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Så har vi igjen det store spørsmålet ?

i!:r .PI.PLBRKA i

rute i år? Vipe, sanglerke og tjeld har allerede meldt
sin ankomst til stor glede for alle fuglevenner.
Vi i redaksjonen håper PI~LBRKA skal glede våre venner
ved å vise seg før pås~e.
Jeg må igjen minne dere alle om at det fortsatt er stor
mangel på stoff,

o~

har du et fuglebilde som er brukbart,

så la det få sin plass i .PI.P~RKA.
Og så over til et prosjekt som jeg mener bør gis høy
prioritet i foreningsarbeidet. Det gjelder A T L A S.
Det er ikke den helt store susen i dette arbeidet i
vårt fylke. Jeg viser til rapport annensteds i bladet
som viser at her er mye "upløyd mark". Det burde være
i alles interesse å få utforsket hele vårt fylke, her er
sikkert "ukjente skatter" å finne.
Lokallagene må her ta et initiativ,arrangere Atlasekskursjoner og ellers oppfordre medlemmene til å
ta et tak •
.Litili FUGLELI

ifE'~'

l

DI 1'T FYLKE A KJENNE--------------------

BLI A'l'.Li1.8 - !<!ANN DU OGSA ..•.......•.....•..•...•.......•

Fn D~G DIN EGEN ATLASRUTB+++++++++++++++++++++++++++++++
KONTAKT ATLAi::luRGA.NISATORl<;N I LOKALLAGET DI'rT . . . . . . . . . . . .
Ellers vil jeg denne gang gi min honnør til Tellef
Vestøl for hans fine artikkel om Fauløyna. Den er et
skoleeksempel på registrerings- og feltarbeid omsatt til
lesestoff i P I .P L E R K A.

B. K. K.
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HAMRESANDEN, POPULÆRT STOPPESTED - OGSÅ FOR FUGLER

Teltbyer og yrende badeliv en solfylt julidag. Det er vel dette
de fleste forbinder med Hamresanden. At området også kan oppvise en variert fuglefauna med flere sjeldne arter er vel mindre
kjent. De siste fire årene har jeg besøkt Hamresanden og Fauløyna mer eller mindre regelmessig for å registrere fuglelivet.
Resultatene har vist seg å være så interessante at jeg tror de
fortjener en presentasjon i Piplerka,
Jeg vil med det samme takke Peder Kristian Knutsen for supplerende opplysninger.
OMRÅDEBESiRIVELSE
Hamresanden ligger innerst i Topdalsfjorden, omtrent ei mil
(med bil) NØ for ~ristiansand. Den ytterste delen (Fauløyna
og Buøyna) er ei flat sandøyr som Topdalselva har lagt opp
i munningen. Innenfor hever terrenget seg 10 m over fjorden
og danner ei flat slette, en terrasse som elva la opp en gang
etter siste istid, Sandøyra er delvis bevokst med furuskog og
har innslag av bjørk, or og rogn. Vegetasjonen preges ellers
av gras. starr og siv. På kartet er antydet et myrområde.
Dette er ei strandeng som oversvømmes av tidevannet. Hele halvøya er omkranset av sandstrender, unntatt mot riksveien da.
Bukta på sørsida er svært grunn, og ved lavvann kommer mudderflatene opp i dagen.
Grensene for undersøkelsesområdet (heretter kalt Fauløyna)
følger kanten av terrassen. Foruten landomr~dene er også deler
av elva og fjorden tatt med.
OMRÅDETS FUNKSJON
Få arter er funnet hekkende på Fauløyna, og selv om tallet
sikkert kan økes ved grundigere undersøkelser i hekketida,
må en kunne si at området har liten betydning som hekkelokalitet.
Betydningen som overvintringssted er også liten, men så lenge
elva og fjorden er åpen, finnes endel ender og måker i området.
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GRENSE FOR
OBSERVASJONSOMRÅDET
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"Da er det verre med alle turgåerne
med hund. Svært få respekterer
b<'lndtvangen, og særlig "

l
l

l

l
l

l

\

l

\

l

\

/

'\

/
\

\

'

6
I trekktidene derimot er aktiviteten stor, spesielt i aug.-okt.
Strandenga og strendene besøkes flittig av en rekke vadere, og
på fjorden og i elva sees foruten måker og terner endel andefugler. I tillegg kommer alle spurvePuglene som kan opptre i
store flokker. Det er altså som trekklokalitet Fauløyna er
interessant.
FAULØYNA I VERNESAMMENHENG
Fauløyna var en av de mange våtmarkene som ble vurdert i forbindelse med verneplanen for våtmarksområder i Vest-Agder.
Området er ikke med blandt våtmarkene som er foreslått vernet,
men betegnes som et område med stor lokal og tildels regional
verneverdi. Dette skulle tilsi at vern etter naturvernloven er
aktuelt. Imidlertid.er friluftsinteressene store, og selve
Fauløyna er lagt ut som friområde. Dette er jo på en måte et
slags vernetiltak, og spesielle tiltak for vern av fuglelivet
er ikke aktuelt foreløpig. Noen akutt fare for fuglelivet
fins heller ikke, men trafikken til området er stor i sommermånedene, og slitasjen på vegetasjonen er merkbar. Dette er
synd, fordi Fauløyna er interessant også fra et botanisk synspunkt. Bl.a~ har den sjeldne strandtistelen tidligere vokst
der. Nå er den etter alt å dømme borte.
Badetrafikken har stort sett lite å si for fuglelivet, da badesesongen slutter idet trekket begynner for alvor. Da er det
verre med alle turgåerne med hund. Svært få respekterer båndtvangen, og særlig vaderne blir stadig skremt opp. Dette forholdet bør innskjerpes.
REGISTRERINGENE
De fleste observasjonene er gjort i årene 1978-1981. I denne
perioden er området besøkt forholdsvis regelmessig, hyppigst
i aug. og sept. I 1981 ble registreringene intensivert, og i
perioden 23.4. - 11.10. ble Fauløyna besøkt ca. 80 datoer,
de fleste i tiden ult. juli til med. okt.
Besøkene har som regel vært korte, mellom l og 2 timer. Registreringene er gjort ved å krysse gjennom området. Måker og
ender er talt opp med teleskop.
RESULTATER
Artslista for Fauløyna teller pr. 1.1.82 113 arter. Av disse
er 45 såkalte våtmarksarter. Vadefugler og andefugler er best
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representert med hhv. 20 og 15 arter. 12 arter er registrert
som hekkende.
I 1981 ble 105 arter observert. Mange ble registrert for første
gang, men de fleste opptrer nok likevel årlig. At de ikke er
funnet før, må skyldes mangelfull registrering.
Lista nedenfor omfatter alle observasjoner fra Fauløyna som jeg
kjenner til. For arter merket + er observasjonen(e) oversendt
LRSI for godkjenning. Etter statuskoden er angitt maks. antall
ind. observert samtidig.
H

= hekking

påvist eller antatt pga. forekomst og
adferd i hekket id a.

h

observert i hekketida uten sikre tegn på hekking.

t

observert i trekktidene vår og/eller høst.

v

overvintring eller streif i vinterhalvåret.
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Sildemålce
Gråmåke
Svartbak
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Tyrkerdue
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·roppand og svarttrost er begge observert på trekk.
For å sikre en bra kjønnskvotP.rin~, har vi plassert
ei ho øverst o .:· '~ r · ·~ a nn nederst.
Begge foto ved iallvard. Vinje.

lO
NÆRMERE OPPLYSNINGER OM NOEN ARTER
SMÅLOM:

l ind. 22.8.81. Lomen dykket et par hundre
meter fra land.

I:NOPPSVANE:

3 ind. medio april -81.

PK~.

l

LAPPFISJ..AND:

l hunn i elva 1.4.79.
med kvinender.

FISI:EØRN:

l ind. 26.8.81. ørna ble mobbet av måkene.

TUNDRALO:

1-7 ind. 14.-29.9.81.

TEMMINCKSNIPE:

l ind. 10.-16.8.80. l ind. 15.8. og 23.8.81.

SVARTHALESPOVE:

l ind . 2 3 . 8 . 7 9 .

HORNUGLE:

6 unger i gl. kråkereir 16.5.81. Minst 3
unger levde opp, midt i campingtrafikken!

