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Det har i vinterhalvåret blitt jobbet hardt for å få sikret seg 

en egnet lokalitet til samlingsplass for Vest-Agder ornitologene. 

Det har fra alle tre lokallagene i fylket blitt vist stor inter

esse for dette, og en lokalitet på Lista viste seg å være ypper
lig til formålet. Den ligger ved Østhasselstrand og vi kunne 

drive med trekktelling, ringmerking og annen registrering fra 

området. 

Men, dengang ei - vi startet optimistiske å by på en hytte som 

skulle selges i området. Alle tre lokallagene ble kontaktet og 

finansene diskutert. Jo, vi kunne klare en del, opptil 70.000 

kroner. Nå er saken den at det var umulig å få det offentlige 

ved miljøverndepartementet til å bevilge noen kroner til oss 

Vest-Agder og derfor måtte alt finansieres privat. Dette ble 

ordnet ved at medlemmene tegnet andeler, pålydende en gitt sum. 

Hytta er forøvrig kommet opp i 150000 kroner, noe som ble alt 

for mye for oss. Ved senere undersøkelser viste det seg at det 

var forsvaret med en eller annen oberst som hadde bydd over oss 

hele tiden. Det virket som om de hadde en utømmelig kasse å ta 

av og det er trist å se at et så velegnet område skulle "gå tapt" 

p.g.a slikt. Området vil sannsynligvis ikke bli nyttet i noen 

grad, annet enn til oppholdsrom for det militære. 

Området er blandt de mest hensiktsmessige på Lista og i og med 

at Listaplanen snart skulle være vel i havn, måtte dette ha vært 

med å styrke vernesituasjonen betraktelig. Vi kunne drive infor

masjon utad til publikum, skoler, instutisjoner mm. om områdene 

og samtidig ville vanlige folk kunne oppsøke oss og få den 

informasjon som de har krav på. Vi kunne drive aktiv registrering 

og gjerne påta oss oppsynsjobber rundt de vernede områdene. 

Med den positive trenden som kom fram under arbeidet med finansene, 

fra medlemmene vel og merke, er det klart at vi må jobbe videre 

med hytteplanene. Vi i styret, sammen med formennene i lokallagene, 

vil være på utkikk etter aktuelle områder for fuglefolket på agder. 

Skulle noen ha ideer angående dette, ta da kontakt med personer 

som kan bringe dem fram i lyset. 

Så slå et slag for hytteplanene og hjelp til: 
Finn J. 
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NCRSK JINTE~FUGL ELLING 1983/84 

Kjell r imsby 

~esultatene av vinterfugltellinga 1983/84 følger her. Det 

var 5. sesongen at Il-Agder deltok i dette orosjektet. Del

takelsen under denne tellinga beløper seg til 8 personer, 

mot 3 forrige sesong. 5 personer tellet ruta si alle tre 

oerioder, mens 5 tellet ruta si kun midtperioden. 

Periodene var: Periode 1: 21 - 30 november 

Periode 2: 23 desember - 6 januar 

Periode 3: 31 januar - 8 februar 

Deltakeroversikt 

Nr 

002 

004 

005 

007 

009 

010 

013 

014 

Navn 

Runar J8bekk 

K.!ire Olsen 

Tellef Ve støl 

Kjell Grimsby 

Kjell Grimsby 2 

Kjell Grimsby 3 

Jostein \/et land 

,1\tle H Qvale 

Tor E Høgs~s 

Finn Jørgensen 

Lok.lag 

Mandal 

Lista 

Kr.sand 

Lista 

Lista 

Lista 

Lista 

r1andal 

Mandal 

~1andal 

P1 

X 

X 

X 

X 

D2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

P3 

X 

X 

Det rettes herved en takk til deltakerne for fin innsats 

i vinterfugltellingsarbeidet. 
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Nedenfor følger registrerte arter gjenngitt i tabellform 

ved antall registreringer ( punkter ) og antall obs. ind. 

Totalt ble 87 arter registrert under tellingene. 

Tabell 1. ~esultater av vinterfugltellingen i V-Agder 1983/84 

Antall punkter Antall individer 

01 P2 P3 P1 P2 P3 

Antall ruter 5 10 5 5 10 5 

Art 

Overgdykker 2 3 6 3 

Horndykker 

Gråstrupedykker 1 

Storskarv 4 9 4 26 26 30 

Toopskarv 3 5 

Skarv sp. 2 13 

Gråhegre 2 5 2 3 6 3 

Kanadagås 3 2 27 40 

Knopp svane 2 2 

Stokkand 2 13 5 12 162 90 
Topp and 10 2 
Ærfugl 9 4 48 80 
Svartand 6 
Sjø orre 4 
Havelle 3 41 
Kvinand 4 16 11 9 148 99 
Sil and 4 4 6 49 33 
Laksand 1 1 4 2 

