kunstig foring ville
unnlate å trekke når det naturlige næringsgrunnlaget sviktet.
Dette viste seg også å bli et
problem i
~er

ett av vannene.

ble de foret daglig og

unnlot således å trekke bort
da isen la seg. Fuglene ble
værende i

en liten råk i

bakke-

oset. Den dagen råken lukke seg
helt, forsvant fuglene likevel.
Takket være god bistand fra
publikum som rapporterte observasjoner
inn til Krisriansand museum, fikk
vi god oversikt over gjessenes forflytninger og oppholdssteder gjennom
vinteren. Flere av parene slo aeg ned
på samme stedene på kysten, vi hadde en
flokk på 12 styk~er som holdt sammen det
meste av vinteren. Fuglene ble observert
fra Arendal i øst til Mandal i

vest. Den

OGSA EN VATMARKSFUGL

første tiden streifet gjessene en del, men
etterhvert som de fant fram til gode, næringsrike gruntvannsbiotoper, slo de seg til ro der. Allerede i

slutten av mars

fikk vi melding om at et gåsepar hadde sirklet over utsettingsområdet som da var fullstendig islagt. I 1977 kom våren meget
sent, det viste seg at gjessene ikke kom tilbake tiJ

de

lokalitetene som var senest isfri, men valgte områder i
nogenlunde nærhet. 4 av 11 par innfant seg imidlertid p~
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utsettingsstedet. Alle parene hevdet revir denne våren, men
4 par gjorde forsøk på hekking. Første kull på 6 kyllinger ble
klekket 20. mai, et kull på 2 kyllinger kom ut noe senere.
Alle disse kyllingene levde opp. Et av reirene ble ødelagt kort
tid før klekking, antakelig av rev. I det fjerde tilfellet var
eggene ubefruktet. I 1978 er det foreløpig kommet 39 kyllinger.
I de snart tre år dette forsøket har pågått, har vi hatt en
avgang på 5 gjess og en tilvekst på 47. En mistet vi første
året i farmen, en av tarminfeksjon første høsten etter utsetting,
en forsvant samme høst, en tustet seg inn i et nylonsnøre og
døde av det. Den siste omkomne fløy mot en høyspentledning. Det
har ellers kun vært rapportert om ett tilfelle av forsøk på
ulovlig jakt. Det var gutter med salongrifle, og forsøket var
mislykket. I år ventes de fleste av parene å være kjø~nsmodne
og komme i produksjon. Det er meget viktig å få inn opplysninger
om observasjoner av fuglene fremover slik at vi kan trekke
størst mulig erfaring av dette forsøket. Alle oppfordres til å
ringe inn opplysninger til Kristiansand Museum.
Uette forsøket er en begynnelse på å etablere en stamme av
canadagjess i sørnorge. Skal arbeidet lykkes, trenger vi vern
av den lille stammen vi har. Vi trenger også nye utsettinger.
Konsekvensen av dette blir at vi må kunne produsere kyllinger
selv for utsetting i Norge. Undertegnede har sammen med sin
kone etablert 8n avlstasjon for canadagjess, foreløpig med
støtte fra viltnemdene i Aust-og Vest-Agder, Agder Skogeigarlag
og Kristiansand Jeger og Fiskerforening. Et annet felt som vil
være meget viktig i utviklingen av canadagåsstammen, er om vi kan
bevare våre gruntvannsområder på kysten. Også vegetasjonsrike,
isfrie soner i våre innlandsvassdrag vil ha stor betydning som
furasjeringsområder om vinteren.
fJaturforholdene mange steder i Norge ligger i dag meget godt
til rette for canadagåsa. Den avgjørende faktor for hvordan
utviklingen skal gå, ligger i om det finnes mennesker som er
villig til å satse litt penger på arbeidet med å etablere en
livskraftig canadagåsstamme i Norge.
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Fuglenavn fra Lista og Spind.
OTTAR OSALAJ:ifD

Fra et så rikt fugledistrikt som Lista vil det naturligvis også være et rikt utvalg av lokale fuglenav,l. Særlig vil
dette gjelde fugler som det har blitt drevet jakt og .fangst på,
som ender, vadefugler og måker. Men også mange andre arter
har lokale navn på "Lista. Mange av U.isse er nok sjeldne i dag,
og en del er vel glemt også. Men jeg har irL""ltrykk av at en del
enn.å er i vanlig bruk, særlig blant eldre folk. De unge bruker
nok oftere de offisielle navna som fi~'L'les i litteraturen. Om
~oen år er det kanskje bare et fåtall listabuer ~om vet hva en
don:ne er.
I ca. 10 år har jeg samla sanmen lokale f"'J.glenavn. Her
skal jeg gi en oversikt over de navna jeg kjenner fra Lista og
Spind. Noen navn er fra "Norsk Ordbog" ( 1873) av Ivar Aasen.
De fleste navna mottok jeg i 1969 da jeg arbeid.de metl en oppgave om lokale fuglenavn. Et opprop i "St erna" resulterte i
svar fra førstekonservator E.K. Barth, som sendte meg en del
navn han hadd.e etter Kåre Grimsoy. Videre fikk jeg en del navn
fra konservator A..: Bernhoft-Osa, blant andre etter Lars Bergersen. Bergersen sendte dessuten selv ganske mange navn, og det
s~e gjorde Kåre Olsen.
Siden har jeg mottatt na~1 av Gwlnar
Langhelle etter Erling Jacoosen, og av Nils Vere. Og fra
Oddvar Pedersen har jeg fått tilsendt noen lokalnavn på gjerdesmetten. Fra litteraturen har jeg fWlnet navn i følgende
artikler: Anders Bernho.ft-Osa: Fra fuglelivet på Lista (Stav anger Museums årshefte 48 (1937-38), Glenn Bjørtlestad: Måkejakt
på Lista (Norsk Skogbruksmuseum. Årbok 1967-71) og Andor
Nøtland: Fra fuglelivet i havet utenfor Lista (Piplerka nr.
3/4 1976).
1

Forfatters adresse: Kr. Jansonsveg 53, 5030 Landås.
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I oversikten nedenfor står først fuglens offisielle navn.
Så følger lokale nawL, og deretter stedet navnet er fra. Er
denne rubrikken torn, er navnet oppgitt å være fra Lista. Tilslutt står initialene til informantene. Når Barth opplyser at
K. Grimsby har levert ~am navnet, er sistnemLte oppført som
informant.
1