HÆRFUGL:

l ind. skutt 5.9.65. (ø. Wiqsnes pers.medd.,
også opplyst av Haftorn (1971)).

VARSLER:

1-2 ind. 18.-26.9.81.

STILLITS:
KJERNEBITER:

l ind . l o . l o . 8 l .
Overvintret 79/80 og 80/81. Maks. 11 ind.
(6.4.80).

P~~.

Holdt seg sammen

NESSET
Fortsetter vi ei lita nautisk mil oppover Topdalselva, finner
vi en annen interessant lokalitet, Nesset med de to Nessetjønnene. På dette lille området, som mest består av åkrer og
grasmark med mindre oreholt, er det registrert 84 arter, herav
29 våtmarksarter. Som Fauløyna er også Nesset en trekklokalitet, men også i hekketida kan interessante arter observeres.
13 arter er registrert hekkende, og toppand og knoppsvane er
sett i hekketida. Nesset er en bra sangerlokalitet. Blandt 8
arter er gulsanger og myrsanger registrert. Myrsangeren holdt
seg her i to uker etter at den ble oppdaget 24. mai 81.
Om høsten er det særlig ender, finker og buskspurver som oppsøker Nesset. Det ser ut til at området er særlig viktig for
sivspurven. På under l daa av elvebredden ble det 8.9.81
notert hele 28 ind.!
Artslista for Nesset inneholder 10 arter som ikke er observert
på Fauløyna. Disse er:

ll

Hønsehauk, sivhøne (l juv. 5.8.79), fossekall, blåstrupe+
(l ind. 8.9.81), myrsanger+, gulsanger+. munk, stjertmeis,
pilfink og lappspurv+ (2 par 23.4.81).
Tilsammen har dermed Fauløyna og Nesset ei artsliste på 123
arter, hvorav 48 er våtmarksarter. I landsmålestokk vil ikke
slike tall bli lagt merke til, men mange fugler er helt avhengig av å finne områder som Fauløyna/Nesset langs trekkruta. Og jo flere arter som observeres, jo sterkere står vi
fuglekikkere og naturvernere n~r våtmarkers framtid skal
avgjøres. Derfor godtfolk, ha øyne og ører med dere, ta gjerne
en tur til Fauløyna, og dersom noe interessant dukker opp,
hører jeg gjerne om det.

Forf. s adresse:

Dønne stad
4740 TVEIT
Anvendt litteratur:
Haftorn, S, 1971. Norges fugler. Universitetsforl. Oslo.
Oddernesboka, Torridal fellesbind, 1957.
Utkast til verneplan for våtmarksområder i Vest-Agder
fylke, 1981.

Red.•s kommentar:
En jordugle ble sett ved Fauløyna 30.3.81 (J. MichaElsen og
P.-G. B€ntz) og bringer dermed artslista opp i ll~ arter i
dette området.
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ÅRSRAPPORT OM ATLAS-ARBEIDET I VEST-AGDER 1981
Atlas-arbeidet i Vest-Agder avdeling av NOF er i 1981 utvidet
til å omfatte endel nye 10 x 10 km UTM ruter. Tidligere påbegynte områder er videreført, og som det fremgår av kartskissen har vi nå god dekning av de fleste ruter i nedre halvdel av fylket.

Indre halvdel bestående av Sirdals- og Åserals-

heiene har en mangelfull og tildels spredt dekning. Dette har
også en naturlig forklaring, da fylkets lokallag ligger langs
kysten der dekningen er god. For å få kartlagt avsidesliggende
ruter har det i 1981 blitt utbetalt kr. 675,20 i kjøregodtgjørelse etter forhåndsbestemte satser. Dette har medført at
6 nye ruter er påbegynt for 1981. Tilsammen har vi nå belegg
fra 54 ruter. Av disse kan vi si oss helt ferdige med 8 ruter,
der dekningen er svært god.
Etter innkommet mengde materiell fra alle fylkets lokallag får
man si at interessen har dabbet noe av, dog med unntak. Ved
bedre å opplyse at det gis dekning til kjøreutgiftene etter
fastsatte takster håper jeg at vi sammen kan gå løs på de avsides rutene med weekendturer og ekskursjoner for våren -82
med godt resultat.
jeg vil så få takke alle som har vært med på Atlas-arbeidet
i Vest-Agder i 1981.

For Atlas-prosjektet Vest-Agder
jørn-O. Hansen
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Nye frimerker
Sangfugler i frimerkehefter
Siden 1980 bar Postverket
utgitt hefter med frimerker
til de mest brukte portosatsene, og med fugler som
motiver. I alt 8 forskjellige fugler er foreløpig
presentert, og fra 1. april
kommer to nye til. Denne
gangen er det arten sangfugler som er valgt, med
blA.strupe og rødstrupe i
samme hefte. Frimerkeverdien er 2 kroner og hvert

BLASTRUPE

LUSCINIA SVECICA

~ORG~

2,00

hefte har 10 merker. Trykkmetoden er flerfarget offset,
og fuglene er tegnet av
Viggo Ree.

AODSTAUÆ. EAITHACUS AUBECULA

~ORGs

2,00

200 øre (Nr. 908-909) - Blåstrupe og rodstrupe

Tegging:

13 - tres1dig

Pli pir.

Fosforescerende papir fra
Harrison & Sons Ltd

21.1 x 27.5 mm i hefte å
10 frimerker å 200 øre.

Kunstner:

ViggoRee

Flerfarget offset fra
Emil Moestue AlS

Tekst og

Pria:

Pr. serie N.kr. 4,00.
Pr. hefte N.kr 20,00

Første salgsdag:

1. april1982.

Fonnet:

Trykkmetode:

arrangement:

Ottar H. Johannessen

l anledning frimerl<eutgivelsen 1.4.1982 (Fugler Ill). utgir Tønsberg Filatelistklub i samarbeid med Store Færder Ornitologiske stasjon en spesialkonvolutt i nummererte
eksemplarer. Frankert med NK 908-909 (per å kr. 2.00), forstedagsstemplet OSLO
1.4.1982, signert av frimerl<ekunstneren Viggo Ree og påført Store Færder Ornitologiske
stasjons gummistempel, koster konvolutten kr. 30,-.
Bestillingsadresse: Tønsberg Filatelistklub, Postboks 244, 3101 TØNSBERG. Postgirokonto: 4 39 79 64.
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FUGLEOBSERVASJONER AV SPESIELL INTERESSE FRA VEST-AGDER
Farsund kommune 1978
Bearbeidet av LRSK/Vest-Agder v/Kåre Olsen

Også for 1978 er det kommet inn en god del observasjoner fra
våre medlemmer rundt om i fylket. Med utgangspunkt i Raftorns
"Norges Fugler" (1971) presenteres her de mest interessante
som gjelder Farsund kommune.
Med unntak av obs. av en hærfugl (1976) er alle observasjonene
fra 1978.
SMÅLOM:

l ad. ind. Nesheimvann 1.10. GE.
l ind. trakk sø Steinodden 23.10. og 19.11. KO.
l ind. Listahavn 3.12. og 2 ind. s.s. 26.12. KO.

STORLOM:

l ind. Ravika 15.1. KO, og 29.1. TOR.
lind. Steinodden 18.3. KO.
l ind. Listahavn 10.12. og 16.12. KO.

LOM sp.

En rekke obs. med fra l - 5 ind. av ubestemte
lom foreligger fra mars, april, sept. og okt.

DVERGDYKKER:

Listahavn: max. 7 ind. jan. KO.
"
9 ind. febr. KO.
10 ind. mars. KO.
" 10 ind. april. KO.
Siste obs. april: l ind. 16.4. KO.
Første obs. høst: 3 ind. 8.10. KO.
Max. 7 ind. okt., nov. og des. ro.
Nesheimvann: l ind. 1.2. OP.
3 ind. 25.11. GE.
l ind. 10.12. og 15.12. QP.
Prestevann: lind. 10.1., 2.10. og 4.10. GE.
Lundevågen: l ind. 26.11. OP.