And sp. 6 

Havørn 

Hønsehauk 2 4 3 4 

Spurvehauk 3 5 3 5 
Kongeørn 

Stor falk SP • 

Orrfugl 

Storfugl 
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I/ann rikse 

Si vhøne 5 2 

Sothøne 

Tjeld 2 

Rugde 5 1 6 

Hettem2ke 6 7 4 68 55 25 

GdmAke 20 34 13 937 1171 617 

Grønnlandsm:ike 1 1 

Svartbak 10 15 10 103 87 67 

Fi skemåke 7 10 4 95 363 39 

Krykkje 4 13 2 

Ung stormåke 3 70 

Alkekonge 4 39 

Lomvi 2 4 5 2 7 11 

Teiste 

Ring due 3 

By due 3 3 

Tyrkerdue 10 

Grønnspett 2 2 

Svartspett 1 

Flaggspett 2 3 2 2 5 3 

Hvitryggspett 

Sang lerke 

Heipiplerke 1 

Skjreroiplerke 2 7 2 27 

Vintererle 

Stær 3 4 2 32 149 2 

Nøtteskrike 14 14 10 30 21 16 

Skjære 15 20 14 25 40 31 

Kaie 5 10 

Kornkråke 1 

Krike 24 38 19 426 573 402 

-1avn 3 3 4 6 

Fossekall 3 3 5 5 5 7 

Gjerdesmett 7 5 4 12 7 5 
Jernsourv 2 2 
''~unk 1 1 
'uglekonge 17 29 8 108 261 74 
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Rødstrupe 9 8 5 9 9 6 

Grå trost 32 27 11 1470 652 31 

Svarttrost 21 26 13 57 56 16 

:iødvingetrost 6 4 25 18 

Stj ertmei s 1 2 10 13 

Løvmeis 3 11 4 27 3 

Granmeis 8 18 4 46 136 19 

Toppmeis 3 8 

Svartmei s 3 2 4 

BUmeis 21 28 17 77 101 47 

Kjøttmeis 32 52 28 214 385 161 

Spettmeis 3 11 3 4 19 3 

Trekryoer 3 2 5 2 1 

Gråspurv 8 6 4 65 50 31 

Bokfink 1 3 1 6 12 7 

Bjørkefink 2 20 11 4 219 157 

Grønnfink 3 15 4 8 147 69 

Grønnsisik 14 32 4 153 576 22 

Stillits 1 1 

Bergirisk 6 22 

Gråsisik 13 499 20 

Polarsisik 2 

Korsnebb sp. 6 2 2 17 5 

Dom p a o 10 6 2 28 14 

Kjernebiter 3 5 

Gulspurv 5 3 3 29 22 11 

Snø~~':!_rv 2 11 

_8_7 __ a_rj:_ e_~ _ ---·--~ 3 4 627 275 4129 6496 1378 
-------~-~ 

_______ B_2J~ __ 65 ,_o_-~.!:. 

.!S_~ men !_a..E_~:t: _ _!:j _ _L_~r t sl is~ NS - Arter som s t ~, r skjelden-

hetslista er innsendt for godkjenning. 

Dverg dykker: 3 Flekkefjord 27.11 .83 og 28.01.84, 7 Flekke-

fjord 07.01.84 (i\ C) • 4 3orhaug 26.12.83 ( r<C). 
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Horndy~ker: 1 Løgene v/Flekkefjord 02.01.84 (KG). 

~r~struoedykker: 1 Figebrekkruten 06.02.84 (RJ). 

roooskarv: 1 F"igebrekkruten 04.01.84 og 2 Eigebrekkruten 

06.'17.84 ( ?J). 1 Flekkefjorden 28.01.84 (KG). 

'l c; 3JOUC1fUten 04.07.84 (FJ). 

no:n vane: 2 ]'1numruten 04.01.84 og 04.02.84 ( FJ). 

Toooand: 10 Listaruten 08.01.84 (J~). 2 3~numruten 04.02.84 (FJ) 

lav,Jrn: J
0'nu:nruten 08 .01.81> ( fJ). 

(,ongeørn: ;nu:nruten 08.01.84 (FJ). 

'annrikse: Løgene, rlekkefjord 27.11.83 (KG). 1 'Jesbekken 

?t1 • 1 • 8 3 ( T 1! ) • 

L~gene 77.11.83, 5 L~gene 02.01.84 og 7 Løgene 

.01.P4 (KG). 

eld: ~~nu:nruten 77.11.83 ( FJ). 

~r~nnlandsm~ke: 1 ~andalselva 02.01.84 (Al). 