LB

G3
EJ
KO
NV

Initialliste:
Lars Bergersen
Glenn Bjørnestad
Erling Jacobsen
Kåre Olsen
iifils Vere

ABO
KG
AN

OJ?
IAa

Anders Bernhoft-Osa
Kåre Grimsby
Andor Uøtland
Oddvar Pedersen
Ivar Aasen

*
Art

Lokalnavn

Is lom

Glib
Mo:rteglib
Høns (flertallsord)
Skottebass
Janfangent
Jaffagent
Heiger
Heigre
Skott eg ås
Gaul
Ring gås
Fagergås
Dorme
Dunna
Lyng and
Ho sko .sånn
Håskålann
Æra
Ære
Skåbe
Rype falk

Havhest
Havsule

Gråhegre
Hvitkiru:J.eåS
Ring gås
Gravand
Stokkand

Bru.nnakke
Ær.fUgl
Kvinand
Jaktfalk

Sted

Stave
Spind ?

Stave
Kalle berg
Stave
Lista, Spind
Kalle berg

Informant
NV
E,J
.A_,"'if

KO
KO, NV
EJ
KO
1J3

Eif
E,J' KO
JB, EJ, KO
J.Æ

LB, KO
IAa
Spind

:LB

EJ, KO
LB

IAa
KO
KO
KO
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Tårnfalk
Orrfugl
~

Storfugl
Åkerrikse
Sandlo

6

Boltit
Tundralo
Heilo
Vipe
Steinvender
Rødstilk
Strandsnipe
Lapp spove
Storspove
3måspove
E:rikeltbekkasin
Tjuvjo
Tivergmåke
Hettemåke
Sildemåke

juv
Gråmåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
juv

Musehauk
Orre
Orkna
Te re
Ågerhøne
Tirider
Tiriderboie
Bøy evart
Rundfugl
Gråfogl
Høylun.g
Høyling
Vi be
Tiobbelbøye
Ting smed
Laksepi:rik
Jude
Spåve
Regnfogl
Hallsppve
Horsegumra
i:Vlegregei t
Tiredmåge/Tiritmåge
Skittmåge
Åtemåge
Hollandsk måge
Hettemåge
Sofi
Sofihøne
Høne
Sofiunge
Grårnåge
Sildemåge
Pi:rikdordi
Bleikveng
Tiordi

Stave

EJ
KO

Kalle berg
Kalle berg

LB

LB

EJ, KO
.ABO, LB,
KG, KO
KO
ABO
.ABO
.ABO' KO
A.BO, KO
Kalle berg

LB

KO
ABO
A.BO, LB, KO
ABO
Østhassel

Stave
Kalle berg

LB

KO
KO
EJ
LB
NV

Kalle berg

LB

EJ, NV, .ABO
KO
GB
GB, A.,"SO, KO
GB
ABO

GB
GB
GB
ABO
ABO, GB
GB
ABO, GB, KO
ABO, GB,
KO, NV
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Svartbak
juv
Fiskemåke

Krykkje
Måke spee juv
Alkeko:J.ge
Alke
Lomvi
Lunde
Hubro

Svart bag
Plomme te svartbag
Kvakk
Kvakkmåge
l
Vindmåge
Judekvakk
Hager
Snus tønne
Buttnebbalke
Makrell alke
Sjøpapegøye

Stø~o.njur

Stare

Nøtteskrike
Gjerdesmett

HagefJ.uesnapper
Steinskvett

Rødstrupe
Gråtrost

Stave
Stave
Stave

Stø~o.nuJ.

StønuJ.v
StønnuJ.v
Grønnspett
PipJ.erke spee
HeipipJ.erke
Linerle

Kalle berg

Lihest
Pif ogl
Pif ogl
Linn erle
Pytterle
SåerJ.e
Star
Kjørkestar
Kjørkestare
Skogsjer
Gjerdesmutt
FugJ.ekonge
FugJ.ekonge
Faskerfis
Li tJ.e-skj era
Steinjobbe
Steinjobb
Steinjuppa
Stein jumpa
Blodstrupe
Gråstare
Flokkes tar
Skjeretrost

Spind

GB, KO
GB
ABO, GB, KO
LB
18, KO
ABO, GB
GB
EJ
EJ
EJ
KO
KG
KO, NV
LB

KG
Spind, KalJ.eberg LB
KO

ABO
KO
Spind

Spind
Lista, Spind

Spind
Ski stad
Spind
Spind

LB, KO
LB

KO
LB, KO
LB
KO, LB
OP
LB, OP
LB

OP
LB

LB

ABO, KO
KalJ.e~erg

LB
NV

Spind
Kalle berg
Spind

Ll3
LB
LB

KO

16
Svarttrost
<5
~

o
Løvmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Gråspur-v
Bokfink
Bergirisk
Gråsisik
Gulspurv

~

Sausvort
Sausvorta
Sysvort
Driderstar
Svart star
Brunbringe
Hattegu.rrnar
Kjøttspikk
Hakkespett
Knytter
Vatnefogl
Steinbiter
Gråarsk
Gråask
Gråask
Rødhette
Snø skur