RORNDYKKER:

l ind. Ravika 15.1. ro.
l - 2 ind. Kviljostranda 15.1., 16.3. og 18.3.0P/GE.
2 ind. Lomsesanden 24.3. TD.
lind. Nordhasselbukta 25.3. TOR, og 9.2. KO.
l - 2 ind. Listahavn 24.3. og 16.12. KO.
l - 2 ind. Nesheimvann 16.3., 24.3., 1.11., 4.11.,
og 25.11. GE/OP.

GRÅSTRUPEDYKKER: 2 ind. Nesheimsanden 15.1. og l ind. s.s.
18.3. OP.
l ind. Kviljoodden 17.2. OP.
l - 2 ind. Nesheimvann 24.4. - 29.4. OP.
2 ind. ~viljosanden 25.11. OP.
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TOPPDYIIER:

l par hekket Iråkenesvann, bl.a. l par m/4 pull.
30.6. og 5.7. ro.
Første obs. våren: l ind. 11.4. lO.
l juv. funnet druknet i trollgarn i Lundevågen
4.11. IO.

HAVSULE:

Første høstobs.:
l juv. utenfor Lista fyr 12.8. HRH.
Enkelte observasjoner utover i aug. og sept.
med max. antall 44 ind. utenfor Steinodden
16. 9. EJ, IO.

STORSIARV:

Fers.k:vannsobs. :
l ind. Hanangervann 30.1. OP.
2 ind. s.s. 26.11. og l ind. s.s. 27.11. OP.

TOPPSIARV:

Normalt meget fåtallig høst og vinter, her kan
nevnes: 3 ind. Ul1erøyomr. 12.10. uos.

IANADAGÅS:

l ind. Nesheimvann 19.11. GE.
l ind. Hanangervann 26.11. OP.

HVITIINNGÅS:

2 ind. Hauge Ø 30.1. OP/TOH.
l ind. Tjørve 11.2. TOH.
4 ind. Fugleviga, Østhassel 21.10. OP/OJA.

RINGGÅS:

5 ind. Steinodden 16.9. EJ.
3 ind. Listahavnen, Borhaug 17.9. EJ, IO, GE.

GRÅGÅS:

Et enormt grågåstre.k:k passerte Lista/Borhaug
den 18.4. Trekkretning NW.:
9 flokker med tils. 247 ind. kl. 0805-0900. IO.
5 flokker med tils. 208 ind. v/middagstider. VB.
Et stort antall flokker, tils. ca. 2000 ind.
ettermidd. TOH.

TUNDRAGÅS:

En blandet flokk tundra- og sædgjess, tils. ca.
100 ind. i Slevdalsvann og Tjørve 21.1. VB,SS,IO.
Ca. 40 ind. deriblandt endel sædgjess, Tjørve
23.1. ss.
Ca. 10 ind. Hauge ø 30.1. OP.
16 ind. Hauge ø 4.2., 5.2. og 6.2. OP, IO.

SÆDGÅS:

En blandet flokk sæd- og tundragjess 21.1.
( se ovenfor) .
l ind. Nesheim 22.1. ss.
Ca. 33 ind. Hauge ø 30.1. OP.
26 ind. Hauge ø 4.2. OP,
28 ind. s.s. 5.2. IO. 26 ind. s.s. 6.2. OP.
2 ind. Listahavnen 9.2. IO.
5 ind. Nesheimvann 24.3. OP og 2 ind. s.s.
27. 3. TOH.

INOPPSVANE:

En

lang rekke obs. av l - 2 ind. i tiden 3.1. 15.5., de aller fleste i Nesheimvann. OP,TOH,LEG.
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SANGSVANE:

En lang rekke obs. i tidsrommet 2.1. - 15.4.
(max. 62 ind.) og 21.10. - 26.12. {max. 32 ind.).
De fleste obs. fra Nesheimvann, men også obs.
~viljobrønnen, Strømmen, ~jørrefjord, Farsund,
Tjørve og Slevdalsvann. OP, TOH, OMH/SS/LEG,VB.

DVERGSVANE:

2 ind. Nesheimvann 5.4. GE.

GRAVAND:

Overvintring/tidlig trekk:
1 ind. Listahavn 21.1. ss. og 11.2. TOH.
3 ind. Rauna 18.2. TOH.
l ind. holdt seg i Vågsvollviga og l ind.
i Tjørvebukta i hele desember. TOH/OP.

STJERT AND:

l par Nesheimvann 25.5. OP.
l ind. Steinodden 12.8. HRH.
lind. Steinodden 27.8., 5 ind. s.s. 2.9. og lind.
s . s . 5 . 9 • .to .

I:NE.U:AND:

l
l
2
l
l

par Verevågen 16.4. x.o.
par Slevdalsvann 30.4. X.O.
ind. Hellemyra 3.5. OP.
hann Nesheimvann 9.5. OP.
par Jølletjern ca. 27.5. EJ.

Sl.JEAND:

l
l
l
l
l
2
3
l

hann Hellemyra 3.5. OP.
hann Lviljobrønnen 3.5. GE.
hann Brekne 8.5. ~o.
par Nesheimvann 15.5. og 30.5. OP.
par ~viljobrønnen 30.5. OP.
hunner eller juv. Vågsvollvåien 2.6. TOH.
juv. Steinoddenområdet 12.8. - 28.8. HRH.
hann Vågsvollviga 9.12. OP)TOH.

TAFFELAND:

2 ind. Nesheimvann 8.1. og 2 par s.s. 17.3. OP.
l hann Listahavn 14.2. TOH, og 2 hanner s.s.
22.2. x.o.
l hann Vågsvollvåien 1.4. x.o.
En rekke obs. i tidsrommet 26.10. - 15.12. (max.
ca. 20 ind.) OP.

TOPPAND:

Regelmessig overvintringsgjest i Nesheimvann,
l:råkenesvann, Hanangervann og Listahavnen. OP,

BERGAND:

Opptil 8 ind. Nesheimvann jan. og febr. OP.
l hann s.s. 25.5. OP.
En rekke obs. i tidsrommet 19.9. - 15.12. (maks.
ca. 123 ind. 26.10.) Nesheimvann. OP.
Også obs. i ~råkenesvann i sept. og opptil 20 ind.
i Hanangervann i okt. og nov. OP.
3 ind. Vågsvollviga 11.3., 2 ind. 12.11. og
9.12 . .tO/OP.

LAPPFIS~D:

l
l
l
l
l

.to.

hann Nesheimvann 3.1., 8.1., 15.1., TOH, OP, SS.
hann Østhasse1stranda 4.2., 6.2., 8.2., 10.2. GE.
hunn Nesheimvann 21.2., 26.2., 1.3. OP.
hann Østhasselstranda 18.3. OP.
hann Nesheimvann 24.3., 26.3. og 27.3. OP, GE,
B~X., HV.
l hunn Hanangervann 28 .10. GE.
2 ind. (hann og hunn) Nesheimvann 10.12. OP, GE.
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VEPSEVÅl::

l ind. Penne 10.8. HRH.
l ind. Seneger 14.8. HRH.

MUSVÅl::

Flere obs. av l ind. ved Borhaug og Nesheimvann
i desember . .tO, TOH.

J:ONGEØRN:

l
l
l
l

MYRHAUl::

En lang rekke obs. av en overvintrende hunn eller
juv Borhaugområdet - Nesheimvann i jan., febr.
og mars. TOH, OP, XO, SS.
Flere obs. av l - 2 ind. Steinoddenomr., Slevdalsvann, Nesheimvann og l:viljo i sept., okt., og nov.
LEG, EJ, GE, OP, IO.
l ind. Ullerøy 28.9. uos.
1-2 ind. obs. flere ganger i nov. og des. i
området Lista fyr - Slevdalsvann - Nesheimvann.
1:0, OP.

juv.
juv.
juv.
juv.
2 juv.
l juv.

Uldal 4.2. TOH/SS.
v/Slevdalsvann 27.11. O. Halvorsen.
Helvik 10.12. A. Adolfsen.
Nesheimvann- Hanangervann 12.12. OP, TOH.
Lundevågen primo desember. TET.
Lista fyr- Slevdalsvann 24.12. XO.

SIVHAU.l:

En lang rekke obs. i tiden 26.4. - 20.8. av 1-2
ind. (l par). XO, OP, EJ, HRH, TOH.
3 store unger ringmerket på reir 18.7. XO, LB.
l juv. Ullerøy 4.10. uos.