~rykkje: 13 oeriode 2 i Flekkefjord og Mandal. 7 Eigebrekk

ruten 15.0'7.84 (lJ). 

ist: 1 -Jjøbodvikruten 77.11.83 (TEH). 

r:3oett: 1 l'omme v/Flekkefjord 08.01.84 (KG). 

:1\Jitryggs::Jett: 1 Hidra 77.1 .83 (KG) 

Sanqlerke: ~andalselvruten 26.11.83 (A~). 1 Dønnestad 

:: 4 • 1 ;; • 8 3 ( T \i) • 

"Pi~JiolerkF>: 1 v/·3orhaug 76.17.83 (KO). 

'iintert'rle: 1 S~numruten 77.11.83 ( FJ). 

rnkr k 1 'lusLad, rlekkefjord 07.01,84 (KG). 

teinoddenruten 76.17.83 (~r). 

tilltts: -~ ;J n nes ta d 7 l.t • 1 • 8 3 ( T 'l ) • 

l " i 'i i k : ·: c1 T'Fn e, ;:-lekke f j o r d O 8 • J 1 • R 4 ) • 

iEf'IBDi r: ; rlekk fjordsomrc•dct .;Jeriode ), 

S :l U 'J: 1 L .1 ·" ). 1 ll.fjord 07,01.84 (KG). 
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Tabell 2: Data for vinterfugltellingens 10 mesttellede arter. 

1 .periode 2.periode 

BB.l__ ant.ind. at; frekvens ant.ind. ~ Frekvens 

1.Gr:~m~ke 937 22,7 7,3 1171 18,0 9,0 

2.Grljtrost 1470 35,6 11,4 652 10,0 5,0 

3.Kr!1ke 426 10,3 3,3 573 8,8 4,4 

4.Kjøttmeis 714 5,2 1,7 385 5,9 3,0 

5.Grønnsisik 153 3,7 1 '2 576 8,9 4,5 

6.Gdisisik o o o 499 7,7 3,9 

7.Fiskem~ke 95 2,3 0,7 363 5,6 2,8 

8.Fuglekonge 108 7,6 0,8 261 4,0 2,0 

9. Bjørkefink 4 o' 1 o 219 3,4 1 '7 

10.Stokkand 12 0.3 o. 1 162 2.5 1. 3 

3419 4851 

+ andre arter 

Totalt ooptelt alle tre perioder 

F r e k ven s ( ,.~ ) • 

3.periode To ta 1 t 

ant.ind. ''s Frak vens ant.ind. ;, 

617 25,9 4,7 2775 21,0 

31 1,3 0,7 7153 16,6 

402 16,9 3,0 1401 10,8 

1 61 6,8 1,2 760 5,8 

2? 0,9 0,2 7 51 5,8 

20 0,8 o' 1 519 4,0 

39 1 '6 0,3 497 3,8 

74 3,1 0,6 443 3,4 

157 6,6 1,2 380 2,9 

90 3,8 0,7 264 2,0 

2378 9893 76,1 

3110 23.9 

13003 ind. 
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VINT~qFUGLTELLINGA VINTEREN 1984/85 

Kjell Grimsby 

Denne raoporten inneholder resultater fra NOF- Vest Agders 

6. vinterfugltelling, vinteren 1984/85. Periode 2 er hoved

~erioden og brukes for sammenligning med andre vintre, mens 

oeriode 1 og 3 brukes for kartlegging av forandringer av 

bestander vinteren gjennom. Telleperiodene vinteren 1984/85 

var som følger: Periode 1: 24.november- 2.desember 

Periode 2: 22.desember - 6.januar 

Periode 3: 26.januar - 2.februar 

Deltakelsen var meget god, da hele 16 medlemmer deltok 

tellingene 1984/85, mot 8 deltakere 1983/84. Av de 16 del

takere var det 10 førstegangstellere. Det skal videre nevnes 

at 8 ruter ( skulle være mulig 2 høyne ) har vært tellet de 

to siste vintre. Disse ruter som er tellet to pÅfølgende ~r, 

legges til grunn for bestandsendringer sammenlignet med andre 

vintre. 

lapoorten bygger oi 20 ruter ( 200 punkter ) totalt opotelt 

vinteren 1984/85. Derav er 9 ruter tellet alle 3 oerioder, 

mens 11 ruter er tellet kun midtoerioden ( 2.periode ). 