KG
KG
Spind
Spind

LB

IiS

LB, KO

Kalle berg
Spind
Spind

LB

LB
LB, NV
LB

KO
Kalle berg
Kalle berg

LB
LB

KO, NV
.ABO

Kalle berg

LB

KO
Spind

LB

Noen av disse navna er lette å ~orklare, men andre er
uforklarlige. Her skal jeg ta fram noen naV1J.eforklaringer som
jeg mener kan ha interesse.
Glib har samband med verbet glipe = sluke. Glipp = slukhals.
Høns kommer iflg . .AN av at lyden til arten likner hønsekakling.
Gaul kommer også av lyden.
Danne har samband med dun.
Hoskol er et gammelt ord for gråhode.
Skåbe har trolig samband med verbet skape, og sikter til at hannen skaper seg til i kurtisespill om våren.
Drider(boie). Iflg. ABO driter fuglen i neven på den som tar
den ut av snara. Boie (boge) er en del av snara.
Høylung. Høy kan være sideform til hei. Eller det kan vise
til at arten kommer til Lista i høyonna.
Dobbelbøye. Sammenliknes med sandlo.
Tingsmed. Viser til lyden. Kalles også slik i Danmark.
Jude. En har trodd fuglen kom fra ,Jylland.
Hallspove. viser til at den er mindre enn storspoven.
Horsegumra. Horse = hest. Gumra viser til lyden.
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Tiritmåge. Når den fløy etter måkene, trodde en den ville ete
måke lorten.
Hollandsk måge. Før var arten sjelden på Lista, men sjøfolk
kjente den fra Holland.
Høne kan muligens komme av at lyden kan minne om hønsekakling.
Jfr. høns ovenfor.
skitten.
Dordi er muligens forv&~sket av engelsk dirty
Snustønne. Fuglens form minner om en snus eske.
Stønnulv kommer av lyden.
Pifogl. Jfr. lyden.
Såerle viser fuglens ankomsttid om våren.
Faskerfis. I Rogala~d kalles den noen steder fasgarfis.
Fasgar = lyngknipper eller liknende i kledninger på hus. Fis
brukes noen ganger om det som er lite og ubetydelig, jfr. oskefisen.
Sausvort/sysvort. Sau og su er trolig sideformer til svi.
Altså betyr navnet den svartsvidde.
Knytter viser til forma. Navnet brukes andre steder om bergirisk.
Vatnefogl skal iflg. LB komme av at den var vanlig på gården
Vatne.
Arsk er sideform til irisk. På Lista er gråask nytta om både
bergirisk og gråsisik. En slik navnesammenbla~d:ing er ikke
uvanlig ved fuglenavn.
Snøskur. Fuglen kommer til gårdene ved snøfall. Skur er et
gammelt na~1 på diverse småfugler. Det sacrme er spikke (kjøttspikk).
Som ~emLt er det også noen na~ jeg ikke klarer å tolke.
Et slikt navn er janfangent. Siste staving har kanskje samband
med gannet, som er det engelske navnet på havsula. De to første
stavelsene kan wiligens være personnavnet Jan og den hollandske
preposisjonen van = fra. Men dette er særs usikkert. JL~dre
utydde navn er sofi, kvakk og hager.
En del av disse navna kjennes også fra andre steder i
landet. Men noen er lDXn kjent fra Lista. nette gjelder f.eks.
skottebass, donne, hoskosand, skåbe, drider, gråfogl, og en
god del av måkenavna. Noen navn tror jeg er svært lokale,
ikke minst et naV11 som vatnefogl.
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Skulle noen av leserne kjenne til navn som ikke er med
i denne lista, eller ha andre opplysninger om disse navna,
er jeg interessert i å høre ~ra dere. Det samme gjelder også
navn og opplysninger om navn ~ra andre deler av landet.
med

Til slutt vil jeg takke alle som har vært med og bidratt
i dette arbeidet.

na~1etil~anget

Nytta litteratur:
på Lista. Stava~er Museums
48 (1937-38) 1939, s. 125-133.
Bjørnestad, Glenn : Måkejakt på Lista. Norsk Skogbr~smuseum.
Årbok 1967-71. 1972. s. 47-58.
Fauna. Norske Dyrenavn. Nr.4. 1976.
H~torn, Svein
Norges Fugler. 1971.
Nøtland, Ander : Fra ~uglelivet i havet ute~or Lista. Piplerka
nr. 3 l 4 1 97 6 . s . 111 -11 2 .
Aasen, Ivar : Norsk Ordbog. Femte utgave. 1977.
Bernho~t-Osa,

A. : Fra

~uglelivet

Årshe~te

t•lJEJBl::LOCY[ UG rWRSNIPE
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Medfodte padleårer

De

sm~

av

Jens Arild Gunvaldsen

knoppsvanekyllingene var ikke mange timene gamle før de

nølende fulgte svanemor på sin første svømmetur. Det var
vanskeli~ i
begynnelsen, men de små dunnøstene var lærevillige.
Og snart manøvrerte de bedre enn en vaskeekte sørlandspram.
Men livet for en svane er ingen dans på roser. S~art stod nye
utfordringer for døren. De små kyllingene hadde lenge sett
svanemor stå med stjerten i været og hodet under vann for å
hente opp lekkerbiskener fra bunnen. Dette måtte læres! Snart
lå alle de små knøttene i hard trening for å beherske det nye
kunststykket. Den fl~nkeste klarte det raskt. En av de andre
kyllingene hadde imidlertid store problemer. Det var jo umulig
å holde balansen. Så snart den fikk hodet under vann, fløt den
opp som en ping-pong ball. Og der lå den på ryggen mens bena
gikk som trommestikker. Og vannspruten stod. Den forsøkte gang
på gang, men det gikk ikke. Den fløt rundt på ryggen med bena
i været - til fortvilelse for svanemor, men til stor glede for
fotografen som

lå i

skjul og foreviget det hele på filmen.
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VI BA- en tru et fugleart

av

?

kåre olsen

Viba er for listalandinger flest det sikre
tegn på at våren er i
anmarsj. Og vinterlig vær
og "viberia" til tross
har viba allerede siden
slutten av februar skapt
vårstemning med sine
karakteristiske skrik og
akrobatiske, våryre flukti\ Rf1 KA - VI BAS F I ENDE NR. 1
lek under Listas høye
himmelhvelving. Et
sørgelig faktum er det dog at Listas hekkebestand av vibe er
gått drastisk tilbake de senere år. Hvor alvorlig er denne
tilbakegangen i vibebestanden og hva er årsaken?
Morten Berntsen og Kåre Olsen fra Lista lokallag av N.D.F.
foretok sommeren 1977 en undersøkelse i et forsøk på å klarlegge
forhold som her spiller inn. Bakgrunn for undersøkelsen var en
registrering i et område ved Borhaug i 1958. Det ble da funnet
ca. 140 reir/hekkende par på et område i underkant av en kvadratkilometer. Dette ble regnet som en normalt god og tett hekkebestand den gang. I 1977 ble det p~ nøyaktig samme området
registrert ca. 35 hekkende vibepar. Altså var bestanden sunket
til fjerdeparten i løpet av snaue 20 år, en katastrofal
tilbakegang.
For videre å prøve å finne ut hvordan vibenes hekkesuksess var,
ble det fulgt med i hvordan det gikk med disse reirene pluss
endel andre reir funnet utenom det ovennevnte området.
Av tilsammen 52 kontrollerte reir viste det seg at 13 stk. ble
ødelagt ved pløying, harving, såing eller annen jordbruksvirksomhet. Ca. 10 reir ble ødelagt av kråke eller måke - bare
tomme eggeskall og rester lå igjen i reirene. 3-4 reir ble
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ødelagt av barn videre -

eggene

stj~let.