JAl:TFALl::

l ind. Steinodden 19.11 • .lO.

VANDREFAL.l:

l ind. Rauna 8.1. TOH.
l ind. Lista fyr 14.1. TOH.
l ind. Brekne 4.2. XO.
l ind. Tjørveneset 17.2. TOH.
l ind. slo en rødstilk Steinodden 11.8. HRH.
Flere obs. av l juv. på Tjørveneset i august. TOH.
I et tilfelle landet den på en vaderruse og
gjorde flere utfall etter myrsnipene som var
fanget i rusa. Datoen var 3.9. og observatøren TOH.
l ind. Steinodden 2.9. XO.
l ind. Steinodden 8,10. 1:0,

LERl:EFAL.t:
TÅRNFAL.l:

l juv. Nesheimvann 29.4. OP,
Flere obs. av overvintrende ind. forskjellige
steder på Lista i jan., febr. og desember.
TOH, SS, OP.

TRANE:

l ind. fløy sø Tjørve 28.4. XO.
l ind. overvintret Tjørve 10.12. - 31.12.
SST, 1:0, TOH.

V ANNRI.lSE

MYRRIXSE:

:

1 lang rekke obs. av l - 3 ind. Nesheimvann i
tidsrommet 15.1. - 10.2. OP, XO.
l ind. Ullerøy 28.9. uos.
En lang rekke obs. av l - 5 ind. Nesheimvann
1.11. - 18.12. OP.

l syngende hann i I:viljobrønnen 30.5. - 10.6.
GE, OP, TOH.

l

~
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Ung vandrefalk fotografert høsten 1980 av Oddvar Pederaen.(øverat)

Kongeørnen nederst e r portrettert av Hallvard Vinje.
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Ål.ERRil.SE:

4 syngende hanner Velle-Råstad 27.5. EJ.
3 ind. s.s. 30.5. og 31.5. hvorav 2 ind. ble
ringmerket • .tO.
l ind. sang Steinsvoll 30.5. - 1.6. da den ble
ringmerket . OP.
l ind. Velle 4.6. TOH.
l ind . .talleberg natten 10.-11.6. OP.

SIVHØNE:

lind. Nesheimvann 22.3. og 30.4. OP.
l ind. Duetjern 21.4. og 11.6. 1.0.
l ind. lokket Prestvann 1.6. OP.
l ind. Vansebekken 5.10. OP.
1-2 ind. Vansebekken 10.12. OP.
l ind. Tjørve 15.12. A. Larsen.

SarHØNE:

l - 5 ind. Nesheimvann 3.1. - 8.4. OP.
- 5 ind. Tjørvebukta 1.1. - 29.3. KO, SS, TOH.
En rekke obs. Kråkenesvann 9.5. - 6.7. av 1-2 ind.
hekket muligens. KO.
l ind. Listahavnen 31.5. KO.
Opptil 8 ind. Nesheimvann 13.12. - 19.12. OP.
Opptil 4 ind. Tjørvebukta 26.12. - 31.12. KO.
l

TUNDRALO:

lind. Nordhasselbukta 29.3. TOH.
l ind. Sevika v/Steinodden 9.7. KO.
Ellers en lang rekke obs. i tidsrommet 29.7. - 8.11.
langs Listastrendene. KO, OP, EJ, HRH.
l ind. Gåsøyene i Farsund-skjærgården 9.9. uos.

VIPE:

Overvintring: 2 ind. Kviljoodden 19.12. OP.

STEINVENDER: 4 ind. l.viljoodden 3.6. OP,
l engstelig ind. Gåseholmen 4.6.
l ind. Vågsvollvåien 16.12. TOH.
DVERGSNIPE:

TEMMINCI:SNIPE:

uos.

Opptrådte i langt større antall l~gs Listastrendene
enn hva som har vært normalt de s1ste år. Ca. 80
ind. ringmerket Tjørveneset den 3.9. TOH.
lind. Brekne 14.8., 19.8. og 31.8. 1:0.
l ind. Verevågen 10.9. LEG.
2 ind. Nesheimvann 19.9. OP.

BRUSHANE:

Opptil 4 hanner og 5 hunner l.viljobrønnen 15.5. 3.6. OP.

SOTSNIPE:

2 ind. fløy NW Brekne 9.5 • .tO.
l ind. Steinodden 29.6. l.O.
l ind. Sevika v/Steinodden 9.7 • .to og 16.7. EJ.
En lang rekke høstobs. i tidsrommet 2.8. - 19.9.
fra Steinodden, Brekne og Nesheimvann • .to, OP.

RØDSTILK:

l - 2 ind. obs. overvintrende i Tjørvebukta og
Rauna i januar og februar. TOH.
l ind. Vlgsvoll 16.12. TOH.

STRANDSNIPE: Tidlig vårtrekk: l ind." Vågsvollvåien 3.4. TOH.
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SVARTHALESPOVE:

l
l
l
l
1

ind.
ind.
ind.
ind.
ind.

Brekne 7.4. KO.
Nesheimvann 8.4. OP. og 9.4. TOH.
Hauge ø 14.4. TOH.
Brekne 29.4. XO.
Sevika v/Steinodden 16.7. XO, EJ.

RUGDE:

Overvintret både på Lista og i Spind. Sistnevnte sted ble det (Birkenes) obs. tilsammen
8 ind. 26.12. s. Svendsen.

DOBBELTBEX.l.ASIN: l ind. Tjørveneset 16.9.

~O.

~VARTBE.l.l.ASIN:

l ind.
1 ind.
l ind.
l ind.
l ind.
min. l

AVOSETT:

2 ind. Vågsvollvåien 18.11. KO, TOH, SS, TET.

SVØMMESNIPE:

4 ind. Rauna 11.8. TOH, GE.
l ind. Tjørveneset medio aug. TOH.

TYVJO:

l ind. Sevika, Steinodden 12.11. GE.

XRYi:.QE:

2 ind. (2K) Kviljoodden 26.5. O.W. Røstad.

SPLITTERNE:

l ind. ~viljoodden 26.5. o.w. Røstad.
l ind. Brekne 14.6. XO.
2 ind. Verevågen 29.6. KO.
1-2 ind. Rayna 29.6. OP.
2 ind. Brekne 3.7. xo.

ALKE el. LOMVI:

Seine obs.:
11 ind. 16.5., 16 ind. 18.5. og 19.5. og
10-15 ind. 20.5. Alle obs. på ~ubbesteinen
utenfor Ullerøy. uos.
·

TEIST:

Hekket trolig også dette år på Rauna:
2 ind. Rauna 3.4. TOH.
l juv. Listahavnen i lengre tid høsten, TOH.

RINGDUE:

Nordhasselmyra 5.4. TOH.
f. død Brekne 21.10. XO.
Sevika, Steinodden 22.10. xo.
f. død (rester) Brekne 27.10. XO.
Nesheimvann 12.11. og 6.12. OP.
ind. Vågsvollviga 9.12. TOH.

Flere obs. av overvintrende ind. Borhaugomr.
Vanse i jan., febr. og des. GE, TOH, ss.

og

SIOGDUE:

TURTELDUE:

Kvil jo s. 3. ~o. OP.
Hellemyra 24.4. TOH.
v/Lista fyr 25.4. VB.
Nesheimvann 26.4. OP,
v/Nesheimvann 3.5. OP.
Groda v/Slevdalsvann 11.6.
Tjørve 13.6. xo.

5
9
2
2
3
2
l

ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.

l

ind. Groda v/Slevdalsvann 16.5. J.:O.

~o.
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HORNUGLE:

l
l
l
l
l
l

JORDU~LE:

l ind. Tjørve 12.2. TOH.
l ind. Uldal 19.2. ss.
lind. v/Lista fyr 25.3. LEG, 3.4. og
23.4. iO.
l ind. ringmerket Ullerøy 8.10. UOS.
l ind. v/Lista fyr 8.10. KO.
l ind. Steinodden 22.10. KO.
l ind. f. med brukket vinge Brekne 28.10. KO.
l ind. v/Lista fyr 24.12. KO.

HÆRFUGL:

NB! Følgende obs. er fra 1976:

ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.