Tellingene har foreg~tt etter punkttakseringsmetoden, der en 

i nøyaktig 5 minutter teller alle observerte ( sett eller hørt 

fugler fra ett punkt. Hver deltaker legger selv opp en slik 

rute å 10 ounkter. 
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Deltakeroversikt 

002 f"lunar Jåbekk !'i anda! X 

004 K?1re Olsen Lista 

005 Tellef 'Jestøl Kristiansand 

007 Kjell Grimsby Fl1 Lista 

"l? X 

rn 
R4 X 

R5 

011 Atle Grimsby Lista X 

012 0 er Grimsby Li sta X 

013 Tor E Høgs~s ""anda! X X 

014 Finn Jørgensen rr,andal X X 

015 Svein Grimsby Lista ,\ 

016 Geir Grimsby Lista X X 

017 Ei vind Schiander Lista X 

018 Knut 5 Olsen Lista X 

019 Odd A Stava Lista X 

020 Odd Tunge! and ~~anda! X X 

021 Geir Hund stad r~andal X 

022 Jarle Egseth ~landa! X 

flesul tatene som følger er gjengitt i to hovedtabeller 

( tabell 1 og 7 ). Tabell 1 inneholder det totale matrialet 

fra de ruter som er oootalt vinteren 1984/85, ved antall 

registreringer ( punkter ) og antall observerte individer. 

En registrering betyr at en art er registrert p~ et punkt, 

uavhengig av hvor mange ind. av arten som blir ooptalt ~? 

samme ounkt. D.v.s at ser en 5 kjøttmeiser og 2 soettmeiser 

oA ett ounkt s~ f;r begge arter registrering og henholdsvis 

5 Og = individer. S~ledes kan en art f~ maksimalt 1J regis-
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treringer or. rute. N~r kjøttmeis i periode 2 1984/85 fikk 

1~1 registreringer dd 20 rutene, sier dette oss at arten 

ble registrert n?1 11'1 ( 60'', ) av de 200 punktene som er med 

i matrialet. 

Tabell 1. ~interfugltellinga V-Agder 1984/85 

~nt~ll ~unkter Antall individer 

P1 D2 P3 P1 P2 P3 

E_n_~i':_U:.., ru ter 9 20 9 9 20 9 

t\r t 

':1l 2,lom ;:; 

~torlom 2 2 

Islam 

,~ v e r g dy k k e r 2 4 6 4 

Horndykker 2 

'4<Jvsule 

~torskarv 4 75 14 30 164 79 

~Tl ~l skarv 3 7 4 5 1 o 20 

6 6 4 7 31 7 

:) 3 40 108 

37 

c;n:JD'lS 7 3 6 20 2 

9 

, to i<:< iln:j 1 7 20 180 362 155 

. ri ;:mrl 

_lrunn~kke 

frn:-12nrl 3 4 

12 

"un 7 1 3 7 49 451 114 

.:or 7 67 7 30 

4 10 L1 

4 64 , 4 

\ti 1 o 390 184 
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Lapp fiskand 2 2 

Sil and 3 6 7 7 23 98 

Laksand 4 5 4 18 

Hønsehauk 4 4 

Spurvehauk 2 2 

~lus våk 

Kongeørn 3 4 

IVJyrhauk 

Jaktfalk 

Tårn falk 1 

Orrfugl 2 2 

Storfugl 

Vannr ikse 

Si vhøne 4 2 

Sothøne 

flødstilk 

Rugde 5 9 6 12 2 

Enkeltbekkasin 1 

Hettemåke 9 12 6 50 69 29 

Sildemåke 4 3 1 10 9 1 

Gråm:lke 28 47 22 407 798 302 

Svartbak 19 24 12 53 52 38 

Fiskem:lke 13 21 12 79 184 83 

Krykl<je 2 3 

Ung storm~ke 4 5 6 34 35 355 

Alkekonge 14 6 7 39 11 16 

Alke 1 2 1 2 

Lomvi 9 12 7 20 20 18 

Teiste 1 

Ringdue 5 15 17 /6 142 BO 
Ty rkerdue 2 3 1 

Grønnsoett 5 3 2 6 3 2 

Gråsoett 3 3 

Svartspett 2 7 2 

Flaggsoett 4 5 5 4 6 5 

Hvi trygg spett 

Dvergspett 2 

'Janglerke 7 4 
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Heipiplerke 1 

