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LEDERFUGLEN
Nok (?) ei PIPLEHKA or etterhvert blitt .flygedyktig, denne
gang med grønne vinger, til glede for de mange.
Den kommer
forøvrig etter beregningen c~n god del måneder for sent, men
målet i år er fortsatt lire enkle nummer, Lro det den som vil!
Forrige nunnner må sies å ha tjent sin hensikt, t i l tross lor
at det ble sendt ut i senest<Y lag<Yt, og at det ble temmelig
dyrt.
Mange nye abonnenter og Lista-venner er allerede
registrert.

Fire personer er jeg takk skyldig angående forrige nummer.
Det er Handi og Glenn Bjornestad som skaf'f'ct meg alle bladets
annonser p{l rekordtid.
Videre Ole Johnny Andreassen som stillte
bil og person,
Henning Sørensen som stillte }H~rson, t i l redaktørens disposisjon under den sammes ekspedisjon t i l trykkeriet i Vennesla
mandag 23. april d.å.
På denrw ekspedisjon ble PIPLERKA
hentet, et passende antall levert Kr.sand og Mandal, adresselapper påklebet (ialt på ca. 2000 stk. - i for- og baksetet
i Pøugot'en- i fart) og klargjort t i l utsending.
Disse to
personer ordnet også med utsending dagen ettPr.
Redaktøren av dette skrift vil på det mest høyjftidelige takke
do ovennevnte personer f'or deres tidsskri.ftgagnende innsats!

Også dette nummer preges i f'or stor grad av stoff levert av
Lista-medlemmer, noe dessverre ikke vi Lista-lendinger kan
gjøre noe med, men et gledelig unntak or de flittige Mandallitters referat fra Danmarksturen.
Ellers tar Kviljobrønnon-artikkelen en god del plass.
Jeg var
i tvil om den uavkortet skulle
med, men da lokaliteten er meget
viktig, og stoffutvalget ellers
heller spinkelt, kom den uavkortet med.
En uhøytidelig (offisielle ref'erater kommGr senere, og i andre
fora) reportasje fra årsmøtet er
også å finne i bladet.
Bildekvaliteten er her kanskje l i t t
dårlig, noe som kommer av at en
del av f'otoene er avfotograf'ert
fra dias.
Ellers er det å håpe at de fleste
finner noe interessant i PIPLEHKA
denne gang, hvis ikke, ja da er
vi snart tilbake med nytt nummer
- um inkje so brott - ja, nettopp
l i t t kortere tid enn denne gang ••
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Etter nitid forarbeide inkludert en del skippertak, var :-<OF/
Lista lokallag om ettermiddagen 27. april d.å., klar til å ta
imot de første deltagerne til NOF's årsmøte 1979.
Alle forberedelser klaffet glimrende, egentlig var hele årsmøtet reddet da vi fikk låne brakkeleiren til Lista Aluminiumsverk på Huseby.
Her hadde vi møtelokaler (kantine og flere
salonger) og overnattingsplasser til minst bO ornitologer (i
enerom) på et brett.
Javel, og fuglefolket strømmet inn, både anmeldte og uanmeldte,
og plass ble det til dem alle.
Til ringmerkingsmøtet kl. 19.15
var 50-60 personer ankommet (Heferat fra dett.e møtet foreligger
allerede) - jfr. tidl. år).
Etter ringmerkingsmøtets slutt ble
det kveldsmat til alle kviru1er og menn (skjønt noen tjuvstarta
under møtet).
Ja, ~~. hele 10 ind ble observert under årsmøtehelga).
Kvelden f'ortsatte med møter for enkelte få (NNSK), men
de fleste fortsatte fuglepratene og forbrødringene utover i de
små timer (og små ble de).
Morgenen begynte med frokost i åtte-tida, og fortsatte utover
mot ti - og lenger.
Hovedstyret hadde et av de to (eller er det
blitt tre?) årlige styremøter, og kl. 12,00 begynte Eldøy & Co.
Atlasmøtet, mens Avdelings/lokallagsmøtet begynte kl. 1J,JO, og
stadig flere folk kom til.
Tilsammen på årsmøtets tre dager ble
det registrert ca. 80 besøkende.
Kl. 15.00 ble det middag,
lapskaus fra Lista flystasjon, og en del dødtid ble benyttet til
å kikke l i t t på Lista-la.hdskapet.
Kl. 17,00 begynte det store møtet, eg ca. 65 ind. var tilstede
under dette, årsmøtet,
Møtet i år rommet utrolig mye saklighet
og lite unødvendige diskusjoner, så det kom vel i havn til
publikumsmøtet kl. 19,30, hvor Kjetil Bevanger la ut om Vlrkningene
av regulering av vassdrag.
Videre paneldabatt - hvor panelet
bestod av Bevanger, A,O.Penne (Farsund, Lista og Lyngdalen
Naturvernforening), A,O,Folkestad og V. Wader.
Publikumsmøtet
dro ikke de store mengder publikum,
Kveldsmat med brød, rundstykker, kaffe og papptallerkner etter
møtets slutt,
Og foregående kvelds fugleprat og forbrødring
fortsatte,
Nevnes bør her at Vestlandsornitologen selv, Aanen
Munkejord, på dette tidspunkt inntok årsmøtearenaen (etter div,
forsinkende uhell), svinset litt rundt, mistet 1 stk, nøkkelknippe, og dro antagelig i~jen utpå søndagen (da ingen senere
har observert han på Lista).
En del korridor-/rom-/friluftsdebatt fortsatte utover natten ••
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Søndagen opprant med p1 askregn, og for første gang k1ikket
arrangementet, Tregde og værgudene ho1dt ikke sin de1 av
avta1en!
Men frokost b1e inntatt etterhvert, og ende1 ornito1oger (ca. 40 ?) trosset været, og dro ti1 S teinodden hvor
Kåre o. (han der vest) ge1eidet dem rundt.
Og været k1arnet
etterhvert også 1itt, og det s1uttet å regne.
S teinoddenområdet. viste seg se1vfø1ge1ig ikke på sin beste side, men
arter som havsu1e, tårnfa1k og skogdue b1e da observert.
Etter di skusjoner om fug1 (!)ved Lista Fyr, dro årsmøtede1tagerne hver ti1 sitt, etter nok en ve11ykket årsmøtehe1g(?).
På Huseby b1e nå oppryddning, vasking, utført av f1ere personer,
og snart var a1t k1art s1ik at stedet kunne for1ates, a11e
de1tagerne hadde også etterhvert f å tt med seg beina og for1att
stedet ••
Og NOF/Lista pu stet 1ettet . ut etter he1ga, g1ade over at det
gikk så smer tefritt som·· det gikk ••
Og vi bringer her noen fotografiske g1imt fra å rsmøtet •••••

Innkomst

Etter
ringmerkingsmøtet.

Henning m/ ass. ivaretar NOF/Listas
interesser ved K. Ky11ingstads
ankomst.
( s pi11er kort ?? !).

.. 01av

fra

Runde.

~evtangen

og

J8

Traktement p å Co l a og S itronbrus .

Kyll ingstad litt u te av foku s .

KAN Tl NESERVICE

lokallagsmøtet

Agderbanken . F ra v . Atlas - Jørn ,
Høvding- Eldar , Kr . sand- Einar,
Lista-Henning og Ole Chr . AA.
Lars som "talef'ører" .

Kantinebe styre r Randi
serverte kaffe i p øs evis .
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ÅRSMOTET

Steinodden -ekskursjon

Og etterpå ...

Vaskekostduett.
E~se og Karsten.

Henning temmer skurekosten.