Vatne 17.2. Jan Olsen.
f. død Bre~ne, 22.2. KO/SS.
f. ribbet Groda 1.4. iO.
f. ribbet v/Lista fyr 2.4. iO.
Nesheim 6.4. OP.
Østhassel 15.12. iO.

l ind. v/Lista fyr 8.5.76. Arnt ivinnesland.
Fuglen kom flygende inn fra sjøen fra sør.
Også en obs. av hærfugl fra 1978:
l ind. v/Lista fyr 8.10. TET.
GRÅSPETT:

lind. Ullerøy 7.9., 8.10., 12.10. og
15.10. uos.

DVERGSPETT:

l

FJELLERKE:

7 ind. Nordhasselbukta 1.1. TOH.
8 ind. Fuglevika, Østhassel 28.1. TOH.
7 ind. Fuglevika 5.3. KO.
7 ind. Tjørveneset 12.3. og 18.3. TOH.
3 ind. Fuglevika 25.3. LEG.
5 ind. Østhasselstranda og l ind. Fuglevika 27.3. BiijTOH.
5 ind. Fuglevika 2.4. IO.
11 ind. ~viljoodden 1.11. OP.
4 ind. Nordhasselbukta 3.12. KO.
17 ind. Fuglevika 31.12. KO.

TRELERKE:

2 ind. Ullerøy 14.10. UOS.

GULERLE:

Engelsk gulerle:
l par v/Slevdalsvann 29.5. EJ.
l par matet minst 3 utfløyne unger v/Slevdalsvann 27.6. KO.
2 hanner obs. Nesheimvann 9.5. og 14.5. OP.
l hann Brekne 30.6. KO.
Sørlig gulerle:
Flere obs. av hanner i mai ved Slevdalsvann,
Gunnarsmyr Lista fyr, Nordhasselmyra og
Nesheimvann KO/OP.
2 par v/Slevdalsvann m/utfløyne unger 21.6. iO.

ind. Eikvåg 15.5. OP.
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SVARTRYGGERLE:

lind. Nordhasselbukta 18.3., 19.3., 25.3.
og 4.4. TOH/.t:O.

VINTERERLE:

l ind. v/Østhasselstrand 16.9. EJ.

VARSLER:

En sommerobs.:
l ind. Austad, Skredliheia (ca. 300 moh)
13. 6. OMH.
Flere høst obs. :
l ind. Ullerøy 26.9. og 6.10. uos.
l ind • .tviljobrønnen 1.10. OP.
l ind. v/Lista fyr 8.10. 1:0.
l ind. Hellemyra 21.12. TOH.
l ind. Slevdalsvann 24.12. I.O.

l:ORNI.RÅI.E:

l ind. v/Nesheimvann 24.3. OP.
2 ind. Nesheim 24.3. GE.
lind. I.viljo 24.3. OP.
2 ind. Hassel 27.3. TOH,
3 ind. østhassel 2.4. I.O. og 3 ind. s.s.
4.4. TOH.
l ind. Farsund 4.12. GE.

FOSSEI.ALL:

l ind. Strømmen 10.2. og 2 ind. s.s. 19.3.
TOH, TD.

GRESSHOPPESANGER: l ind. sang Groda v/Slevdalsvann 13.5. I.O.
l ind. sang Åna v/Vågsvoll 22.5. OP.
l ind. sang v/Lista fyr 26.5. EJ.
l ind. sang Vågsvollbroa 30.5. ~o.
l ind. sang/ringmerket v/Slevdalsvann 13.6 .
.tO, GE.
l ind. sang Groda v/Slevdalsvann 27.6. I.O.
l ind. sang litt Gunnarsmyr v/Lista fyr
9.7. I.O,
MYRSANGER:

En lang rekke obs. av syngende ind. ved
Nesheimvann i tiden 29.5. - 5.7. OP/.t:O.
Maks. 4 ind. Løgan 15.6. og 3 Nesheimmyra
1.-2.6. OP.
Også obs. ved Prestvann:
2 syngende hanner 7.6. OP.
l syngende hann 10.6. OP/TOH.

RØRSANGER:

l ringmerket Ullerøy 19.5. uos.
Flere obs. av syngende ind. 1.6. - 5.7. i
Steinsvollmyra, Prestvann, Nesheimvann,
Røyrtjern og Slevdalsvann. OPt... .tO.
l ind. Steinsvollmyra 22.9. O~.
En lang rekke obs. av syngende ind. i tiden
20.5. - 18.6. pA Ullerøy, v/Prestvann, Øyskog,
v/.trossvann. Elledalen, Eikeland, .tvivsland,
Tomstad og Fulland i Herad. OP, 1:0, EJ.
Tils. 11 ind. ringmerket Ullerøy i tiden
2.8. - 12.8. uos.

GULSANGER:
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MØLLER:

En lang rekke obs. av syngende ind.

i tiden
16.5. - 22.6. på Brekne, v/Lista fyr, Langeland, Vanse, Brynåsen, Østre Vatne, v/Nesheimvann, Huseby, Eikvåg, Lundevågen og
Frestad. OP, XO, EJ. Tils. 12-13 ind. U11erøy
31.7. - 29.8. uos.
Underarten blythi:
l ind. ringmerket 8.10. og kontr. 9.10.
Ullerøy. (Godkjent av NSXF). UOS.

GRAN SANGER :

Bl.a. l ind. v/Sæviktjern, Spind 27.11. OP.

BØXSANGER:

lind.
l ind.
l ind.
l ind.
l ind.

SVARTRØDSTJERT:

l hunn Fugleviga, Østhassel 4.2. - 10.2. GE.

NATTERGAL:

1 syngende ind. hørt flere ganger forsommeren
1978 i Bryneheia v/Vanse. Fam. Sølvberg.

BLÅSTRUPE:

l hann (2X) ringmerket Ullerøy 20.5. UOS.

RINGTROST:

2 ind. Ullerøy 6.10. UOS.
l ind. Ullerøy 12.10. og 17.10.
4-6 ind. Ullerøy 15.10. UOS.

DUETROST:

l
l
l
l

ind.
ind.
ind.
ind.

Brekne 12.3. xo.
Nesheimvann 5.4 .• 2 ind. s. s. 7 .4. og
s.s. 1.5. OP.
Ullerøy 14.10. og 15.10. uos.

STILLITS:

l
3
2
l
l
3

ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.

Tjørveneset 5.2. TOH.
Tomstad 16. 5. EJ.
v/Lista AL.verk 15.8. og 17.8. OP.
s.s. 18.8. xo.
ø. Vatne 3.10. OP.
Hetland 4.11. OP.

GRÅSISII::

Hekket utvilsomt flere steder på Lista.
Obs. bl.a. i Elledalen, Omdalen, Eikvågomr.
og v/Lista Alverk i hele juni/juli. OP.

ROSENFINX:

l ind. Plantefeltet v/Lista fyr 29.5. EJ.
2 ind. v/Heskestad 29.5. EJ.
l ind. sang v/0yskog 18.6. og 20.6. OP.

XJERHEBITER:

2 hanner og 2 hunner Brekne 9.12. XO.
l hann Brekne 10.12. XO.

LAPPSPURV:

l hann Vikelen i ytre skjærgård utenfor
Spind 15.4. OP.
En lang rekke obs. - tilsammen 21 obs. med
tils. ca. 250 ind. - i Borhaugområdet.
Først obs. 15.4. Maks. obs. i en flokk 40 ind.
Flest obs. i siste uke av april. Siste gang
obs. 15.5. VB/XO. Her fåtallig obs. Steinodden-

sang Frestadbukta 14.5. og 1.6. OP.
sang Xnivsland 28.5. - 29.5. EJ.
sang Andråstjern 1.6. OP.
sang Skistad 10.6. OP.
ringmerket Ullerøy 10.8. uos.

uos.
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området og Tjørveneset i tiden 7.9. -

a.1o.

~o.

SNØSPURV:

Småflokker obs. hovedsakelig langs strendene
i jan., febr. og mars. Maks. obs. ca. 30 ind.
Xviljoodden 18.3. OP.
Også l ind. Lindholmen, Spind-skjærgården
24.3. uos. Obs. i mindre antall fra 4.11.15.12.
Maks. antall ca. 25 ind. Nesheimvann 15.12. OP.