8 reir ble ikke kontrollert

hekkeforløpet følgelig ukjent.

I bare 18 reir (ca. 1/3

av det totale antall) foregikk rugingen normalt og eggene
klekket. Endel iakttagelser ble det ogs~ gjort under ungefasen,
og disse viser at bare
helt

s~å

f~

unger vokste opp.

Noen funn av døde,

unger var tydeligvis offer for kaldt vær og regn.

Det ble også iakttatt at rev forsynte seg av vibe-unger. I ett
tilfelle ble det sett av reven tok et halt kull store, nesten
flyvedyktige unger.

Revebestanden har i

betraktelig utover "Flat-Lista" og

de senere år øket

for~rsaker

nok adskillig

skade på fuglelivet.
Kråke og fiskemåke beskattet nok

ogs~

vibeungene sterkt. Disse

fuglene streifet stadig over jorder og marker på matjakt. Den
kraftige økningen i
Rorhaugomr~det

hekkebestanden av kråke, i
kr~kereir,

funnet over 30

1977 ble i

skyldes nok forøvrig

en stor del de mange leplantninger som etterhvert gror opp
utover "Flat-Lista" og gir kråka hekke- og utkikksposter i
landskap som tidligere var

~pent

et

og trebart. Menneskene har på

denne måten skapt en forandring i

naturen -

og i

dette tilfellet

er viba den tapende part. Et annet forhold som nok også krevde
sine offer, er den etterhvert utstrakte sprøyting av kornåkrer
som foregår.

Når vibeungene får i

seg den forgiftede

føden

gjennom insekter og småkryp, er nok døden en sikker utgang.
Endelig kan det nevnes at vibeparene med unger gjerne trakk ned
til våtlendte områder og bukter i sjøkanten, og her ble nok
vibeungene i tillegg beskattet av villmink som er tallrik langs
Listastrendene.
Resultatene

~v

ovennevnte undersøkelse viste bare altfor klart

at vibebestanden på Lista er i
s~

fare.

mange, de viktigste synes dog

~

Som det framgår,

er årsakene

være den økende beskatning

fra kråke, rev og tildels fiskemåke. Den utstrakte overgang til
korndyrking og den stadig mer mekaniserte jordbruksdrift er nok
ogs~

en av

hoved~rsakene.

utenom vibereirene på

Der er slutt med at bonden kjører

~krene

kort og godt fordi disse ikke kan

registreres fra traktorene. De klimatiske forhold når vibeeggene
klekkes kan nok også bety at mange unger bukker under.
Mange av disse forhold kan det vanskelig gjøres noe med, men det
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synes klart at skal en få stoppet den sørgelige reduksjon av
Listas vibebestand, bør en iallefall være oppmerksom på de
viktigste årsaker, og det er trolig at en desimering av kråkeog revebestanden vil vær8 av stor betydning.
For alle vil vel være enige om at viba er et av de fineste og
kjæreste innslag i Listanaturen. La oss verne om viba, denne
vårens budbringer som liver opp i naturen og gjør vårt landskap
vakrere.

AANESLANDS TREINDUSTRI
BIRKELAND- Tlf. 6686 over Lillesand

Be om brosjyre
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FRA

11

AVES TIDENDE", ORGAN FOR LISTA ORNITOLOGISKE KLUBB

TIL

11

PIPLERKA 11 ,

ORGAN FOR NOF/AVDELING VEST-AGDER.

Oddvar Pedersen

I 1969 stiftet Gunnar Langhelle, som avtjente verneplikten på
Lista Flystasjon, LISTA ORNITOLOGISKE KLUBB.
Langhelle ga også ut medlemsbladet "Aves Tidende", antagelig
Norges første "lokal-fugletidsskrift". Første nummer ltom ut
15/9-69, med et opplag på 5 stk.
Det trykktekniske var meget enkelt; en skrivemaskin, noen karbonpapir, og en del tynt papir, var hele redaksjonen og trykkeriets
utstyr. Tidsskriftet ble altså av redaktøren skrevet på maskin,
med fem gjennomslag!
"Aves Tidende" kom ut med fem nummer før det gikk inn, med
opplags-svingninger fra 5 til 8 stk. Siste nummer kom ut den
7/2-70 (nr. 5+6+7; trippelnummer!). Like etter reiste Langhelle
tilbake til Bergen, og Lars Bergersen overtok som formann.
Tidsskriftet lå nå i dødvannet i ca. et år, men i begynnelser
av 1971 ble det gjort et publikasjonsforsøk under navnet
"PIPLERKA", under redaksjon av Lars Bergersen.
Første nummer (1/70) inneholdt bare fugleobservasjoner fra Lista
fra 1970.'
Nummer to kom i 1972, og også dette inneholdt bare fugleobservasjoner, denne gang ho'tedsakelig i tabellform, både 1/70 og
1/72 hadde 16 sider.
Fra 1973 kom det litt mer sving over PIPLERKA, en del artikler
kom med, og to nummer ble gitt ut dette året ( tils. 60 sider).
Fra 1974 hle Lista Ornitologiske Klubb til NOF/Avdeling Lista.
Dg PIPLERKA forandret ansikt dette år, den vanlige flyvende
piplerke over Lista-kartet ble erstattet med forskjellig tegning fra gang til gang. To nummer med tilsammen 84 sider ble
gitt ut dette ~r.
1975 igjen bl~r et "under-normalt" år, med bare 72 sider fordelt
på to nummer.
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Fra 1976 overtar Oddvar Pedersen redaktør-perrnen,,o g optimistisk
s om han var (er?) skulle han greie å få ut fire nummer i åP~æ,
noe som ogs å egen,tlig lykt es, ved å ta et dobbeltnummer, samt
deler av 1977 til h jelp. Tils ammen kom det 128 sider, ford elt
på to enkeltnummer og et dobb eltnummer.
I 1977 f ortsett er samme p er s on, optimi sti s k s om aldri før, nå
også me d annons er på de tre s i s te s ider til økonomisk hjelp.
Ogs å dett e år kom det ut to nummer (-enkelt) i 1977, samt et
dob beltnr. i b egynnel sen av 1978 , med tils ammen 144 sider.
I d e 7 å r gangen e PI PLERKA har eksistert under NOF/Lista lokall ag , er de t altså k ommet ut 14 h eft er, med tilsammen 520 s ider,
opplaget er f or 77-årgangen 250 ek semplarer.
PI PLERKAS hittil s i s te, og k anskje det størst e ,trinn i utvikling
i nga f r am til et perfekt tidsskrift er dett e ~t du nå holder
i h anda . Or gan for NOF~/A vd e li gn Vest-Agder, og offset-trykk.