• •••••••••••••••
NOF/Lista ~oka~~ag vi~ med dette
takke LISTA ALUMINIUMVERK hjerte~igst for ve~vi~~ig innsti~~ing og
~ån av kantine og brakkeseksjoner
ti~ NOF ' s årsmøt e 1979 . Uten Lista
A~uminiumverk hadde årsmøtet vært
~angt vanske~igere å avvik~e p å
Lista.
Vi vi~ videre takke a~~e våre medlemmer som deltok i

Sekretær Tove-Mette
stresser ned.

forberedelsene

og gjennomføringen av årsmøtet:
O~e J. Andreassen, Lars Bergersen ,
Marton Berntsen, Randi og G~enn
Bjørnestad, Gustav Ersda~ , Tove
Mette Hansen, Torhi~d Heimda~,
O~e Martin Høy~and, Karsten
Jerstad, E~se Nyvo~d , Kåre O~sen ,
Oddvar Pedersen, Henning Sørensen
og Anne Rita Øverby.

•

Mandalittene drar til Danmark.
Be r nt K. Kn utsen

Med1emmene i Manda1 1oka11ag stod overfor det uhyre vanske1ige
va1g,

sku11e vi dra ti1 Lista p å å rsmøtet og sitte sammen med

"de store gutta" og fø1e oss bek1emt, e 11er sku11e vi være fri
som fug1en og dra ti1 Danmark for å se, opp1eve og begeistres
over fug1e1ivet der.

S om a11e vet, den danske kornspurv dro

det 1engste strå .
Vi brukte vinteren ti1 en p1an1 egging (som kunne gjøre kommuna1e genera1p1anleggere grønne av misunnelse) hvor al1e små
deta1jer var tatt med, fra p å legg p å nista ti l

en omfattende

sjekkliste over hvi1ke fugler vi skulle f å se .

Denne "jule-

nissens ønske1iste 11 som Arne Grønsund døpte den, var utarbeidet av Leif Gabrielsen (han med førsteobservasjon av brakksvale
i

Norge (på Lista)) i

nært og godt samarbeid med Tommy Dybbro

(forfatteren av det danske "Atlas-verk": De Danske yng1efuglers
udbredelse).

Lista inneho1dt godbiter fra rapphøns ti1 bieter-

kolonier.
Så la vi i vei,

16 mann i

tre biler + ei folkevogn ført av den

nybakte vognfører Runar J å bekk.
snu p å ei femøre i

Visste du at folkevogna kan

et gatekryss, ingen problemer, bare spør

Sa jeg 16 mann,

Runar.

pardon mine damer. Det
korrekte er 13 hanner
(hvorav 6 he1t utfarget)
og 3 hunner, nemlig:
Randi

11

Matmor 11 Grønsund,

Randi Aas Haugedal,
journa1ist og radiomedarbeider, og sist og
minst vår li11e hjerteknuser og maskot, Anne
Grønsund, 2 år,

smile-

RINGGJESS OG AVOSETT
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dokke og "faulejente".
Første stopp var utenfor Brønderslev, her skulle vi bl.a. få
se dvergdykker, topplerke m.m, men akk og ve, det var ikke · så
mye som ei kråke å se.

Neste stopp var Limfjorden og Gjøl og

så plutselig var vi midt i

smørøyet.

jeg og heiv Forden ut i veikanten.
en der, to der - i

lufta, p å bakken, fluktspill, kurtise.

Avosetten ga oss alt.
nakke, taffeland,

Avosett - avosett skrek
F ram med 7 x 50 - hvor?

Myrsnipe, knoppsvane, storspove, brun-

skjeand s å vi ogs å , men avosetten tok prisen.

En god begynnelse p å dagen, neste stopp var Øs løs og Vejlerne.
Vejlerne ble den store opplevelsen for oss.

Et av nordeuropas

største fuglereservater, de flotteste v åtmarker du kan tenke
deg og fugl s å langt øyet kan se.

Heldigvis med adgang forbudt,

men hva gjør vel det n år du kan sitte i kanten av grøtfatet og
kose deg med det meste av hele herligheta.

Et taffelandpar

foretok parring rett foran nesa p å oss, men før noen hadde
rukket å få montert fotoutstyret, var moroa over.
Her fikk vi flere svarthalespover i
kan tenke deg.

det flotteste fluktspill du

Denne vakre, elegante fuglen ble ved siden av

avosetten, turens karakter- og yndlingsfugl.
mengde nye kryss i

bøkene v å re.

notere seg nye arter.

Her ble det en

Det hører med t i l moroa å kunne

Her var sørlig gulerle,

nebbterne, tårnfalk, vannrikse, rapphøns,

jordugle, rød-

sivhauk, engelsk gul-

erle, musvåk, fasan og m.m.fl.
Dansk gjestfrihet p å det aller
beste fikk vi også en smak p å , da
vi troppet opp hos Nanna Jensen for
å spørre om veien til nærmeste ·
storkreir.

Hun trakterte oss med

hjemmelaget vin, og fortalte om
storken "Ludvig", i Frøstrup.

Det

er skrevet en hel bok om den fordi
den ble tatt i

forpleining etter

å ha ødelagt benet sitt.
I Thisted handlet vi, en time blei
avsatt til det, her så vi en kornkråkekoloni.
Ludvig fra Frøstrup?

Ved Agger så vi 16

toppdykkere på rekke og rad, ikke

så sky som vi ellers er vw>t med.
oppleve de store gåseflokkene.
gjess:

Ved Nissum fjord fikk vi

Her var hundrer og tusener av

sædgås, ringgås, grågås.

Bllers så vi splitterne,

dvergsnipe, lappspove o,a.
Visste

~u

at danskene også har fuglefjell, eller rettere sagt

har hatt, men det har falt i
ende på dets dage.
I

sjøen.

En storm høsten -78 gjorde

!Jet var 18 m høyt og lå ved Skarrekli tt.

1974 og -75 var det ca. 40-50 krykkjereir på klippen.

Vi fikk også noen store spørsmålstegn på
enghauk (ho)? og glente?.

blokka~år:

topplerke?,

Sistnevnte ble sett av flere som

tok den for musvåk, Hen Andreas Johnsen påstod at han så den
karakteristiske kløfta i halen.
Ivrige Leif, Runar og Thor Lerbæk skilte lag med oss og tok en
snartur til Als ved tyskegrensa,

(vi andre måtte hjem til kon-

firmasjon).

Her fikk de med seg litt snadder s.s. kortkloet

trekryper og

svarthalsd~'kker.

Det blei en suksesstur, billig, hyggelig, koselig og lærerikt.
Takket være Rru>di Aas, fikk vi mye reklame for vår forening:
"Lindesnes" hadde en helside med bilder og stot'f,
"Sørlru>det" hadde

også et pent stykke.

Rune Hørch "kåsere" i

og dagbladet

Dessuten fikk vi høre

Sørlandssendinga.

Litteratur:
Leif E. Gabrielsen: Notisbok.

Eget forlag.

Walt Disney: Donald Duck.
Arne Grønsund:

Lommebok.

•
Vi skaffer og har tildels på lager, engelsk, tysk
og fransk ornitologisk litteratur, og selvfølgelig
all skandinavisk tilgjengelig litteratur.

FARSUND BOKHANDEL
Fly innom ••••

Overvi nt ren de trane på Lista.
Kare Olsen

\'i11teren 1')7b/ 7"9 ble en av de

strengeste pa mange ar.

Harde

kuldeperioder med temperaturer ned t i l minus 16-18° og mye
snø gjorde det riktig ut,rivelig f'or f'olk og f'ugl.
Tidlig på vinteren var det en god del f'ugl å

se rundt på Lista,

men et:tcrsom den ene kuldeperioden avløste den andre,
dessverre
s1~orre

t

yrn1et merkbart ut

i

hesLa1:(Jr~tl

ble det

bide av smaf'ugl og

overvintrende arter.