Observatørene:

Vidar Brekne - VB.
Gustav Ersdal - GE.
Tor O. Hansen - TOH.
Eirik Jacobsen- EJ.
Hans R. Henneberg - HRH.
Oddvar Pedersen - OP.
Sigvald Stålesen - SST.
Hallvard Vinje- HV.
Ullerøy om. stasjon - UOS.
Truls Dåsnes - TD.
Leif E. Gabrielsen - LEG.
Ole M. Høyland - OMH.
Bernt X. ~nutsen - BXX.
~åre Olsen - LO.
Sverre Sandersen - ss.
Tønnes E. Tønnessen -TET.
Lars Bergersen - LB.

RETTELSE:
I LRS~ rapporten i Piplerka nr. 3/4-1980 s. 110 under
Søgne kommune står at 2 dvergterner ble obs. v/Langenes
15.7.73. TV. rorrekt årstall skal være 1974.

-

26

ER

LRS~

PÅ VILLE VEIER?

Etpar kritiske innlegg i "Piplerka"s to siste nummer viser at
det hersker tildels stor uenighet over den måten LRS~ er drevet
på i de siste år (før 1981). Og det er jo en ærlig sak. At
uenigheten i praksis også skal gi seg personlige utslag er
imidlertid verre å forstå. Til tross for det gamle Lista-ord som
sier at: "jo mer en roter i driden jo verre lukter den" og til
tross for at undertegnede er gått ut av LRS~ f.o.m. 1981, vil
jeg likevel - tildels etter oppfordring - tillate meg et innlegg
for muligens A klargjøre - enda en gang - for hva som var meningen
med den omdiskuterte "sjeldenhetslista".
1

La meg først presisere at den såkalte "sjeldenhetslista" i nr.
3/4-78 vel så meget må betraktes som en rapporteringsliste utfra
det som er kjent og nevnt i Haftorns "Norges Fugler" (1971) fra
Vest-Agder. Der er ennå mange huller i vår viten om fylkets
fugleliv, også om "vanlige" arter. Derfor altså denne "kilometerlange" lista.
Nå må ingen tro at medlemmene av LRS~ (hvorav en er valgt fra
hvert lokallag i fylket) har sittet som noen maktglade småkonger
og godtatt og forkastet observasjoner etter eget forgodtbefinnende. Etter instruks fra NSKF er LRSK ansvarlig for å "samle
inn observasjoner av fugl fra fylket/distriktet for å holde en
fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen for jevnlige
publikasjoner av fylkesrapporter ... ", og er følgelig også
ansvarlig (så langt det går an) for at disse observasjoner er
mest mulig korrekte.
LRS~'s

"politikk" var at de (mest interessante?) innkomne observasjoner skulle publiseres i "Piplerka" og endel også i serien
"Faunistiske rapporter" i "Vår Fuglefauna". Dette fordi observasjonene både skulle bli kjent for medlemmene og også eventuelt
skal kunne benyttes av landets fagornitologer også i mer vitenskapelige henseender. Og da må observasjonene være mest mulig
korrekte, enten opplysningene gjelder en "vanlig" art eller en
ren sjeldenhet .
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Ideelt sett mente LRSI at en kort feltbeskrivelse, foto eller
lydopptak er den beste dokumentasjon for en observasjons riktighet. LRSI har under flere møter diskutert kravet om beskrivelser
og har selvfølgelig vært klar over sakens forskjellige sider,
både for og imot. Vi har selvfølgelig også vært klar over at
noen observatører er flinkere og mer erfarne enn andre.
Erfaringsmessig (både blandt innsendte observasjoner og under
muntlige samtaler) har det dog vist seg ! ha framkommet tvilsomme observasjoner/slutninger blandt alle kategorier folk selv blandt superobservatører fra Jæren. Uten at jeg her og nå
skal dra fram noen eksempler på dette ....
De siste par år hadde vi så mange "vanskelige" observasjoner
å ta stilling til uten en viss form for dokumentasjon, at vi
fant det uholdbart og altfor arbeidskrevende å fortsette på
den "gamle" måten hvor vi kontaktet observatørene hver gang vi
ønsket opplysninger om de respektive observasjoner. Dette gjaldt
først og fremst endel av Lista-ornitologene, mens et flertall av
observatørene fra det øvrige fylket leverte utmerkete rapporter.
Det ble ansett å være mest rettferdig å stille de samme krav til
alle observatørene rundt om i fylket, og slik at observasjonene
ikke ~ ble godkjent på grunn av observatørens "gode navn og
rykte" og uansett om han var så heldig/uheldig å bo på Lista.
Nå er jo saken den at storparten av NOF's medlemmer i de forskjellige lokallag i Vest-Agder aldri har levert inn observasjoner
til LRSI og vil vel kanskje heller aldri gjøre det - uansett
artsutvalg eller krav om beskrivelser på "sjeldenhet slista".
Og det er selvfølgelig helt fritt og opp til hver enkelt. At vi
har en hobby som vi trives med og som gir både en selv, og
kanskje også våre medmennesker naturopplevelser og gleder i en
ellers ofte stressende hverdag, er hva jeg personlig anser for
å være det viktigste med å være interessert i og ferdes ute i
naturen. Uansett om en noterer ned sine iakttagelser eller ikke.
Men hvis en i tillegg til dette rent personlige også har interesse
av å bedre kjennskapet til fuglefaunaen på en mer målrettet og
systematisk måte, og også orker å rapportere inn sine observasjoner, er det jo helt flott. Og det er her LRSI kommer inn i
bildet. Iomit~en har selvsagt vært interessert i at flest mulig
sender inn sine observasjoner, la det være helt klart. Vi har
ofte hørt argumenter som: Vi har ikke tid og lyst til å sitte
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bak skrivebordet og skrive lange rapporter, vi vil heller
vandre rundt i felten og observere. Ja, hvem vil ikke det, selv
medlemmer av LRSI trives best ute i naturen. Men skal vi være
med på A utbre kjennskapet til fuglelivet rnA vi bAde observere
l
og rapportere.
LRSI: skal altså samle inn observasjoner fra ~ Vest-Agder. Vi
har selvfølgelig vært klar over at Lista er noe spesiell både
på grunn av sin fuglerikdom og fordi kjennskapet til Listas
fugleliv er adskillig større enn for store deler av resten av
fylket. Vi var da også inne pA tanken om A unnta Listaobservasjoner for endel av de arter som opptrer vanlig pA Lista, men
hvor forekomsten er mer ukjent i resten av fylket. Men vi kom
fram til at vi ville overlate til disse erfarne Lista-ornitologer
selv A bestemme om de ville orke A sende inn observasjoner av
disse "vanlige" arter som f.eks. "gamle travere fra Lista" nevner.
Selv om nok endel av disse artene kanskje ikke alltid er sA
enkle verken bestemmelsesmessige eller når det gjelder kjennskap
til forekomst.
Iallefall kunne en vel kanskje ha ventet at de ville sende inn
observasjoner av de arter som de selv mente var aktuelle nok og
"vanskelige" nok til A forsvare en plass på "sjeldenhetslista".
Men de få som i det hele tatt leverte inn observasjoner unnlot
(med få unntak) suverent A sende med beskrivelser- uansett art.
Dette førte da til at undertegnede fant A måtte trekke seg fra
LRSI slik at nye krefter kunne slippe til og medvirke til at
dette, etter min mening, viktige registreringsarbeidet kunne
føres videre på en bedre mAte. Og så skulle en vel kanskje ha
lov A vente at iallefall enkelte av disse misfornøyde Listaornitologer kunne tenke seg A gå inn i LRSI: for ~ å arbeide for
bedre rapporteringsmetoder. Men det var det, betegnende nok,
ingen som var interessert i!
Vel, dette ble visst en langdryg, men forhåpentligvis ikke altfor
surmaget utredning. Det er kun ment som et forsøk på A forklare
hva som var LRSI:'s syn på "sjeldenhetslista" og hva den innbefattet. Et syn som samtlige medlemmer av LRSI: var enige i etter
hva som kom til uttrykk under våre møter. Se for øvrig Iurts
artikkel i Piplerka nr. 1/2-80.
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Uansett om enkelte mener at LRSI har stilt altfor høye mål og
sterke krav til korrekte og sikre observasjoner, så var iallefall meni ngen den beste.
Og selv om det har vært stille omkring LRSI i 1981, håper jeg
oppriktig at ansvarlige folk vil føre dette arbeidet videre,
uansett hvilken "kurs" komiteen finner best egnet i tiden framover .
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Her har Arne Grønsund godt belegg for sin tundragåsobservasjon i Slimbridge.