myrsnipe juv.
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Årsmelding- 1977- NOF, Lista lokallag_
Foreningen hadde i 1977 følgende styre: Formann; Lars Bergersen,
nestformann; K§re Olsen - Sekretær; Gaute Grimsby - Kasserer;
Hen~ing

Sørensen- styremedl; Tor O Hansen- Varamenn; Ole M

Høyland og Toralf Leksbø.
Medlemstallet har i 1977 vist en gledelig økning , 28 nye medl.
slik at foreningen ved årets utgang hadde 78 medlemmer.
Storparten av medlemmene kommer fremdeles fra Lista/Farsund og
Lyngdals-distriktet, men Flekkefjord ~g Mandal har også en ivrig
gjeng

~ed

fugletittere som forhåpentligvis vil vil ekspandere

i fremtiden.
Også dette år har foreningen hatt en hel del oppgaver og aktiviteter å by på. Blandt de viktigste kan nevnes:
Våtmarksregistrering.
Etter oppdrag fra naturvernkonsulenten i

Vest-Agder ved Miljø-

verndepartementet, gikk o~plegget i korte trekk ut på å besøke
flest mulig av Vest-fylkets våtmarkslokaliteter (myrer,vann og
vassdrag) for å få registrert hva som finnes av fugleliv på disse.
Foreningen hadde påtatt seg å dekke kommunene Flekkefjord,Sirdal
Kvinesdal,Hægebostad,Lyngdal og Farsund og fra flere av de undersøkte områdene ko~ det fram interessante opplysninger.
Store områder, spesielt fra indre strøk, er lite undersøkt
tidligere og denne registreringen vil også fortsette i 1978 og
det henstilles til våre medlemmer å gjøre en ekstra innsats da
slik at vi kan få dekket hele området tilstrekkelig.
Foreningens hovedansvarlige for undersøkelsen er Lars Bergersen.
Faunakartoteket for Vest-Agder.
Innsamling av observasjoner til faunakartoteket, spesielt fra de
Vestre deler av fylket, har fortsatt med forholdsvis god oppslutning fra våre medlemmer. Flekkefjord- Lista- LyngdalMarnardal og ~andalsdistriktene er best dekket. Observasjoner
av sjeldnere arter samt ting av mer spesiell interesse for
distriktet er trykket i Piplerka nr. 2 og 3/4 - 77.
Kartotekføring og bearbeiding er utført av Rapportkomiteen for
NOF/Lista Lokallag.
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Fotoarkiv av Listas fugleliv.
En del arbeide med fotografering og innsamling av slides fra våre
naturfotografer med tanke på å utarbeide foto-serien av Listas
natur og fugleliv er utført.
Tanken bak dette er at et ilikt arkiv vil være av stor verdi
som hjelpemiddel ved foredrag og lignende som holdes på våre
møter og ellers av enkelte medlemmer i diverse andre foreningskursvirksomheter. Dessuten er det meningen å tilby skolene i
distriktet lokale serier over natur og fugleliv.
Lysbilde-fremviser og kassettbånd-opptaker er innkjøpt.
Fotokomite: Tor O Hansen, Sverre Sandersen, Henning Sørensen.
Pip lerka.
Redaktøren Oddvar Pedersen har gjort en god jobb med medlemsbladet som har kommet ut med to enkeltnummer og et dobbeltnr.
Øverst på redaktørens ønskeliste er mere stoff fra medlemmene
til rett tid og flere annonser. I tilknytning til medlemsbladet
vårt forvalter Oddvar Pedersen også et bibliotek av andre tidsskrifter, hovedsakelig medlemsblader fra andre lokalavdelinger
innen NOF og som våre medlemmer kan låne ved henvedelse til O,P,
Ekskursjoner.
Tilsammen er det avholdt 5 ekskursjoner med en gjennomsnittlig
deltagelse av 7 medlemmer.
Nesheimvannet rundt, 27/2.
TurBn gikk i fint vintervær rundt Nesheimvannet samt en avstikker
til Kviljowdden. Det kalde vinterværet hadde islagt Nesheimvannet
og bare etpar småråker var åpne. Bare lo sangsvaner satt på isen
ellers kan nevnes om en dvergdykker, to sivhøner, fen sothøns
og fire grågjess, Langs Kviljosanden ble det sett loo ender av
forskjellig slag, årets første tjeld, 4 viper og tilsammen
llo sanglerker, l dvergfalk ble også observert i området.
Tilsammen 38 arter sett av de 8 deltagerne.
Framvaren 30/5.
Avgang fra Kjørrefjord i pent og stille vær kl,o6oo med 2 båter.
På passende steder oppover langs Framvaren ble det gjort strandhogg og endel interessante observasjoner kan fremheves.
Stor begeistring vakte observasjon av en pirol, men også tornskate
gulsanger, bøksanger og svart rødstjert kan regnes til de mere
interessante funn. Tilsammen 44 arter observert av de 6 deltagere.
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Ullerøy - Eikvåg-dlstriktet rundt lo - 12/6.
Denne ~eek-snd ekskursjonen startet i Farsund fredag og kursen
ble først lagt til Ullerøy hvor det skulle overnattes, men det
ble også tid til litt obseryering, bl.a. l tårnfalk, l småspove
og 2 storskarv. Tilsammen 43 arter første dag.
Tidlig neste morgen ble kursen satt mot Eikvåg/Røyrtjern.
Det ble sett dvergspatt, rørsanger. Under en biltur utover Lista
observertes åkerrikse, myrsanger, rørsanger, 14 sivsangere ca 20
gråsisik. Tilsammen 63 arter andre dag.
En ny runde søndag formiddag utover Lista resulterte bl.a. i
steinvender, sørlig myrsnipe, polarsnipe, splitterne, engelsk
gulerle, svartrygg-erler, ca 45 tyrkerduer og turtelduer.
I tillegg så vi 2 gulsangere og 2 rosenfinker. Tilsammen 88
arter ble sett iløpet av ~eek-enden av 5 deltagere.
Steinodden 28/8.
Denne tradisjonelle høst-ekskursjonen med hovedformål vadere og
sjøfugl ga et bra resultat når det gjeller antall arter, men de
helt store antall fugl var ikke å se, dette kan vel skyldes værforholdene. 83 storskarv, noen grågjess, ca 75 ender av 4 arter
16 vader-arter og en god del småfugl sett. Tilsammen ble det
sett 53 arter av 3 deltagere.
Nesheimvann -

Kvil jo 25/9.