'len enkelte gledelige ting kurille en likl!vel notere seg.
l:llant dem skal her omtales en trane som med god lcJ elp av f'olk
klarte seg gjennom f'imbulvinteren med "helsa" i
franer er arvisse,

Løst.

nbserva~

omenn fåtallige

behol<1.

rrekkgjesler pel

joner av o verv in t rende traner i

tid savidt vites ikke kjent tidligere,

Liste~

\orge c· r

var og
im- rJler-

og derJ'or ka" vel kan-

skje en nærmerf' omtale av dett-e være av interesse.
lløsten inntil begynelsen av desember var regnf'ull og f'orholdsvis mild,

og da trana første gang ble observert pa myra i
l

"levdalsvann den 10. desember, antok en at det var en etternøler som hadde drøyet det noe lenge i

det milde værer.

'h'1J ettersom det satte inn med vedvarende
l-SCH

jnn

t i l tettbebyggelsen istedetf'or å

mt 1 L varmere land.

I

rrana søkte seg

trekke videre ,sorover

2-3 dager spankulerte den rundt på jordene

like ved bebyggelsen i
i

kuldeperiode og

la seg pa myr og vann, viste det seg at

Borhaug-området.

Den ble også observert

sjøkanten ved Vågsvoll-våien og Tjørvebukta, men rant vel

'"rolig ikke noe særlig å
mindre sk)

spise.

lallcf'all ltle den mindre og

trolig fordi den ble mer og mer utmattet.

;,,," 1 ':. desembeJ' dukket den så opp i
sert

gutt,

hagen llos en fugleinteres-

--iigvald Stålesen, Tjørve (senere også ~OF-medlem)

ltvor den l'ikk forsyne seg med mat og vann på foringsplassen
til otpar t.amender og en gås som Sigvald ga mat ute.

Og dette var riktig et

lykketrof'i' for den etterhvert tenunelig

Pa tross av at den t'orsynte seg grådig av.

utmattede tranen.

maten og ogsi kunne være sapass aggresiv at den stundom jaget
vekk bade ender og gasa fra matfatet,
~lg

pensjon llos !:'ieg.

1-2 sehh<>r kral'tfor,
havre og

"t~Jrre"

han

et

stelltr~

anslagsvis

par .oekker poteter (kokte),

brodYarer rra ot

for a holde liv i

lot ::iigvald den f:l fast

godt med tranen -

bakeri i

trana gjennom vinteren.

samt endel

nærheten gikk med

Og at dette reddet

dea1LB vakre og stolte fuglens liv er udiskutabelt.
hl" matet :J ganger daglig -morgen,
den kom "' t •·rhvert
sno,

rerulefllkJ( og rekordkulde

ble

dr~t

tiltros~.

ene-ang observert

de mange gr,tspurvene som holdt

spurven rundt i

og

t i l kreftene igjen og virket f'risk og pigg,

:-:.ie;vald kall t'ort:elle om rlere artige episoder
Dl.a.

Tranen

ettermiddag og kveld

at

tsom tranepasser.

tranen kylte nebbet

seg rundt matfatet.

luften og ristet den kraftig.

i

en av

Den svingte

Om spurven der-

etter ble spist, ble ikke konstatert idet tranen forsvant rundt
hjørnet av uthuset og ut av syne f'or iaktageren, men dette er
vel trolig.
Ilet viste seg etterhvert at dPt tttviklet

seg til et. spesielt

i'orlwld mellom -iigvald '>g den normalt sky fuglen.
ut

.1.

'\år han kom

Lagen på en av de daglige rnat.ingsturene ropte han "Tippa.

tippa ----" og da kom straks trana spanhulerende mot matfatet
f'ra sitt vanlige hvilested innved veggen av et lite hønsehus
nedforbi.

Og 3elv om trana oppholdt seg nede ved sjøkanten

eller endatil så langt borte som i. fjørvebukta (l-!olman) 2-JOO
meter unna,

reagerte den øyeblikkelig pil dette

og kom flygende t i l .

Det var et syn

'~

''ma-r::signalet''

se hvor sikkert. den

svære fuglen manøvrerte mellom elektriske ledninger,

stolper

og hus med breie vinger og utstrakt hals og bein, og landet med
etpar hopp utpå plenen hvoretter den nærmet seg matfatet med
avmålte skritt.

Den ventet alltid t i l Sigvald hadde skiftet

vann og tømt maten oppi trauet,

og begynte f'ørst å

Sigvald hadde trådt et skritt tilbake.

spise aar

Og på dPnne e:vstand av

en snau meter kunne han stå å betrakte denne. stolte og vakre
villmarskfuglen mens den la i

seg av maten.

for Sie;vald den viste slik t i l l i t .

DAt var bare oven-

!ul<1re barn eller voksne

som kom for å fotografere fuglen ell<>r bare f'or å se på den,

kom sjelden nærmere enn 15 - 20 meter før den ble urolig, og ofte
tok til vingene.
Etterhvert som dagene b le lengre og våren nærm et seg, ble tranen
merkbart mer sky og urolig.
Det var tydelig at slumrende instinkter ble vekket "tillive og at "trana av ::; igvald" igjen ble
forvandlet til den villfuglen den egent lig er - og s kal være.
Fjærdrakten ble ogs å me r ren i fargene, den rød e isseflekken
ble større og mer frem"tredende , og rett som de-c var lot den det
sterke trompetlik~ende skriket gjalle utover nabolaget.
Men
fremdeles kom trana regelmessig ti l matfatet i hagen hos
Sigvald selv om den etterhvert streifet mer rundt om på jordene
og markene i områ det.
Den JO. mars besøkte trana matfatet i hagen til S igvald for
siste gang.
Etter tre og en halv må neders"kompaniskap"'med
n•enneskene, vendte den igjen til den naturlige levemåte i Gud s
frie natur.
Enda et par dager kunne man observere traner. spankulerende rundt p å jordene i Tjørvema.rka og Tj ørvebukta før
den forsvant for godt.
Kanskje satt e den kursen mot en bortkjemt fjellmyr inne i land et .
Kanskje traff den der e n make
og la egg.
Kanskje vil e n ny trane se dagens lys , og vokse opp
takket være et matfat p å Tjorve vinteren 1979 .
Og når vinteren
nærmer seg påny og kurs en igjen settes mot syd , vil tranen
kanskje igjer- pa sse re Lista, og huske matfatet i hagen der nede
i sjøkanten p å Tjørve .
Et slikt besøk vil nok iallefall ikke S igvald ha no e imot-----.

LI STAS OVERVINTRENDE TRANE.

F oto: Oddvar Larsen

KVILJOBRØNNEN-en dødsdømt vatmark
Oddvar Pedersen

Kviljob~'ønnen

ligger som en oase midt i Kviljos jordbruksarealer,

omgitt av jorder og enger på alle kanter .
Nettopp denne plassering er det som blir dens bane .

En bonde

kan vel neppe se ei myr eller et tjerne uten å tenke drenering,
grøfting, og nye må l

jord .

Det samme ser ut til å være tilfel-

let p å Kviljo , og Brønnen ble følgelig drenert en gang, i
1970 (Olsen 1974) .

ca.

Men dette ser ser heldigvis ikke ut til å

ha skadet Brønnen særlig mye, og vegetasjonen må s ies å være
restituert , og områ det endret karakter fra tjern t il myr med
liten åpen vannflate om sommeren.
Omkring 1975/76 kom igjen en dyster melding -

to grunneiere

ville drenere Brønnen fullstendig , og har søkt Landbruksdepartementet om tillatelse og støtte.
inn i

NOF / Lis ta lokallag blir koplet

saken (altfor sent forøvrig- som vanlig), og etter en

ukes hektisk feltarbeid , blir en rapport skrevet (Pedersen 1976),
og avsendt Landbruksdepartementet, med konklu s jonen at Kviljobrønnen er en fuglerik og interessant lokalitet som for enhver
pris ikke måtte ødelegges helt eller delvis .