)0

Atle Qvale var også på årsmøtet og prøvde sitt nye fotoapparat.
ØVerst hjelper Arne Grønsund til med valgene. Andre sentrale
personer er Jørn -0. og Bjørn V.
I midten ser vi Oddvar, Bernt, Eldar, Jan og Villen.
Nederst sees nesten resten av forsamlingen.
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING VEST-AGDER

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET PÅ RISØBANX I MANDAL 25. JANUAR 1982
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Desse sakene blei behandla:
Sak l;

Årsmeldinga for hovudstyret blei lesen opp og godkjent
utan merknader.

Sak 2:

Rekneskapen blei lesen opp av kasseraren og godkjent.
Det er sist år bare motteke ei rekning for trykking
av tidsskriftet "Piplerka". Det har og kome inn få
rekningar frå"Atlas-Prosjektet.

Sak 3:

Årsmelding frå komiteane.
Det andre nummeret av tidsskriftet "Piplerka" kjem ut
ein av dei fyrste dagane (årgang 1981). Det fyrste
nummeret i 1982 er på trappene. Det ser endeleg ut til
at det er blitt sving på tidsskriftarbeidet. Oddvar
Pedersen førebur stoff til eit spesialnummer om
Ullerøy orn. stasjon.
Jørn-O. Hansen las opp årsmelding frå Atlas-prosjektet.
LRSI (den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen) har
hatt eit møte i 1981. Iomiteen har ein del saker til
behandling. Komiteen vil vurdere sjeldsynslistene på
nytt med tanke på å koma fram til ei forenkling. E in
tanke frå Leif E. Gabrielsen om ei sjeldsynsliste og ei
rapportliste syntes interessant.
VassEuglteljingskomiteen er irriterte over at dei aldri
høyrer noko frå det nasjonale komitestyret om felles
teljingsdato. Vassfuglteljarane i dei ulike lokallaga
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har likevel samrådd seg i mellom og funne fram til sam~
teljingsdato. Fyrste teljing blei gjort forrige helg,
med god oppslutnad.
I vinterfuglteljingskomit~~• er formannen i Libanon,
men det har da vore noko aktivitet rundt forbi.

Sak 4:
a).

Val.
Hovudstyret for 1982:
Jan Michaelsen, formann
Bjørn Vidar Olsson, kasserar (varam. Eldar Wrånes)
Helge Kiland, skrivar
Glenn Bjørnestad, styremedl. (varam. Kåre Olsen)
Bernt Kåre Knutsen)
Arne Grønsund,
"
Helge Kiland skal flytte ut av fylket i løpet av
sommaren, men seier seg viljug til A halde fram som
skrivar til styret kan skaffe ein ny. Årsmøtet gav
styret fullmakt til A velja ny skrivar etter Kiland.

b).

Tidsskriftkomit~en

1982:

Bernt K. Xnu.t sen -( ansv. reJd)
Leif E. Gabrielsen
Hallvard Vinje
Jan Michael sen
.
XAre Olsen, Lista
Harde Johannessen~ Kristiansand

Mandal

c).

Kontaktmenn til "Vår Fuglefauna":
Kåre Olsen, Lista
Hallvard Vinje, Mandal
Harde Johannessen, Kristiansand

d).

Atlaskomiteen:
Jørn-O. Hansen (hovudkontakt), Kristiansand
Nils Helge Lorentsen, Lista
Peder Kristian Knutsen, ~ristiansand
Leif E. Gabrielsen, Mandal

e).

LRSX:
Eldar Wrånes (formann), Kristiansand
Jan Michaelsen, Mandal
Nils Helge Lorentsen, Lista
Leif E. Gabrielsen, Mandal
Jørn...Q. Hansen, Kristiansand
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f).

Vassfuglteljingskomit~en:

Bjørn E. Hellang (hovudkontakt), Lista
Runar Jåbekk, Mandal
Gaute Gabrielsen, Kristiansand
g).

Vinterfuglteljingskomiteen:
Kjell Grimsby, Lista
Leif E. Gabrielsen, Mandal
Svein Grundetjern (kallar inn til fyrste møtet), Kr.sand

Årsmøtet blei avslutta med brus, kaffi, rundstykke og kaker.
Det var spørsmålskonkurranse med bokpremiar. Oddvar Pedersen
vann med 17 rette fuglar av 20 oppnåelege.

Kristiansand 26.

januar 1982

Helge Iiland (ref.)

Hvitryggspett i Vest-Agder.
Da jeg vil prøve å finne ut om hvitryggspettens status i
Vest - Agder, ber jeg om å få alle opplysninger om observasjoner og hekkefunn, samt funnomstendigheter; biotopvalg,
reirplassering, oppførsel, kurtise o.l.
Dersom det kommer inn tilstrekkelig materiale, vil dette
senere bli publisert i P I P L E R K A.
Leif E. Gabrielsen
Jærveien 35

4060

K L E P P E
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MANDALSORNITOLOGER TIL LISTA
Det var søndag den 15.11.81, og en av de tradi sjon el le Li staturene skulle finne st ed . Det begynte d å rli g for d e fleste da
de våkhet kl.6.30. Det var pøsende re g nvær. Li keve l v å g e t de
galeste seg til avtalt sted i Bry g geg a ten i Mand al.
Etter en lang diskusjon fant fe m s t y k %er ut at de ville trekke
den friske sjøluf te n på Lista og s e på fu g l tross re g nværet.
De første milene var det stille i bilen, men jo leng er vest vi
beveget oss,

jo bedre ble humøret, for re g nskyene lettet etter

hvert. Klimakset kom på Farsund-brua, for ute i skjærgården
ved Ullerøy steg det en blodrød sol opp av havet og speilet
seg i rutene hos Farsunds innbygg ere.
Ved Lista fyr møtte Kåre Olsen opp (ikke uventet). Og med
Kåres erfarenhet og dykti g het, ble det nye kryss pd artslista
for flere av oss.
~Kanonobservasjon

ene" ut~ble, men
likevel var det
en del som varmet
godt.
Av interesse ved
fyret var: ei ung
svartand, to ravn
og en flokk med
kaier (ca.4 0 ind.).
Av rovfugl ble det
sett: en spurvehauk,
to hønsehauk og en

Kaie. Foto: Hallvard Vinje.

tårnfalk.
Etter den tradisjonelle runden ned til Verevåg en og opp i g jen ,
var det først litt mat i skrotten og så til Borhaug. Her sa
Kåre takk for se g , mens vi dro til Borshavn for å se etter
dvergdykkere, og tre individer ble da ogs å observert.
Så var det videre til Tjørvesanden, hvor vi bl.a. s å to
snøspurver og to myrsniper.
Det ble s å gjort en liten stopp langs veien for å se på en
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flokk med gulspurv, grønnfink og bokfink. Det dukket da opp en
pilfink som straks skrudde opp humøret vårt. Plutselig var det
noe "knallgult" oppe i en gran som trakk til seg oppmerksomheten. En fugl, delvis skjult bak g reiner lyste Vllt lang vei.
Den hoppet etter
en stund opp på
en g rein, og vi
fikk se dBn
ganske tydelig.
Denne fuglen var
helt "vill" i
far g ene , og
li g net i kke på
noen norske

Siden vi ikke kunne skaffe belegg for den "knallgule",
kan vi heller kose oss med de nne hjelmfiskanden.
Fotografert i Slimbridge av Arne Grønsund.

fugler. Vi noterte
det vi kunne av
fel tkjennetegn,
i tilfelle vi
senere kunne

klare å identifisere fuglen.
~tter en snartur nedenom Østhasselstrand, kjørte vi raskeste
veien til Oddvar l'edersen for å "konferere" litt o:n denne
merkeli g e fuglen. Vi ka m fra~ til at det sansynli g vis måtte
være en eller annen burfu~l.
Så bar turen til Nesheimvann for å se J e første sang svanene
og den store grågåsflokken som hadde hatt tilhold der i leng re
tid. I alt 16 sangsvaner og innpå 200 g rågjess pluss en enslig
dvergdykker ble observert .
Siste stopp på turen ble lagt til Havika for å se etter islam.
Vi fikk da ogs å ett individ, foruten en god del haveller og
svartender.
Vi vendte så nesen hjemover, lette til sinns o g med "hue fullt
av faul''. Turen var meget vellykket n å r en tar v ær, vind og
artsantall i be t raktning . I Qlt 5 1 arter ble registrert (med
burfugl og det hele).
Hilsen fem fra Mandal.
V /