Nesheimvann viste seg ikke fra sin beste side under denne turen,
sterk vind gjorde også sitt til at observasjonene ikke ble de
helt store. Noen få ender, gråg~ess, hønsehauk, spurvehauk og
tårnfalk pluss en, varsler. Langs Kviljosanden forholdsvis lite
vadere (lo arter). Tilsammen 53 arter observert av 12 deltagere.
Medlemsmøter.
Tilsammen avholdt 9 møter med gjennomsnittlig fremmøte på 17.
Årsmøte i Farsund 7/1 med 28 fremmøtte. Se Piplerka 1/77.
Møte på Vanse den 11/2 med 10 fremmøtte. Diskusjon om Piplerka
og stofftilgang: Konkuranse ved Lars Bergersen. Diskusjon om
villminkproblemet. Lysbildeserie fra Listas fugleliv v/Sverre s.
Lyngdal den 16/3 21 fremmøtte. Orientering/samtale om foreningens
virksomhet v/Lars Bergersen. Konkuranse ved Sverre Sandersen og
Toralf Leksbø. Lysbildeforedrag om foreningens ekskursjon til
Hekkfjell sommeren 1975 ved Lars Bergersen.
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Atlas-prosjektet.
Opplegget for denne lo x lo km. undersøkelsen ble endelig klargjort fra sentralt hold innen NOF et godt stykke ut i hekkesesongen
1977 slik at det fra 1978 må antaes at inventeringen kan bli oppfulgt for alvor. En god del "blokker" er allerede utdelt, men
enda er det mange å velge mellom. Kontaktmann har vært Lars B.
Vannfugltellingen.
Telling i januar og mars utført på de viktigste lokaliteter på
Lista og enkelte lokaliteter i Flekkefjords-området.
Kontaktmann har vært Sverre Sandersen.
Registrering av oljeskadde sjøfugl.
Denne registreringen langs de samme strandstrekningene på Lista
so~ tidligere år, ble fortsatt også i 1977. Gledelig få oljeofre (hovedsakelig måker) denne vinteren. Kontaktmann Sverre

s.

Sivspurv - lokal inventeringsart.
En rekke observasjoner av arten innsendt også dette år, har utvidet kjennskapet til utbredelsen ytterligere. Denne sivspurvinventeringen som skulle være grei å kombinere med våtmarksundersøkelsen, er tenkt å fortsette også i år. Kontpktm.Kåre

o.

Ringmerking.
Ringmerkegruppa på Lista har dette år vært delt i to grupper.
Den ene gruppa med Lars Bergersen som hovedansvarlig og ~ed god
hjelp fra assistentene Oddvar Pedersen - Marton Berntsen, har
satset spesielt på sangere, gulerle, sivspurv og gråsisik.
Den andre gruppen med Kåre Olsen som hovedansvarlig og assistert
av Tor O Hansen, Sverre Sandersen og Henning Sørensen har satset
på vadere. Tilsammen ble ca l5oo fugl merket. Til småfuglfangsten
ble det benyttet mistnets (LB og KD har nettlisens) mens vaderfangsten ble gjort med vader-ruser av type Revtangen. Disse viste
seg å være utmerkete å arbeide med og gav store fordeler fremfor
nettfangst p.g.a. uavhengihet av vindforhold el.lign.
Ullerøy Ornitologiske Stasjon.
En god del opp-pussingsarbeid på dugnad utført på huset som vi
leier av Farsund Kommune der ute. Også en god del ringmerking
og trekkobservasjoner er utført. En båt er mottatt som gave,
påhengsmotor er innkjøpt. Se egen rapport. Stasjonsbestyrer
Oddvar Pedersen.
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Farsun 15/4 12 fremmøtte.

V§rprogrammet gjennomgått, diskusjon

om preparanter og eggsamling. Film v/Sverre Sandersen og tilslutt
en konkuranse.
Farsund 26/8 4 fremmøtte. Samtale om høstprogrammet, orienterig
om Ullerøy Ornitologiske Stasjon og virksomheten der. Etter brus
og boller ble det diskutert opplegget for for en billedserie om
fugleliv og natur på Lista. Konkuranse ved Oddvar Pedersen.
Vanse 27/9 14 fremmøtte. Grunnet mange nye medlemmer ble det
først orientert om foreningens virksomheter v/Kåre Olsen.
Konkuranse ved Sverre Sandersen. Div. fugleprat medlemmene
imellom og om hu

spøkelset på Ullerøy. !!

Lyngdal 28/lo 21 fremmøtte. Lysbildeforedrag fra Store Færder
ornitologiske stasjon ved Terje Axelsen. Vi fikk et interessant
innblikk i driften av en slik veletablert stasjon, b§de av
ornitologiske og økonomiske saker. Etterpå spørsmålrunde.
Vanse 23/11 13 fremmøtte.

Lys~ildeforedrag

med lydb§ndopptak

fra Lofotens fuglefjell ved Einar Hansen. Vi fikk et overbevisende innblikk i folkeliv, flora og faoa fra Moskenesøy, Værøy
og Røst. De ypperlige bilder og opptak fra naturen og fuglefjell
suplert med utfyllende kommentarer av Einar, skapte vel hos de
fleste av oss en hang til å besøke denne særegne del av landet vårt.
Farsund 16/1

18 fremmøtt • Diskusjon om medlemsmøtenes opplegg

antall og form.

Endel forslag til forbedring fremkorn, bl.a.