Skjærpiplerke 5 10 

IJintererle 

i.Jarsler 1 

Stcr::r 7 9 54 234 2 

Nøtteskrike 17 13 8 23 23 14 

Skjære 19 35 20 43 105 36 

Kaie 4 36 

Krike 38 87 33 235 567 166 

'Jvartkdke 1 1 

~a vn 4 6 6 8 8 9 

Fossekall 2 5 4 2 7 5 

':;jerdesmett 71 34 9 34 49 9 

Jernsourv 5 6 6 7 

c11 unk 

Fuglekonge 73 56 18 176 417 11 9 

lødstruoe 11 30 14 15 41 14 

Cr~: trost 16 20 7 43 62 12 

~ødvingetrost 11' 21 41 63 

3tertmeis 10 11 6 54 64 32 

Lø vmei s 6 18 6 13 51 16 

Cranmeis 27 41 18 117 221 75 

Tooomei s 3 3 4 9 

)vart'lleis 6 3 5 8 4 

Ol?uneis 35 62 23 132 275 104 

1\jøttmeis 61 121 55 548 1198 481 

-;o et tmei s 16 25 12 26 58 17 

Trekryoer 3 1 o 4 4 12 4 

';r'•sourv 5 9 6 55 79 59 

!il fink 

:"ok fink 8 11 4 14 19 8 

c:Jjørkefink 6 2 3 71 4 5 

;:;rønnfink 7 12 5 11 79 34 

Grønnsisik 8 73 6 20 102 77 

)tillits 

risk 6 33 

GrPJsisik 7 2 B 25 43 

r<orsnebb 50. 3 5 3 9 
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Dompap 8 18 3 11 73 11 

Kjernebiter 2 4 

Gulseurv 1 3 4 2 8 31 

87 arter 610 497 3011 7076 3157 

Gj.sn. arter/eunkt 61 7 

Gj.sn. ind./ounkt 82 1 6 65 1 0 47,6 

Værforholdene under 1. og 2.periode var fine, med mildt og 

snøfritt fram til 3rsskiftet. Periode 3 forløp med snø-

dekket mark og sure vinder med lave temperaturer. Den fine 

1 • og 2.oeriode vises ved at enkelte av v~re trekkfugler kunne 

observeres t.o.m midtvinterstellinga. Det ble bl.a observert 

63 rødvingetrost og flere stær da. Ellers er endene godt 

representert o.g.a gode isforhold. 

Kommentarer til artslista. ( Følger sjeldenhets(x)- og rao

oortlista ). 

Sm~lom: 2 v/S§num, Mandal 25.11.84 (FJ). 

Storlom: 2 v/S~num, Mandal 25.11.84 (FJ). 

Islam: v/Nordhassel, Lista 04.01.85 (KnO). 

Dvergdykker: 4 Løgene, Flekkefjord 02.12.84 (KG). 

2 Løgene, Flekkefjord 28.12.84 (KG). 

4 Borhaug, Lista 30.12.84 (KO). 

4 Eigebrekkruta, Mandal 28.01.85 (RJ). 

Horndykker: 2 Eigebrekkruta, Mandal 29.12.84 (RJ). 

Havsule: S~numruta, Mandal 25.11.84 (FJ). 

Toposkarv: 5ind. P1, 10ind. P2 og 20ind. P3 ved ~andal og 

Flekkefjord. 
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Kanadag2s: 21 Imeruta, Mandal 25.12.84 (GH). 

7 Sira, Flekkefjord 27.12.84 (ES). 

12 Flikka, Flekkefjord 28.12.84 (KG). 

99 Sånumruta, ~anda! 26.01.85 (FJ). 

4 ~asv~g, Hidra 27,01.85 (PCG). 

5 Feda, Kvinesdal 02.02.85 (AG). 

Cr~g~s: 32 Kjelleneset, Hidra 03.01.85 (KG). 

~nooosvane: 6 S2numruta, Mandal 25.11.84 (FJ), 

'~ang svane: 

(;rik kand: 

irunnakk 

13 Sånumruta, Mandal 29.12.84 (FJ), 

7 '-logganvik/Sjøbodvik, :·landa! 05.01.85 ( TEH). 

~~numruta, ~anda! 26.01.85 (FJ). 

S~numruta, ~anda! 29.12.84 (FJ). 

7 :t/.'sthasselneset, Lista 04.01.85 (Kne). 

na ra, Flekkefjord 8?,1 .84 ). 

~orhaug, Lista 30.1 .84 (KO). 

ekkefj rd .11.84 ). 

1 hann Løgene, Flekkefjord 78.1 ,84 (K~). 

3'1numruta, "andal 26.81.25 ( ). 

lasv~g, Hidra 27.01.85 ( ). 

S k o g s f j o r d e n , i•' an da l O ., • O 7 • 8 5 ( C T) • 

:erqand: 1? ) 3Jnumruten, :•andal • 11 .84 ( ) • 

fisi<and(x): Ojuovikbukta, Flekkefjord 02.02.85 (AG). 

'LIS \J ';k: 

>;onge:z~ rn: 

vr'l::1uk: 

rnf.=dk: 

Sandebukta, Kvinesdal 02.0~.85 (AG). 

igebrekkruta, ~andal 29.12.84 (qJ), 

Imeruta, "andal 25.1 .84 ( \ 
J• 

Hidn, llekkefjord 03.01.85 (K~). 

r'lauq, Lista 30.1 • 4 (KO). 

lnes, Flekkefjord 26.17,84 (SG). 