Det ble videre

pekt p å at lokaliteten var viktig hekkeplass for vadere og
ender , og trekklokalitet for samme grupper, og at lokalit eter
av denne art er sjeldne i Norge (Pedersen 1976).

BRØNNEN - mot vest .

fotop

VANNRIKSE foto p

Hekk efugl ?
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Men rapporten tiltr9ss,

Landbruksdepartementet ga ultimo 1976

tillatelse til fullstentiig drenering, og attpåtil 70% statstilskudd (makan til bruk av statsmidlerJ), og guder vet om
rapporten overhodet ble blunket på,

Forøvrig ser det ut til

at Miljøverndepartementet overhodet ikke ble forelagt saken,
noe som resulterte i
Piplerka 7 -

protest fra Verneutvalget for Lista (se

side 5) - men til ingen nytte,

Men to år er gått, Kviljobrønnen r,r ennå ikke påbegynt drenert,
O€: årsaken -

Det er i

ingen entrepenører har meldt seg interesserte!

denne interessante sammenheng,

vi orni to loge"~ kommer i rut i
kjent

Brønnen~

etter min mening, at

bildet igjen,

rike fugleliv,

Vi bør få gjort

og fortsette med stadige obser-

vasjoner og fvreta takseringer i

området, for det kan være et

håp om å få omgjort dødsdommen hvis ingen vil fullbyrde den.
Derfor skrives denne artikkel,
Kviljobrønn-observasjoner,

som er en oversikt over kjente

Jeg vil håpe at de som sitter inne

med observasjoner fra Brønnen vil sende disse til LHSK/VA, og
at flere tar seg en tur til Brønnen, før det er for sent ..
KVIWOBHØNNENS FUNKSJON ÅHET HlJNDT:
Om våren i mars/april, etter at ise>l er gått, vil en finne en

god del ender som raster her,
bekkasin på trekk,

samt vadere som scorspove, enkelt-

Senere på våren,

i

mai,

ankommer vader-

arter som rødstilk og brushane, og gluttsnipe bl.a.
forbi, mens også knekkanda ankommer,

trekker

Om våren/sommeren vil

en treffe på arter som vannrikse, sivhøne, myrrikse, rursanger,
sivsanger, ingen av disse konstatert hekkende, men alle meget
mulige,

Flere par stokk- og krikkender, og event, brunnakke

og krlekkand vil en påtreffe hekkende, foruten de tidligere
nevnte vadere, foruten tjeld og vipe,
En god del småfugl hekker i/ved Brønnen som sivspurv, gulerJ.0.
(ant, både sørl, og eng.) og sanglerke og heipiplerke m,fl,
Om sommeren tiltrekker Brønnens rike insektliv til seg ganske

store mengder svaler/tårnseilere som næringsjakter over Brønnen.
Om høsten vil en treffe på trekkende ender, vadere og småfugl,

Dessuten en del jaktende rovfugl.
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Om

vinteren kan enkelte

ender og svaner ha tilhold i

Brønnen hvis

vinteren er mild og
Brønnen isfri.
BIOTOPBESKRIVELSE
S om nevnt tidligere er
Brønnen nå om sommeren
en eneste stor myr, med
svært lite å pent vann,
med jordbruksarealer på

KVILJOBRØNNEN - mot

~O .

en p å myrene bestå r

:for det meste av sneller (Equisetum) og

alle kanter.

Vegetasjon-

Carex, samt høyere myrplanter s om sløke , :fredløs, mjødurt,
melkerot og liknende.

I vannet :finnes endel Potamogeton og
I

sjøsivaks, hestehal e og t usenblad.

sørvcstre del av områ det

:finnes en stor og kraf"tig takrørskog.
bjørk og selje :finnes noen steder i

En del smatrær

av or,

omra det.

ARTSLISTE MED KOMMENTARER FOR HVER ART:
Gråhegre

Treffes rE•gelmessig i
hele å ret.

lite antall p a næringssøk

Canadagås

Kun en obs.: 3 ind beitende 17/4 - 79

Grågås

Hvilende p å Brønnen i lite antall om v å ren,
antall i over:flukt v å r og høst.

Sæd gås

Kun en obs.: 5 ind 24 / 3-78.

Gås sp.

3 ind 30/ 10- 76 (ant.

Sangsvane

Treffes ganske ofte om vinteren/ v å ren, bl.a.:
7 ind 22 / 11-75 , 12 ind 6/12-75, 8 ind 27/2-77,
4 ind 17 /4 - 77 , 3 ind 3 / 4-78 og 20 ind 11 / 3-79.

Gravand

To obs.: 4 ind 6/4-75 og 1 par 28/5-78.

S tokkand

Ganske vanlig gjennom hele å ret.
Maks. 60-70 ind observert.

Krikkand

Vanligste and i området, :flere par hekker.
er 96 ind observert.

større

sædgå s).

Hekkefugl.
Maks.
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Brunnakke

Ganske vanlig mars-oktober.
Maks. 35 ind (20/4-75).

Antagelig hekkefugl.

Stjertand

En obs.:

Knekk and

Må ansees å forekomme årlig, dog 1'åtallig, i Brønnen, mulig hekkefugl: 3m+2f 7/5-61, 1 par 1/5-64,
1m 30/4-75, 2m+lf 3/6-76, 1m+2f 4/6-76, 1m 6/6-76,
1m 8/6-76, 2m+1f 12/5-77, 7 ind 14/5-77 og 1 par
22/5-77.
(m = hann(er), f = hunn(er)).

Skje and

4 obs.: 1 hann 8/5-60, 1 par 7/5-61' 11/5-76 og
28/5-75

Topp and

En gammel og en ny obs.:
20/4-75.

Laks and

En obs.:

Hønsehauk

Enkel tind. obs.

Spurvehauk

Enkeltind. obs. jaktende vår/høst/vint3r noen
ganger, oftere enn hønsehauk.

Musvåk

En obs,:

Myr hauk

Obs. jaktende noen ganger høst/vinter, bl.a.:
1 hunn 20/9-78 og 1 haPn 27/11-76.

Sivhauk

1 ind 20/9-56 (Møller 1975).
16/9-76.
1 hann 22/5-77.

1 hann 7/5-61.

1 par d/5-60 og 2 ind

1 hann 1/4-79.
jaktende v<ir/høst/vinter noen ggr.

1 ind jaktende i oktober 1977.

Jaktfalk

obs,:

Dvergfalk

ind 5/3 og 1/10-78.

1 juv. 8/6-76. 1 ind

1 ind 30/8-74.

Tårnfalk

Temmelig regelmessig i lite antall vår/høst/vinter,
bl.a.: 1 ind 15/12-74.

Vannrikse

Årviss? Hekkefugl?: 1 ind hørt spille J0/4 og 1 ind
spillte 6/5-75.
1976: 1 ind skreik 1/6.
1977:
1 ind spillte 9/5 + nok et ind. samme dag.
1 ind
spillte 12/5, 15/5 og 6/6.

Myrrikse

1 ind spillte regelmessig fra 30/5 og minst til
10/6-78.
Dessuten ble 1 ind hørt spille ult.
april 1979.

Åkerrikse

1 ind spillte 22/6-59 og 1 ind 24/5-73.

Sivhøne

Hekkefugl?:
20/5-76.

Sothøne

Kun eldre observasjoner:
7/5-61.

1-2 ind hørt 6/5-77 og 1 ind hørt
2 ind 8/5-60 og 1 ind
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Tjeld

1-2 par hekker årlig, ellers obs. rege1messig i
lite antall vår/høst.

::i and lo

En obs.:

ind 15/5-78.

Bol tit

En obs.:

2 ind 14/."J-77•

Heilo

Ganske tallrik pii trekk, bl.a.: ca. 100 ind
14/9-74, ca. 75 ind 11/5-~6, ca. 3 0 ind 9/5-77
og ca. 70 ind 12/5-??.
Langt tallrikere på
jordene rundt.