"medlemmenes kverter", ønske om flere "åpne" møter o.lign.
Lysbildeserie om Listas fugleliv v/Sverre Sandersen.
Brus og boller og en konkuranse tilslutt ved Henning Sørensen.
Apne møter.
Som et ~R fremstøt arrangerte foreningen et åpent møte i Vanse
den 6/5 med 34 fremmøtte. Etter en orientering ved Lars Bergersen
om NDF og hv vi i NDF/LL drev på med, holdt Kåre Olsen et lysbildeforedrag om fuglelivet på Lista.Konkuranse i fuglekunnskap
ved Sverre Sandersen. Deretter brus og boller og samtale om
natur og og fugler,
amt utlodning med fuglebok i premie.
Tilsynelatende et vellykket tiltak som burde bli årviss.
Gruppemøter.
Det er avholdt
møter og det første startet med v~tmarksundersøkelsen 77 og kvinandundersøkelsen v/G.Bjørnestad, samt lysbildekåserier hos andre foreninger i distriktet.
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Møte den 11/ 2 om ti ld e ling av v ~tma rksomr ~de r og o ri e ntering om
opp l egget .
Møte den 4/6 om rin gme r k i ng , Ulle r øy Ornit o logi s ke og Atlasprosjektet .
Møt e den 1 5/9 sammen med NOF/K r. Sand om opprettelse av egen
fy lk esavde li ng fo r Vest -A gde r.
Møte den 17/11 sammen med NOF /Kr.Sand om fe l les tidsskrift,
fors l ag til styre for NOF/Ve s t -A gder .
Sty r emøter .
13/3 Pr og ra m fo r vårsesongen 77 s amt a i v . f o r en in gssaker .
7/ 2

Diverse sa ker NOF, båtkjøp Uller øy Orni tologiske stas jon.

15/4 Div e rse fo r en i ngssake r, Ull e rø y , våtma rkreg. 77 , fo to-arkiv.
2 2/8 Kontaktm ø te med NOF/Kr . Sand , div . fo r en i ngssake r.
1/9 Utlodn i ng Ulle r øy ornito l ogis k e , div e r se innkjøp , b l. a .
lysbildefre mviser , ri ngme r kingskarto t ek .
Som en ko rt konklu sjon kan anfø r es at NOF/L L se r ut til å være
i

s terk vekst både hva angå r med lemmer og a ktivite t.

Det ville de r for være sterkt ønske li g om flere de lta me r aktivt
~

fo ~eni n gsar be i det

s li k a t a r be i dsoppgavene k unne bli noe bedre

fo r de lt, både fo lk og f ugl v ill e være bedre tj e nt med det .
Under utf ø relsen a v alle disse akt i vite t ene , la oss allt id ha
fo r øye a t natu r vernet og hensynet t il al l e naturens skapn in ge r,
både f ug le r og dy r, kommer i første r ek k e .
Li sta den 2o/l- 1 978
Kåre Olsen
Sekretær
NO F, Li s t a Lo kallag

Bildet viser myrsnipe fra Lista
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Er alkejakt nodvendig?
av

Einar Hansen
ii ok et u-år
alkefugler,
lundefuglen
kata'strofal

har rammet våre
spesielt er det
som har hatt en
dødelighet blandt

å rets ungekull. 1
Enkelte hekkelokaliteter i
Lofoten ha dde bare en h ~ nd
full med ung e r hvor det
ellers kunne være tusener.
Get er uten tvil matmangel
som er hov e då rsaken til
de nne k a tastrofale tilb a kega ngen. Det var norm al egglegging og klekking, men
de n spesielle fiske a rt som
l unden er s å avhengig a v
i de første ukene manglet i
havet og ungene sultet
de rfor ihjel.
For Alke og Lomvi var hekk eresultat e t noe be d r 2 , selv
~u~ t e d ode n tar mang e liv.
om be s tand e n nu bare er en
sky gge av seg selv i forhold til for noen f::J i'l r s id e n. IJ e r
hvor hekkeplas se ne for få å r tilb ake kunne v2 re h e lt hvit e av
fugleekskrementer, er det nu bare e nk e lt e flekker som s yn es .
~ en eneste alkefuglen s om se r ut til ~ holde stand, e r t e isten.
Gen er mere individualist og h ek k e r enkeltvis bortgjemt und e r
ste ner og er ikke a vhengig a v fugl ef jellen es masse r for å
beskytte seg mot rovfugl og andre r edep l y ndrere. fless ut e n
lever den for det meste av tangsprell, en fiskeart s om de t
er rikelig av like utenfor hekkeplassen landet over.

32

Tilbakeg a ng e n i alkebestanden . er ikke noe
so m vi plutselig er
b litt klar ove r, man kan
snakke om e n halvering
av bestander på noen f å
J r, men i de over 2o å r
som den sveits i ske fuglestas jon e n pA Røst har
virket er det e n markert
nsdadg&ende kurve.
o s ist e 5 r s katastro fale meldinger om situasjonen skulle a nim e re ds
rett e myndigheter til ~
s tarte ihv e rtf a ll en
fo rsknin g
~m
~n

p~

om r~det

for

mulig komm e f rem til
fornufti g fcrva l ting

ov de nn e r essu r s .

det se r i kke ut til
a t disse h e rr e r "rir den
(~: agen de sadle r 11 •
f'lye

~en

a visskrivning og h3 peFulle meldinger har det
~~ rt,vi

t r odde og h5pet

at Viltforskningens
henvend e l se til direkt o r atet skulle blitt tatt
a lvorlig slik a t det

TilsiktGt garnfa n gs t av l.unde
e r desver r e fre~deles akt u el t pa
hekkeplasse n e .

ihvertfall måtte blitt en fr ed ning til no e me r e konkret
fo rel å . ~en en liten utsett e lse av jakten v a r for ingen
t ing å r eg n e, vi betrakter jakt p5 e n s li k s ~ rbar a rt so m
a lke for direkte umoral s kt . Dlj edød , tilsikt e t og utilsik tet gar nf a n gs t, lin efa n gst og s ultedod e n på hekkeplassene
e r allerede en beskatning som er større e nn produksjo n e n.
~ a ktens int e nsjoner er jo t ro ss alt at en ska l høs te a v
~ t over sk u dd som al likev e l vi lln bukke un ~e r.
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Opprop om

haukugle

Høsten 1975 foregikk det en innvandring av haukugle (Surnia ulula)
deler av Sør-Norge. I 1976 og 1977 hekket arten flere steder
her. Undertegnede forsøker å kartlegge forløpet av denne invasjonsartede forekomsten utenfor det normale utbredelsesområdet.
For å supplere allerede innsamlede opplysninger er jeg interessert
i følgende:
Fra Sør-Norge (t.o.m.Sør-Trøndelag) alle observasjoner av haukugle
i årene 1974-1978. Altså såvel konkrete hekkefunn, observasjoner
i hekketida som observasjoner ellers.
Da arten er lett å identifisere ønskes også eventuelle annenhåndsopplysninger. Av like stor interesse er også rapporter fra områder
hvor arten kunne ventes å forekomme, men hvor den ikke er sett
i nevnte tidsrom.
Fra Nord-Norge (f.o.m. Nord-Trøndelag) opplysninger om haukuglas
forekomst i hekketida i årene 1973-1976, om mulig med angivelse
av hekkesuksess. Resultatene publiseres senere i artikkelform.
GEIR SONERUD, ZOOLOGISK INSTITUTT
POSTBOKS lo5o, BLINDERN, OSLO 3.
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HØSTPROGRAM FOR NORSK ORNITOLOGISK FORENING, KR.SAND LOKALLAG.
Søndag, lo. Sept.