/irkeh:Hn, Hidril 03.01.8 (KG). 
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Vannrikse: Eigebrekkruta, ~andal 02.17.84 (~J). 

Løgene, tlekkefjord 27.01.85 (KG). 

Sivhøne: 4 Løgene, tlekkefjord 02.12.84 (r<C). 

2 Løgene, rlekkefjord 28.12.84 (KG). 

Sothøns: Ana Sira, rlekkefjord 27.01.85 (GG). 

Rødstilk: 1 '/lsthasselneset, Lista 04.01.85 (Knr). 

Enkeltbekkasin: 1 :,teinoddenruta, Lista 30.12.64 (~C). 

i<rykkje: f~asv:lg, Hidra 27.11.84 (P~'G). 

Roligheten, "na Sira 02.1 .R4 (GG). 

Qlkekonge: 39ind. o1, 11ind. P2 og 16ind. P] 

Qlke: S~numruta, ~andal 29.12.84 ). 

Eigebrekkruta, ~andal 28.01.85 (lJ). 

Djupvikbukta, Flekkefjord 02.02.85 (AG). 

Teiste: Sandebukta, Kvinesdal 25.11.84 (AG). 

Gr~soett: 2 Sandelia, Kvinesdal 25.11.84 (AG). 

Rasv~g, Hidra 27.11.84 (PJG). 

r\asv:lg, Hi dra 03.01.85 ( :JJG). 

Svartsoett: hann Glendrange, tlekkefjord 02.12.84 (KC). 

Eigebrekkruten, Mandal 0?.12.84 ). 

2 \Jesbekken, Tveit 28.12.84 ( T'l). 

Hvitryggsc:Jett: 1 ~asvfog, Hidra 77.11.84 ('l'C). 

Dvergspett: 

Sanglerke: 

Hei:Jiplerke: 

'(asv-'ig, Hidra 03.01.85 ( ) • 

Abelnes, tlekkefjord 26.12.84 (1G). 

Eigebrekkruta, ~~andal ?9.1 .811 

Rorhaug, Lista 30.12.84 (KO). 

Borhaug, Lista 30.1 .84 (Kr). 

) . 

Vintererle(x): 1 S~numruta, ~andal • 11 .8 ) . 
Varsler: 1 Tjersland, Flekkefjord 25.11.fl4 (11c;). 
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Svartkrqke: Austad, Flekkefjord 0~.12.84 (KG). 

Abelnes, Flekkefjord 26.12.84 (SG). 

~ilfink: Austad, Flekkefjord 07.12.84 (KG). 

Stillits: IJesbekkenruta, Tveit 28.12.84 (TV). 

Kjernebiter: 4 ~asv~gruta, Flekkefjord 27.01.85 (P~G) 

Tabell 2 viser til forandringer i bestanden fra vinteren 1983/84 

til vinteren 1984/85. Her brukes kun tellingene som er 

gjennomført to p3følgende vintre. Dette matrialet er av denne 

grunn noe tynt, da rapporten kun bygger på 8 ruter. 

Tabell 2. Bestandsendringer fra 1983/84 til 1984/85 basert 

o~ 8 ruter ( BO punkter ) som ble talt begge sesonger. 

Prosentberegning er kun utført dersom en art er 

registrert på mer enn 10 punkter eller med mer enn 

50 individer. 

Registllringer Individer 

AlT 83/84 84/85 f, 83/84 84/85 la 

Dverg dykker 2 2 6 6 

Horndykker 1 1 1 2 

Storskarv 9 9 26 42 

Toppskarv 5 7 

C dheg re 5 4 6 10 

Kanadaglls 1 o 11 o 
Cr!1g3s o o 32 

Kno:Jpsvane 1 3 2 20 

Sangsvane o o 2 

tok kand 10 4 -60 114 78 -31 
;<rikkand o o 
To rJ:Jand o o 



67 

Ærfugl 7 5 -28 28 187 +567 

Svartand o 7 o 71 

Sjøorre o 3 o 3 

Havelle 2 16 11 

Kvinand 9 12 +33 108 82 -24 

Sil and 8 6 49 23 

Laksand o 4 o 
Havørn o 1 o 
Hønsehauk 3 2 3 2 

Sourvehauk 5 1 5 

Mus våk o 1 o 1 
Kongeørn 1 2 1 3 
Myrhauk o o 
Tårn falk o 1 o 
Orrfugl 2 2 

Storfugl o o 
Vannrikse o 1 o 
Si vhøne 1 5 2 

~ugde 5 4 6 6 
Enkeltbekkasin o 1 o 1 
Hettemåke 6 6 o 50 51 +2 
Gråmåke 26 20 -23 933 341 -63 
Svartbak 11 11 o 65 23 -64 
Fiskemåke 7 9 +28 346 59 -82 
Krykkje 4 o 13 o 
Ung s tormåke 2 o 64 o 
Alkekonge o 3 o 8 
Alke o 1 o 
Lomvi 4 5 7 10 
Ring due 1 11 3 100 
Tyrkerdue o o 
Grønnsoett 2 2 
Svartsoett 1 2 2 