Tundralo

En or;s.:

Vipe

Tallrik vår/sommer/høst, mange par

Dvergsnipe

En obs.: ca.

Tenunincksnipe

Iflg. T. Torjesen ble den obs. våren -76.

Myrsnipe

Sjelden: 7 ind 12/9-78.

Polar snipe

En obs.:

::i and løper

1 ind sammen med dvergsniper 1/10-78.

Brushane

Vanlig vår/sommer, i'lere par hekker.
1972: 4m+8i' 11/5.
1975: 1 par 30/4.
1976:
Opptil 5 hanner obs. 1 reir + 1 engstelig f
primo juni.
1977: Haks.: 8m+t1f obs. (14/5).
1978: 4m+5f 15/5.
2m 3/6.
(m
hann(er), f = hurUl(er)).

Sot snipe

Sjelden.

Rød stilk

Fåtallig vår/sommer/høst.,

Gluttsnipe

Trolig regulær i .Jjte antall årlig på trekk, i
det minste om Vilren: 3 ind J0/4-75, 2 1nd 7/5-77,
og 1 ind 12/5-77.

Skogsnipe

1 ind 3/8-76.
Bare en registrering, men trolig
regulær på trekk.

Grønnstilk

En obs.:

ind 4/9-78.

::itrandsnipe

Ln obs.:

ir.d 12/5-77.

::it o spove

Vanlig v<lr/h"s-r/sommer.

Småspove

Rege1messig pa vartrekk: 1 ind 8/5-60, J ind
30/4-75, 1 ind 2/6-76, 2 ind J/6-76, 1-2 ind
8/6-76 og 1 ind 22/5-77.

Rugde

Et par observasjoner om høsten.

lind 18/6-76.

15 ind i

hek.J~nr.

flokk 1/10-78.

2 ind 1/10-78.

1 ind

J/6, 6/8 og 12/9-76.

4-5

'lill.

par hekker.

2 par hekker.

53

Enkeltbekkasin

Vanlig fugl vår/sommer/høst, enkelte kan også
overvintre.
Hekkebestand trolig mellom 5 og
8 par, beregnet på fluktspillende ind. og
oppflukttetthet v/ taksering.

Kvartbekkasin

ind 31/10-76 og 1 ind 29/4-77.

Brakksvale

ind hadde tilhold i

Hettemåke

området 1 -

7/6-76.

Tidligere koloni med maks. ca. 300 ind 1960/61,
forsvant ca. 64/65 (Olsen 1977).
Nå opptrer
den det meste av året i lite antall, vanligst
vår og sommer.

Sildemåke, gråmåke, fiskemåke og svartbak.
Alle disse opptrer
så og si hele året i flukt over området, heller
sjelden under hvile og mat.leting, men det
hender.
Makrellterne

1 ind over i

(Lomvi

Kadaver funnet ved to anledninger av oljeskadet
fugl, sanns. brakt inn fra sjøen av rev.)

Ringdue

Tallrik på trekk vår og høst, bl.a.:
13/3-77 og 78 ind 12/4-76.

Skogdue

12 ind 27/3-77.

Tyrkerdue

Av og til obs. matsøkende i området: 1 ind
1/6-76, 2 ind 8/6-76 og 4 ind 20/9-78.

Turteldue

En gang:

Gjøk

Syngende hanner vanlige i mai/juni, mulig
hekkefugl.

Hornugle

1 kadaver funnet 11/.3-79.

Jordugle

En gang:

Tårnseiler

Tallrik om sommeren under insektfangst over
Brønnen.
Vanligste antall: 10-20 ind.

Flaggspett

En gang:

juli -77.

19 ind

1 ind 28/5-76.

ind jaktet 24/4-78.

1 ind i

Sikkert regelmes.

lite bjørketre 13/10-74.

Sandsvale, låvesvale og taksvale.
Tallrike under insektfangst
over Brønnen, låvesvale vanligst, taksvale
minst vanlig.
Sanglerke

Treffes hele året,
par hekker.

tallrikest vår og høst, flere

Trepiplerke

Sikkert regelmessig på trekk, men bare en obs.
foreligger: ca. 5 ind 20/9-78.

Heipiplerke

Vanlig art vår/sommer/høst.

Flere par hekker.

Gul.erl.e

To raser påvist:
Engel.sk: 1 hann 2, og J/6-76, og engstel.ig
par 4/6-76.
Sørl.ig: 1 hann 24/5-67 (Hekkeoppf,), 2 hanner
11/5-72. 1 par 9/6-76.
Begge raser trol.ig hekkende.

Linerl.e

Vanl.ig under furasjering i
hekkende?.

Varsl.er

1 ind 1/10-78.

Stær

Vanl.ig på trekk, over og til.del.s næringssøkende i myrkanten,

Skjære

Treffes av og til. året rundt.

Kaie

Sees regel.messig på trekk/overvintring,
sjel.den nede i sel.ve myra.

Kornkråke

J-4 ind 1/5-64, 1 ind 11/5-72, 2 ind J0/10-76,
5 ind 31/10-76, 1 ind 20/J-77 og 2 ind 14/5-77.

Kråke

Vanl.ig året rundt, i til.del.s stort antal.l. i
overfl.ukt i den kal.de årstid, 1-2 par hekker
årl.ig i busker/småtrær.
Rasen svartkråke er obs. to ganger: 1 ind
18/4-76 og 1 ind 12/5-77.

Ravn

Av og til. året rundt, f.eks.

Gjerdesmett

Enkel.te ind. om våren/høsten/vinteren.

Jernspurv

1 ind sang i krattet på Sv-sida 4/6-76,
tvil.som hekkefugl..

Gresshoppesanger

1 hann sang om kvel.den 6/6-77.

Sivsanger

J-4 syngende hanner regel.messig gjen~om
våren/sommeren, oppl.agt hekkefugl..

sommerhal.våret,

1 ind 28/6-77.

Myrsanger

hann sang kvel.dene 24/6-77 og 18/6-79.

Rør sanger

hann sang 22/5, 28/5, 24/6 og 28/6-77.

Munk

ind 1/10-78.

Tornsanger

Fl.ere syngende hanner registrert, og sanns.
hekker fl.ere par.

Løvsanger

Noen par hekker nok, da syngende hanner
høres av og til.,

Hagefl.uesnapper

Kun en obs.:

Buskskvett

2-J par hekker, av og til. på trekk el.l.ers.

1 ind 12/5-77•
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Svart strupe

1 hann 7 / J-76.

S teinsk:vett

No en p ar hekker, ellers
fåtallig på trekk,

Røds"tj.ert

En obs , :

Rødstrupe

Obs . noen ganger, usannsynlig hekkefugl.

Grå trost

Obs . regelmessig , noen
par hekker.

Svarttrost

Obs, regelmessig på trekk
tallrikest om vå:I'en, bl . a:
ca, JO ind 13/ J-77.

Rødvingetrost

F å tallig p å trekk, bl . a , :
ca, 20 ind 27 / J-77 og ca ,
5 ind 17/4-77.

Må ltros"t

S jelden/ f å tallig p å trekk:
ca , 5 ind 2 7/J-77 og 1 ind
n / 4-77.

Duetrost

2 ind 27 / J-77 .

1 ir.d 20/ 9-78,

SVART STRUPE/ op

Blåmeis og kjøttmeis t r e ffes vinterstid i
mat søki n g.

t akrørskogen under

Grå spurv

Obs . av og til i myra under næringssøk, innsamling av reirmaterialer o.l.

Bokfink

1-2 hanner hør"t synge uregelmessig om v å ren,
hekkefugl ? ,
Obs. tallrikere p å trekk, og
tildels om vin t eren ,

Bjørke fink

Obs . flere ganger p å trekk , over i

Grønnfink

Av og til p å trekk v å r / høst, f å talli F, .