Fugletrekkekskursjon til Lista. Avreise fra
torvet kl. o7oo. Værforbehold.

Lørdag/søndag
16-17. Sept.

Fugletrekkekskursjon til Ulvøya, overnatting
Ta med sovepose og nødvendige klær og mat.

Lørdag/søndag
23-2L~. Sept.

Ringmerkings-ekskursjon for spesielt
interesserte medlemmer som kan ofre noe tid
og arbeid på ringmerking i høst. Påmelding i
telefon 46687 eller 45027.

Torsdag, 21. Sept. Møte i Gimlehallen kl.l83o. Referat fra
sommerens v3tmarks-registreringer. Jens
Arild Gunvaldsen kåserer om "Fugleliv Natur og Ungdom". Ukens fugl - Forundringspakken - Foreningsnytt.
Torsdag, 12. nkt.

Møte i Gimlehallen kl.l83o. Konservator
Olav Johansen fra Stavanger Museum k~sorer
om v5re sjøfugler. Ukens fugl - Forundringspakkon - Foreningsnytt.

Torsciag, 2. iJov.

Møte i Gimlehallen kl.l83o. Odd Kindberg
kåserer og viser lysbilder fra Jan Mayen.
Ukens fugl - Forundringspakken - Foreningsnytt.

To r s ei a g 1 2 3 •

~

ov •

f'l ø

Ten s o a g 1 14 •

rj

es •

f•1 ø

t e i c; i ml e h a l l en k l • l 8 3 o • J ø r n l1 Han s en
redegjør for sommerens resultater i Atlasprosjektet. Ukens fugl - Forundringspakken Foreningsnytt.
t e i Gi ml e h a l l en kl • l 8 3 o • Ar i l d Ol s en
k3serer og viser lysbilder om "Mimikry og
kamuflasje".
lJvin Udø spør: "Har grågåsa noen fremtid på
Sørlandet". Kan det la seg gjøre og starte
et lignende prosjekt som han har gjennomført
med Canadagåsa7 Ukens Fugl - Forundringspakken - Foreningsnytt.
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-HØSTPROGRAM FOR NORSK ORNITOLOGISK FORENING, MANDAL LOKALLAG.
Mandag, 28. August.

Medlemsmøte i Mandalshallen kl.lB,3o.
Andreas viser lysbilder fra bl.a.ekskursjoner
til Lista. Videre konkuranse, brus og boller
med fugleprat. Ta med Atlaskortene.

Søndag, lo. Sept.

Trekkfugl-ekskursjon til Lista under
ledelse av Leif. Avgang fra Bryggegata kl.06oo.

Mandag, 2. Oktober.

Medlemsmøte i Mandalshallen kl.lB,3o.

Søndag, lS.Uktober.

Ekskursjon til Store B~ly og Naudholmen i
Spangereid. Avgang fra rryggegata kl.07oo.
P2melding til styret.

Mandag, 3D.Dktober.

Medlemsmøte i Mandalshallen kl. l8,3o.

Mandag, 13.November. Medlemsmøte i Mandalshallen kl.lB,3o.
Eldar ~rånes k3serer og viser lysbilder
fra Svalbard.
Mandag, 27 November. Medlemsmøte i Mandalshallen kl. 1B,3o.
Mandag, 11. Desember.Medlemsmøte i Mandalshallen kl. l8,3o.

Topp dykker.
Tegn: LEG

Avsender:
N.O.F.- Vest-Agder
Box 4502, Grim
4601 Kristiansand

Fr ed ag, 15. Se p t.

Orienterende møte i

p~

Herredshuset

Va nse kl.l7oo.
Lø r da g, 16. Sept.

Telling av

kr ~ ke-kveldstrekket

fr a

kl.l83o til 19 3o.
Sø n dag ,

17.

To r sdag -

Sep t.

Sø n dag

Kr &ketellin g i

tild~lt e

omr&de r

p~

Ullerøy

Ek s kur s jon og dugn ad

fr a 1 9 oo.

2B . S ept.- l. Okt.

Ornitologiske St as jon. På meldin g til

Fr ed a g, 1 3 .

Med lemsmøte i

Odd var P ed e r se n i
Okt.

Lø r d ag,

21. Okt.

Sø n dag ,

22.

r:--:: r:r.:= g ,

7

,

..

tlf. 9 3419.

Hu s an e ,Farsund kl.l745.

Kr å ke-trekkt e lling mellom 163o- 173o.

Okt.

Kr ~ k e -trekkt e lling

~-J ov .

Med l e ms møt e i

fr a 09oo oq uto vG r.

Be rg e Ungdom s skol e i

Ly ngdal kl.l BlS.
Ls r d a g, l B.

f·Jov.

Te lling a v krå k e- k v e l ds trekk e t me ll o m
kl.l53o og 1 63o .
kr ~ ketrekket

Sø n d ag, 1 9 .

f·Jo v.

Te lling av

Fr eda g, 1.

De s .

f·1e dlemsmøte i
kl.l Boo.

l_ø rd a g, 16. De s .

fra kl.0 9 oo.

Herredshuset,

Vans e

Styret møter kl. 17oo.

Te lling av kr Ak e-kveldstrekket fr a
k l.l5oo til 16oo.

Sø n dag , 17. Des .
Fr e d a g,

s.

Jan.

Kr å ke-trekkt e lling fra kl.09oo.
Arsmøte i

Husane,

Farsund kl.lBoo.

Saker som ønsk es tatt opp, må væ re
s tyret i

hende innen den l.

De s .