A. Q.
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ARSHLJTr;- EKSKURSJONEN PA J1r<REN 1981
I forbindelse med NOF's årsmøte i Stavanger helgen 25.-26.4.
1981 ble det den siste dagen o~s~ arrangert en ekskursjon til
de mest kjente fuglelokalitetene p~ Jæren. Nandal lokallag
stil te 1 såpass sterkt opp på L,.rs:r,øtet at gruppen valgte
gjennomføre sitt eget ruteopple.r~g for dagen.
Under meget kyndig

tilretteleg~else

~i

og ledelse fra den lomQe-

kjente Jærornitolog Svein Efteland, la 10 forventnin~sfulle
Mandalitter i vei ved 7-tiden søndag morgen. Været var ikke
så veldig vårlig som årstiden skulle tilsi, rundt ~C, men
relativt stille og sol.
Første stans var Horpestadvannet hvor det 'Jar et

::.e;~et

:;:"l.

vannfuglliv med stokkand, krikkand, brunnakke og toppand
som de dominerende andearter. ~n subadult sangsvane hadde
ennå ikke dratt videre nordover, tydeliGViS plaget av en skade.
Ved siden av endene ejorde sothønene (15) og fremfor alt
toppdykkerne (25-30)
og hettemåkene
(flere 100) mest
av seg. Toppdykkerne
drev også med
kurtiseoppvisning.
En enslig lappspurv
ble også hørt.
Fra Horpestadvannet
er ikke ferden lang
til Orrevannet .~å
veien ned

~ot

vannet

så vi en liten flokk
med bergirisk (15).
Langs stranden skremte

Vipe. Tegning:Leif E. Gabrielsen

vi forøvrig opp vårens
første strandsnipe. Vi hadde også rikelig anledning til å
studere flere vakre skjeender (5). På lengre hold så vi
ca. 15 grågjess, og knoppsvaner var relativt rikelig
representert. 2 kvinender og 2 laksender hadde ennå ikke
trukket videre, noe som sikkert må tilskrives det kjølige
værlaget som hadde vært siden påske. Ute på noen store
steiner i

vannet satt endel storskarv (10) og tørket seg.
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Vi hadde hele tiden selvsagt selskap med syngende eller fløytende sanglerker, storspover, viper o g stær, samt e n og annen
rødstrupe og j ernspurv. IvJ.en det var tydeli g at våren ennå ikke
hadde gjor t sitt skikkelige innto g .
På vei til Grudavannet kom vi over en ged i ge n fl okk på omlag
300 heilo. Vel nede ved vannet så vi en v å rvakk e r brushane
med svart " manke ", 1 myrs nipe, 4 sandlo, de vanli g ste e nde ne
og 2 ravn, men heller ikke her var det det store mylderet av
fu g ler som det virkelig kan v ære på J ær e n e n vårdag i slutten
av april.
Vi reiste videre ut til Hevtangen, og hadde i og ved noen
furuplantninger me g et god sangoppvisning av flere lappspurv (10),
bokfink, bergirisk og tornirisk.På noen åpne jorder viste
og så 2 svarthalespover se g frem. Vel ute på selve Reve t holdt
det seg 10 fjæreplytt,
4 haveller, 10 svartender O€ en ubestemt
lom, høyst sannsynli g
~ slom (vanskelig ~ be p~ g runn av motlys).
c.erfu g l drev stadi g
på med matleti n g , ~en vi
så forgjeves etter den

s temme

~ndel

splitterna som var sett
de r dage n fø r. Mens vi
oppholdt oss de r ute,
trakk bl.a. en grågås
forbi, samt 2 silender.
Like før vi skulle forlate stedet, landet 7 lappspover blandt
oppskyllet tang og tare.
Vi benyttet ytre Jærvei hjem om ettermiddagen og stoppet flere
steder underveis. Mange fikk med seg steinskvett som årets
førsteregistrering, og ved siste stopp ved Ogna strand så
vi bl.a. 7 dyk kende sjøorrer.
Allikevel måtte vi helt til Mandal før vi så den første og
.Mandalsgjengen på Revtangen.Foto:Hallvard.

eneste svalen på turen, en låvesvale på Sånum. Men dn svale
g jør såvisst inge n sommer, noe vi fikk full føling med. Fra
å benytte lue og votter i morgentimene, ble det etterhvert
relativt behagelig pga. soloppvarming. Dog var det svært tynt
med trekkfugl å oppleve (totalt 63 arter), men vi hadde
allikevel stort utbytte av turen. Vi kom i kontakt med
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"likesinnede" fra andre landsdeler, folk som man kanskje
tidligere bare hadde hørt eller lest om, utvekslet erfaring
og tok med hjem nye impulser å arbeide videre med på
lokalt hold. Sist, men ikke minst, satte vi umåtelig stor
pris på Jærfolkets gjestfrihet - vi overnattet alle i
regi under full oppvartning.

privat

Jan .tvlichaelsen.

,,,
&. • •
SE ETTER FARGEh6R.KEDE TEi•tNIHCKSNI.PER .PA VAR OG HJST'i'REK:K.BT

I forbindelse med feltarbeid på mitt hovedfag har det i løpet
av hekkesesongene 1980 og 1981 blitt fargemerket 172 temmincksniper, Calidris tc:,J<ninckii, på Finse (Hordaland). Hver fugl
er påsatt fra en til tre fargeringer, men de fleste har to
fargeringer pluss metallring.
Da temmincksniper blir observert i mindre antall på vårtrekket
(ca.10/5- 10/6) og høsttrekket (ca. 15/7- 1/9) i Sør-Norge,
bør en være på utkikk etter fargemerkede individer i disse
periodene.
Observasjoner med beskrivelse av fargekoden mottas med takk
av :
Torgrim Breiehagen,
Avd. for zoo-økologi,
Zool. f4us.,
5014 BERGEN-UNIV.

39

VÅRKV~LD

I STRANDKANTEN

Tjelden, fuglen i kjole og hvitt, . med rødt; langbent fottøy til,
er tilbake. Småflokker med fløytespillere ~ flyr støyende omkring
under en fallende sol. De slår seg ned på smaholmer og skjær og
holder konsert for seg og sine, bøyer hodet o g tripper rundt
hverandre inntil de igjen går på vingene for å foreta en ny
rekognosering fra oven. Stemningsfull opplevelse.
Bn av dem bryter ut og lander ved bukta tler jeg sitter.
Jeg betrakter den gjennom kikkerten når den vasser ut i tangklasene og kommer tilbake med en kuring i nebbet. Med en
eminent teknikk klarer den å hale sneglen ut av huset og svelge
lekkerbisken. Gang på gang gjentar den eksperimentet. Legger
sneglehuset i en fordypning i fjellet, stikker nebbet som en
pinsett inn i åpningen, tar tak og rister kraftig på hodet.
Av en eller annen grunn slipper strandsneglen fra seg huset,
henger et øyeblikk ytterst i tjeldens nebbspiss, før den glir
inn i fuglens indre for å stimulere energiproduksjonen.
Til sist gaper den så over- og undernebbet skiller lag som en
saks; kanskje er det en veltilfreds rap som må ut, eller er det
den tilstundende kvelden som får fuglen til å gjespe etter
kveldsmaten. Hva vet vel jeg, i alle fall har tjelden befestet
stillingen som en av mine favoritter i strandkanten.
Bjørn V. Olsson

Til .: ••••••••.•.••.••.••••••.•••••••••••••••••••••

... . ......... ........... ·-· ................ .
•

Avs.

NOF/Avd. Vest-Agder, Postboks 4502 Grim, 4601 Kr.sand S

"Eg heite' Markus trost og eg fyge' rondt omkring - - - -"
Foto : Villen Vedeler.
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