Grønnsisik

Obs, i bjørkekratt og takrør om

Bergirisk

Få tallig p å trekk;

Tornirisk

Vanlig p å trekk,

Grå sisik

Obs . i vekslende antall p å trekk og overvintring,

Korsnebb sp.

,\v og til i

Gulspurv

Ob s ,

S iv spurv

Vanlig p å trekk og som hekkefugl (4-5 par hekker).

Snø spurv

1 hann like i myrkanten 24/ J-78.

sommerobs,:

flokkev is.

vinteren /v:i rE~n .

2 ind J /6 -76.

2-J par hekker.

små flokker over - til alle å rstider,

til alle a rstider, f å "tallig hekkefugl,
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APPENDIX
Etter at arbeidet med denne artikkel er avsluttet, er nok en
rapport om Kviljobrøm<en, utarbeidet, og sendt Fylkesmannen i
Vest-Agdor:
Pedersen, ,).

1979: Kviljobrønnen -

en SJelden våtmarkstype.

\:publisert rapport til Fylkesmannen i

Nesheimvann
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'Pf

Oddvar Pedersen
~om

fortsettelse av "~esheimvann 1976"

(Piplerka 7,

presenteres hor en kort, oversikt over nye arter,
mer interessant<> observasjoner gjort i
I

side 70),

samt over

1977 ved vannet.

1977 ble d•_:t reEist,r<nt hele 162 arter + 3 underarter, noe

som også i

ctr,

er r1y arsrekord.

som nye ved varmet.
(ringg(Js)

l

Av disse er 8 arter påvist

tillegg, kommer forøvrig nok en ny art

som ikke korn med i

siste oversikt.

N13sheimvannets avifaunistiske status er pr. 1/1-78 190 arter
5 underarter.

+
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De nye arter e r:

1 i n d 9 / 10. T\

S t o r l orn :

7 ind 5 - 6 / J o g

Canadag. >s :

10 - ~0 ,. J .

6 ind

9 i nd

Hi n gga" :

" p m ' .f l..

2~ /

'10 - (tJ .

Tl / r;F ,
~ æd gas :

2 i nd

Tyv jo :

14 / 4 . OP

i nd 28 / 5 .

Vak t e l:

1 i nd 22 / 5 .

Ka t t u g l e :

1 iu d

OP
T OH / H:3

h ø r t kv e lden

2 4 / 9 . :\OF /.U .
Gr as pe t t :
"" P et n n e i s :

21</ 9 .

ind

1

C \ :-i,Ul \G.\ -" -

Il!'

2 7/ 1. J .

1 ind

1\ l ung e l a nd .

en

n y ar t / fotop

1 i nd l: or t

i

juli .

Of' .

E :\DEL AiliDHE I :'\TERE SSA:-JTE OB SERV ASJOC\.ER :
Dv e rgd y kk e r:

OP m/ 1"1 ,

J i n d' ' o bs • .t r a ;\ rs s kif tel: 1: i l J , 4,

Op p 't i l "ruin .

5 11.

De s s u ten 1 in c\

1 i nd 2 1

llorndykk e r :

10 .

1;E

5 i n d J 1/ 1 2 . UP

l'undragn.s :

2 a d o bs .

1\no pp svane :

mars / ma i.

i

6 8 j.nd 22; 2 .

S a n g svane : :-laks .

p eriod e n J- 14.' 5 .

np

2 ad

22 -J 1j 12 . <lP/ GE

1 ad + 2 juv .

sa

s eu -c som l

l'å h o "'t: par te n for st 11 / 10 (2 ad ) o g maks .

50 a d J 1/ 12 . Ul '
St okk and : :-laks .
P r urut akk o :

h.nckka n d:
::i k je and :

ca .

.\lak s .

Up p t i l
1 hann

T ai" f e l and:

ca ..

20 0 i n d 15 / J . UP
17 0

2 par i

7/ 5 .

i nd

1q

Rege l mess i g

r allr ik -

Kvina n d : :-fak s .

26 4 ind 13/ J . (IJ'

Lappfiska..r.d :

hunJt 13 / J ,

Lak sand : :-f ak s .

<•! '

jan - ma r s mec: oppt.il J i n d .

1 1 1 10 - u l: å re t me r
Have l l e : 1 i n d 22 / 12 . UP

sku rr) .

U .P

fli'

Fr a

(den e n e

/3.

p e riod en 2!:! ' 4- 14 5 .

1 hann

mak s .

ca .

J ind 2/ 5 .
25 ind 5 / 1 1 . O!'

2/ 5 , 5 5 o g 2o / 1 1. 2 l' u niH' r
3 1/ 12 .

2 9 1 10

•Il' <,E

3 7 ind 1J/ J . OI'

1 i n d ob s . f l ere g anger 1b / 1 - 2 6 / 2 . OJ' m / fl.
Ny r hauk: 1 h u nn 7/ 1 o g· 1 harlil. Hl J .
Ill'
:-l usvå.k:

....
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Sivhauk: 7 obs. av bunn/hann/juv.
Jaktfalk:

14/4-12/6. OP/GE/EJ

1 ind 3/1. OF

Dvergfalk: Forsøk på overvintring:
Orrfugl:

1 ind 22/12. OP

Andre funn: Ekskrementer funnet i mai. TT/GE/OP

Vann.rikse: Opptil 6 ind obs. vinter/vår/høst (jan-mars; oktut året).

1 lnd spillte 22/5. OP

Sivhøne: Obs. gjennom hele ,)ret, intet tegn til hekking, maks,
ca. 5 ind 8/1. OP
Sothøne~

Opptil 22 ind om vi'n·en (24/3).

Bolti.t: 1·rcdje funn:

1 ind 14/5. OP

Sandløper: Fjerde funn:
Gluttsnipe: Juni-obs.:

ind 23/9. OP
ind 1/6; 1 ind 4/6 og 6 ind 9/6. OP

1 ind 5/5 og 23/5.

Sotsnipe:

Svarthalespove: Tredje funn:

3 ind 9/8. 1 ind 13/8 og 18/9. OP
3 ind trakk WSW 20/5. OP

Dobbeltbekkasin: Andre funn:
Kvartbekkasin:
Krykkje:

ind 13/9. OP

ind 24/3. OP

2 ind 3/1 og 1 juv.

Splitterne:

1 ind hele sommeren, OP

14/1 og 6/2. OP

1 ind 14/6 {Tredje funn).

OP

Hødnebbterne: 2 ind 22/5. OI'
Skogdue: Tallrikere enn vanlig pa vårtrekk: ca.
N

5o ind trakk

18/3, 1 ind tralrJ<. :-; 3/4, 2 inc! 10/4, 11/4 og 13/5. OP

5 ind 14/6 og 3 ind 5/7. OP

Turteldue:
Hubro:

1 ind 13/1. OP

Hornugle:

2 ind 21/2 og ribb !'unnet 18/3. OP

Jordugle:

ind 14/5. OP

Grønnspett: Andre/tredje !'unn: Hørt to ganger i

juli v/ Vanse-

bekken • OP
Fjellerke: 8 ind f'l. SE Løgan 2/1. KO
Lappiplerke:

10 obs, fra 16/4 til 7/5 av maks,:

"min.

7 i.nd"

28/4. OP
Skjærpiplerke:

1 ind obs. flere dager i

april. OP

2 ind 25/9.

C>~ OF /Alt

Eng, gulerle: Flere par hekket også i år. OP
Vintererle:

1 ind 9/1, 1/2 og 24/3. OP

Svartryggerle: Flere obs. fra 10/3 og utover (maks. 3 ad).
Blandet par (lin-svartryggerle) hekket med vellykket resultat
ved Vansebekken, OP/MB m.f'l.
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Varsler:

1 ind 25/9 og 5/11. OP

Nøtteskrike: Flere obs., maks. ca.
Nøttekråke:

1 ind ca.