Flaggspett 2 3 4 4 

Hvitryggspett 1 o o 
Sanglerke 2 4 

Heipiplerke 1 1 
Skjæroiplerke 3 ? 20 3 
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Stær 4 4 o 149 201 +34 

Nøtteskrike 14 6 -57 21 14 -33 

Skjære 16 18 +12 20 37 +85 

Kaie 5 3 10 35 

Kornkr,ike o 1 o 

Kdke 30 31 +3 475 294 -38 

'iavn 3 4 6 5 

Fossekall 2 3 4 5 

Gjerdesmett 5 10 +100 7 16 +128 

Jernsourv 1 

~'unk o o 
Fuglekonge 28 27 -3 246 168 -32 

Clødstrupe 7 7 8 9 

GrHrost 27 9 -66 652 28 -95 

Svarttrost 25 18 -28 55 28 -49 

Rødvingetrost 4 9 18 9 

Stjertmeis 1 5 5 23 

Løvmeis 10 9 -10 25 25 o 
Gran:neis 18 19 +5 136 11 2 -17 

Tooomei s 3 8 2 

Svartmeis 3 4 4 4 

8Hmeis 28 21 -25 1 o 1 76 -24 

Kj øt tmei s 43 41 -4 333 423 +27 

Soettmeis 11 9 -18 19 21 +10 

Trek ryper 2 2 2 2 

Gr!lspurv 5 7 +40 43 70 +62 

3okfink 3 4 12 6 

8jørkefink 19 2 -89 217 4 -98 

Grønnfink 14 6 -57 134 60 -55 

Grønnsisik 29 11 -62 553 50 -90 

Stillits 1 1 1 

Bergirisk 6 22 2 

Gdsisik 10 2 -BO 401 8 -98 

:lolarsisik 1 o 2 o 
Korsnebb sa. 6 17 3 

Jom::Jao 9 7 24 40 

Kjernebiter 3 o 5 o 
Gulsourv 2 2 19 6 

:iu:n 550 466 -15 5675 2995 -47 
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Kommentarer til tabell 2. 

NBf Prosentberegning er som tidligere nevnt kun utf~rt 

dersom en art er registrert med mer enn 10 pkt. eller 50 ind., 

og av denne grunn blir bare enkelte arter representerte. 

Av tabellen ser en at på de 8 rutene som ble telt begge sesonger 

ble det gjort færre registreringer ( -15~ ) og telt mindre 

fugl ( -47~ ) i 1984/85 enn 1 1983/84. 

Ender viser generelt en reduksjon, untatt ærfugl som har hatt 

en markert økning ( 567% ) i antall individer. Måker viser 

for alle arter en nedgang i antall individer, mens fiskem~ken 

har en økning i antall registreringer. Relativt flere stær 

kan ha overvintret i 1984/85 enn foregående vinter. Ingen 

endring i utbredelsen ( antall registreringer ). Krqkefugler 

viser en markert nedgang for nøtteskrike og en lignende opp

gang for skjære. Nedgangen i antall observerte kr~ker kan 

skyldes den milde perioden under tellingene i midtperioden. 

Kr~ka kan av denne grunn ha oootrqtt mere spredt. 

Gjerdesmett viser en økning pq over 100~, noe som kan være et 

utslag av optimale forhold hekketiden. Trostene viser tildels 

kraftige reduksjoner, tatt betraktning det gunstige klimaet. 

Vinterfugltellinga 1983/84 gav utrolig store mengder grAtrost. 

( f.eks. 494 ind. p~ 6 ounkter i en rute Pl Lista ). Dessuten 

var det store forekomster av rognebær ( samt uhøstede eoler ), 

noe som fører til overvintringsforsøk hos trostene. Hos 

meisene er det ubetydelige endringer ( en minimal tilbakegang 

ved antall registreringer ). Ser en derimot ~l finkefuglene 



o 
r-

Tabell 3: Data for vinterfugltellingens 10 mesttellede arter. Frekvens (%). 