100 ind trakk W 3/10, GE

16/4. GE

Kornkråke: Tilsammen 12 obs. om våren, maks.
1 obs.

fra høsten:

21 ind 29/4. OP

2 ind 5/11. OP

Sidensvans: 5 ind trakk W 27/1. OP
Fossekall:

1 ind 7/1. OP

Gresshoppesanger:

Opptil 3 syngende hanner i mai. OP

Sivsanger: Syngende bestand i år på ca.

15 hanner. OP

Rørsanger: Opptil 7 syngende hanner, OP
Myrsanger: 3 hanner sang regelmessig. OP
Møller: 3-4 hanner sang regelmessig. OP
Gransanger:

1 ind 29/1 og 5/11. OP

3-4 utfløyne unger 25/6.
Svartstrupe:

1 ind matet

hunn 2-6/3. OP

Duetrost: Meget tallrik våren -77.
opptil 21+ ind samtidig,
ca,

1 ind sang+

Første hekking ved vannet, OP
Obs. fra 2/3 til 2/5, med

Tilsammen 23 obs, av tilsammen

125 ind, OP m,fl.

Stillits:

1-2 ind obs, 28/4-2$/6, hekking meget mulig (ind obs, i

sang flere ganger).

Noen obs, både fra vinter og høst, OP

Gråsisik: Obs. regelmessig gjennom våren/sommeren,

Hekking

opplagt. OP
Rosenfink:
Dompap:

2 ind sang 7/6. OP

Opptil ca, 20 ind obs. i

hann sang 22/6. EJ
febr.,

ellers flere obs, fra

januar og november. OP
Snøspurv: ca, 30 ind 26/11, og x ind hørt 30/12, OP

Observatører: TA - Terje Axelsen,

LB -

Lars Bergersen,

MB

Marton Berntsen, GE - Gustav Ersdal, TOH - Tor

EJ

Eirik Jacobsen, OP - Oddvar Pedersen, SS -

HS

Henning Sørensen, TT - Tore Torjesen, NOF/AA -

Aust-Agder.

o.

Hansen,

Sverre Sandersen,
NOF - Avd,
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Fra leserne:
Vi fikk et brev ..... .
Fra Hja1mar Munthe-Kaas Lund har vi mottatt reaksjon på vår
bruk av ordet furasjere, han har funnet det i

a~~e

nummer av PIPLERKA.

sakens

Vi

ska~

Han

et notis i

ved~egger

l norsk
uriktig ord.

faglitteratur,

zoo~ogisk

• senere

Det omfatter

fug~enes

om

fug~er,

har

uten~andsk

virksomhet når de beiter

Dette uønskete ordet er "f':c:-asjere", som

eter, ~eter etter mat.
b~.a.

betyr å skaffe

hester.

ti~

Orde-c MATLETING
:-lorsk

sær~ig

år sneket seg inn et

(ande- og hønsefug~ m.f~.), søker føde,

11

an~edning.

forsøke å forbedre oss . . . . .

det dessverre i

mat

fjordårets

<c

både bedre, kort-are og dessuten norsk:

Riksmå~s<•rdbok"

har jeg forgjeves

MATLETE, det bør inn i

neste utgave,

~ett

saJIIF~.;n

I

etter ordet

med matsøking.

l!!! 1111!!!

Fra vår

med~em

hat-c på
og

f~ere

Hå~and

på Vestre

Vinje har vi mottatt en
fug~ebrettet

~ike

fortegne~se

i vinter.

ved
over

Manda~,

Lista omfatter

av dem er interessante.

B~ant

Ha~~vard

fug~earter

he~e

han har
25 arter,

annet har han hatt

nøttekråke som fast gjest, videre arter som gråspett, grønnspett, dvergspett, kjernebiter,

jernspurv og rødvingetrost,

foruten 4 meiser og

finkefug~er.

f~ere

arter

! ! ! ! ! ! ! ! ! t!
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Fra fjorårets redaktør av PIPLERKA, Einar Hansen, har årets
redaktør mottatt f'ølgende:
Herved kommer løsningene på konkurransene, og løsningene som
er konnnet inn.

Svar side 42.

Bildet var tatt på Lista, nærmere bestemt

Kviljostranda.
Riktige svar hadde:
Svar side

Bjørn V Olsson
Knut Hoven

43: Siluettbildet viser spettmeis.

Riktige svar hadde: Tellef Vestøl
Bjørn V Olsson

Kåre Olsen
Knut Hoven

Kenneth Moseidjord
Svar side 44:

Bildet viser en bokfink juv.

Riktige svar hadde: Kenneth Moseidjord
Tellef Vestøl
Hva sier den?

"Dra meg i

håret

har ikke jeg sett deg

før tro". Innsendt av Kenneth Moseidjord.
(Det er en snev av moral i tittelen - er
det ikke noen av oss fuglefotografer som
kjenner seg igjen?
Eller sagt på en annen
måte:
Noen fugler blir rett og slett
fotografert i hjel lll)
Rebus side 66.

La oss først innrømme at vi ikke er i
stand til å kontrollere at de innsendte
løsninger er riktige, til det er det så
tidkreveude at bare de mest skarpsnodde
kan komme igjennom på rimelig tid.
Derfor godtar vi de innsendte løsninger
på innsendernes ærlige ansikter •••
Nr. 1 ble Tellef Vestøl.
Ikke mindre enn 156 fuglenavn hadde han
gravd frem av ordvrimmelen •••
Til og med vår store klassiker Darvin lå
gjemt i gåta (bare ikke for Tellef).
Vi tar av oss hatten for Tellef (den
skarpøyde) •
Nr. 2 ble Kenneth Moseidjord, 96 fuglenavn hadde han greid å oppspore, og det er
heller ingen dårlig prestasjon.

Premiene utdeles på første NOF/Vest-Agder møte.
Vi gratulerer og takker for innsatsen.
E.H.
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Rette l ser.
PIPLERKA J/4-78.

Sivspurv -78:
s.

25 - linje

5: Sloyldstadvann skal være Skyldstadvann,
6: Trætningen skal være Trætingstjern,
3: Vilevann skal være Viksvann.

s, 26 11

32:

(Søgne kornm,) Svalaasvann skal være
Dvalåsvann.

Spesielle fugleobservasjoner -77:
s.

53 - Smålom: Benefjord skal være Berefjord.
Toppdykker: Selma v/Austad skal være Selura v/Austad.
Bergand: Selma skal være Selura,
Storfugl: v/Sua skal være v/Sira.
Trane: Jesø Homme skal være fl, SG Homme,
Jesø Ovaldheia skal være fl. SØ Ovaldheia.

s. 54 -

Observasjon oppført under sothøne:
Kjelsåsvann
gjelder VIPE

s. 54

1 reirfunn

18/5, dessuten flere sornmerobs, Gyland
ikke

sothøne,

Kattugle: Ranli skal være Rauli,

s.

55

Fossekall: Selma skal være Selura,

s.

56

Fossekall: Vassfjellet skal være Vassfellet,

s.

57

Observatører -

Lyngdal kommune: Knut Jerstad skal

være Kurt JERSTAD,
SANDERSEN,

Svene Sandersen skal være Sverre
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4tBOKANMELDELSER4t
Jon Fjeldså:
288 s.

Guide to the Young of European Precocial Birds.
Skarv naturforlag,

1977.

D.kr. 200,- + porto.
Et solid vitenskapelig verk, som får Colin Harrisons "Nest, eggs
and nestlings" t i l å falme fullstendig.
Boka beskriver, både i tekst, strektegninger og fargeplansjer,
unger av de fleste europeiske reirforlatende fuglearter (dvs.
lom, dykkere, andefugl, hønsefugl, riksefugl og vade/måke/alkefugl).
Bokas innhold kan deles i tre:
En innledende del som går inn på kilder, materialets omfang, morfologi, og vekst, biologisk bakgrunn, og problemet omkring ringmerking av nyklekket fugl.
Andre del er bokas største, og tar seg av hver enkelt art, og
beskriver grundig ungenes farger/tegninger o.l., videre finnes
opplysninger om vekt og mål av nyklekket kylling, tidsrom til
flygedyktighet, samt utbredelse og biotopvalg.
Noen (ca. 20)
strektegninger, hvis oppgave er å sammenlikr-e unger innen grupper (f.eks. måker/terner), gir gode holdepunkter, og fyller ut
teksten meget bra.
Tredje del er bokas fineste, nemlig fargeplansjene, 39 i tallet,
med tilsammen ca. 100 arter.
Plansjene er virkelig fine, og
nøyaktige til minste detalj, intet hastverksarbeid.
Ved hver
plansje finnes en kort tekst som sammenfatter de viktigste kjennetegn, og denne del av boka kan således brukes separat.
Boka er virkelig et funn for ringmerkere, spesielt under merking
i blandede kolonier av makrell/rødnebbterner og grå/sildemåker.
Jeg har hatt anledning til å prøve boka i praksis i nettopp slike
kolonier, og boka bestod prøven med glans.
Selvsagt er boka noe tung å lese fra perm til perm (kan ikke
anbefales som sengelektyre), men som oppslagsverk er boka meget
interessant, og anbefales som sådan til alle som er "kommet så
langt inn i ornitologien at de ikke uten skade, kommer derut",
og da spesielt til ringmerkere som vil friste skjebnen i blandede
måke eller ternekolonier, med ære og merkelisens i behold •••
Både denne bok, og "Fiskehejren" kan bestilles fra Skarv naturforlag, Kongevejen 45, DK-2840 HOLTE.
Danmark.
UOS/OP
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Tommy Dybbro:

Fiskehejren.

80 s.

Skarv ornitologiske serie, Skarv naturforlag, 1977.
D.kr. 37,71 + porto.
Første bind i en interessant serie, Skarvs
ornitologiske serie, er nettopp utkommet.
Bindet omtaler gråhegren, og er skrevet av
Tommy Dybbro, kjent bl.a. fra det danske
Atlas-prosjektet.
Boka er en meget interessant monografi over
gråhegrens liv og levnet.
Den omhandler
hegrens bygning (visste du at 6. hals ...
virvel er av spesiell bygning - lengre
og med a.unet leddfeste enn de andre slik at hegrens karakteristiske Sformet hals framkommer?), utbredelse
og antall, trekkforhold, næringsvalg, etologi under matsøking og
og forplantning, nøyaktige beretninger om hegrens forplantning,
reirbygging, egglegging, ruging av
egg og oppfostring av unger.
Dessuten omtaler et eget avsnitt de
andre europeiske hegrearter.
Alle avsnitt, og situasjoner (skulle
en nesten tro!) er illustrert med
elegante foto (de beste jeg har sett av •
gråhegre), og strektegninger, som gjør
boka til en fryd for øyet.

/

Anbefales på det varmeste til alle fugleve:n.Tler.

uosjoP

Illustrasjon fra
11

Fiskehejren 11

•

Trond Vidar Vedum: Vi studerer fuglene.
J.W.Cappelens forlag,

134 s.

1977.

Bokas undertittel: Fuglekasser - foring - registrering - observasjon forteller i stikkord hva verket dreier seg om. Jeg har
for egen regning lyst til å understreke fuglekasser.
Det er
nemlig dette 3/4 av boka dreiPr seg om.
Jeg har nok lest bøker
før SOlli gir de samme opplysningene, men de blir bare tall og
tabeller i bokform.
Vedum har fått "kjøtt på skjelettet".
Han
fletter tørre tall inn i sine beretninger fra skog og mark slik
at det blir interessant.
Det er ikke skrivebordsteorier vi blir
foret med.
Jeg sitter igjen med inntrykk av et solid bidrag til
forbedring av fuglenes bomiljø.
Det er da hulerugerne jeg sikter
i første rekke til.
Til tross for dette inntrykk av solid fagkunnskap gjennom egne
erfaringer, har jeg noen små detaljer å sette fingeren på.
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Småfuglkasser bør settes sammen av bord med lik bredde slik at
bunnen blir kvadratisk.
Dette er gjerne flisespiking, men en.
annen ting jeg er meget uenig i, er montering av bunnen.
På våre kanter av landet med rikelig nedtør, bør bunnen settes
inne i kassa slik at sidene danner en "dryppnese".
Etter
bitre erfaringer med flaggspettinvasjon er jeg overbevist om at
flyvehullene på småfuglkassene må sikres med plate.
Det er
ikke nok som Vedum skriver: " .•• en f'orde1 å sl;t en ring av små
spiker rundt flyvehullet ••• ".
En annen ting jeg har hatt dårlig
erfaringer med er de såkalte stærhotell.
Etter mitt skjønn er
det å sløse bort materialer og viktige hekkemuligheter.
Vedtun er ogsa kort innom taksering og observasjoner.
Han har
flere gode tips og skisser.
Heller ikke vinterf'~ringen har han
glemt, og det bør vi ikke heller.
Jeg tror vi med denne boka
har fått den beste som er skrevet om fuglekasser og småfuglpleie
siden Herman L. Løvenskiold's: Våre småfugler og hvordan vi
trekker dem til hus og have ( 1934).
Forfatteren har ikke denne
med i sin litteraturliste.
Et lite minus i mange ++++++++++.
liOS/LB

Lars Jonsson:

Fugler i

Cappelens naturserie.

naturen.

I, Il og III.

J.W.Cappelens forlag,

1977-78.

Med den stigende interesse som det i de senere år har blitt for
naturen, og da fuglene i særdeleshet, er det naturlig at en rekke felthåndbøker etterhvert er blitt lagt fram pa det norske
marked.
Endel av disse fortjener vel ikke den helt store interessen, mens andre igjen utvilsomt dekker et behov.
Til disse siste horer bøkene:

"Fugler i

naturen"

som er en serie

på fire felthandtøker som omtaler alle fuglearter som opptrer
regelmessig i Europa nord for AlpE·ne.
Bøkene med under ti tiene
"Skog, park og hage" og "Hav og kyst" utkom i 1977, mens 11 .·\ker,
vann og våtmark" korr. i 1978.
Det siste bind "Fjell og barskog''
kommer forhåpentlig om ikke altfor lenge.
For en fuglekikker, enten han er nybegym1er eller l i t t mer erfaren, er det av stor betydning å kunne artsbestemme hva en ser, og
til dette bruk er disse bøkene noe av det beste jeg har sett.
Forfatteren har som mål å gjengi levende fugler slik de opptrer
ute
i naturen: sittende, flygende og ofte fra en rekke originale vir~ler og stillinger.
Av spesiell verdi er det at så
mange ungfugldrakter og vinterdrakter er gjengitt.
Enhver som
har studert fuglelivet vet hvor vanskelig slike overgru1gsdrakter
kan være å finr1e ut av.
Bøkene er noe utradisjonelle i sin oppbygging ved at fuglene er
inndelt etter sitt oppholdssted.
Denne irutdelingen i fire bind
gir mer plass og større og merdetaljerte illustrasjoner enn i
mer tradisjonelle fuglebøker.
Og i tillegg finner vi i hver
bok interessante kapitler av mer økologisk karakter om "Fuglene
i sitt miljø" og også mer generelt om "Feltbestemming og fuglenes ytre bygning".
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Enkelte feil/forvekslinger i bindet "Hav og kyst" som f.eks, at
svartand på s. 37 er feil navngitt som havelle, samt at plansjene
for rødnebbterne, makrellterne og rosenterne på s, 111 er helt
byttet om, er bare å beklage.
Helhetsinntrykket av bøkene, både plansjene og tekst er meget
bra,

og serien kan anbefalPs på det beste.
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