1.periode 2.periode 3.periode 

A RT ant.ind. /{, Frekvens ant.ind. ~lo Frekvens ant.ind. ~ 

l • K j ø t tm ei s 548 18,2 4,2 1198 16,9 9,0 481 15,2 

'.Gråmåke 407 13,5 3,1 798 11, 3 6,0 302 9,6 

~. Kdke 235 7,8 1, 8 567 8,0 4,2 166 5,3 

~.Fuglekonge 176 5,8 1, 3 417 5,9 3,1 119 3,8 

j. Stokkand 180 6,0 1,4 362 5,1 2,7 155 4,9 

).Kvinand 75 2,5 0,6 390 5,5 2,9 184 5,8 

'.F.rfugl 49 1, 6 0,4 451 6,4 3,4 11 4 3.6 

!.Blåmeis 137 4,4 1, o 275 3,9 7, 1 104 3,3 

~. Granmei s 117 3,9 0,9 221 3, 1 1,6 75 2,3 

l ) • F i ~k em !i k e 79 2,6 0,6 184 2,6 1,4 83 2,6 

1998 4863 1783 

:!" andre arter 

Totalt ooptel t alle tre perioder 

To ta l t 

Frekvens ant.ind. lo 

3,6 2227 16,8 

2,3 1507 11, 4 

1 , 3 968 7,3 

0,9 712 5,4 

1,2 697 5,3 

1 '4 649 4,9 

0,9 614 4,6 

O,B 511 3,9 

0,5 413 3' 1 

0,6 34 6 7,6 

l 
8644 65,3 

4600 

13244 ind. 
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som oootrådte tallrikt p; streif/trekk 1983/84, Sl er de av 

denne grunn blitt notert med tildels kraftig tilbakegang. 

Finkefuglene skal imidlertid behandles med en smule forsiktig-

het, da disse gjerne har svingninger som resulterer store 

utslag. Og mye taler for at svingningen blir oositiv for 

sesongen 1985/86. Gr~sisiken viser en stor tilbakegang ved 

antall registreringer ( -80~ ), og ved antall individer ( -98~ ). 

Dette skulle vel forklares ved at det i Mandal 1983/84 ble 

obs. hele 350 ind. ( av totalt 401 ) i en og samme rute. 

Til slutt vil jeg nevne at artsantallet steg fra 87 ( 83/84 

til 102 ( 84/85 ). 

Vinterfugltellingens 10 mesttellede arter 

De 10 mesttellede artene utgjorde i 1984/85 8644 ind. av 

totalt 13244 ind., d.u.s 65%. Ser en p3 kjøttmeisa er denne 

registrert med 2227 ind., og den utgjør 16,8~ av totalt 

antall individer. Deretter er arten satt opp i de respektive 

3 perioder. Eks. pA 1. periode: 548 ind. som utgjør 18,2~ 

av totalen i denne inneværende perioden, for sl l bli om

regnet ( ved omregningsfaktor ) til å gjelde for hele 

vinterfugltellinga. Merk: Disse 3 periodene kan ikke direkte 

brukes til A sa~menligne arten vinteren gjennom, men mA kun 

brukes til 3 avlese verdien omregnet til l gjelde hele 

vinterfugltellinga 

Til slutt vil jeg takke alle deltakere for kjemoefin innsats. 

Forfatterens adresse: Kjell Grimsby 

4440 Tonstad 
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ANKOMSTTID[~ FOR TREKKFUGL I MANDAL OG LINDESNES 

~C~~UNER 1983, -84, -85. 

Runar J~bekk og Atle Jvale 

Herved oresenteres noen ankomsttider for trekkfugler 

i Mandal og Lindesnes. Vi valgte & publisere dette 

matrialet selv om det er noe ufullstendig, da det kan 

være interessant å sammenligne resultatene med et lignende 

prosjekt som er i gang i Kristiansand. Kanskje kan det 

også føre til større deltakelse i prosjektet i kommende 

sesonger. 

Pga plasshensyn publiseres førsteregistreringene uten 

stedsangivelse. De aller fleste observasjonene er gjort 

i ~anda! kommune, men enkelte er fra Lindesnes (L). 

N~r det gjelder artsutvalget har vi valgt å utelate 

arter som regelmessig overvintrer i området i noe an

tall. Eksemoler oå slike kan være musvåk, rugde, stær, 

svarttrost, gråtrost og skjærpiplerke. Ellers markerer 

(OV) i tabellen nedenfor at en art er observert på et 

tidspunkt som sansynliggjør overvintring. 

Ankomstdatoene ser for de fleste arters vedkommende ut 

til stemme godt overens med det som regnes som normalt. 

En strandsnipe o~ Sånum 30.03.84 er vel ca 1 mnd. tid

ligere enn normalt, og tangering av tidligrekorden i 

Haftorn. T~rnseiler og låvesvale ser også ut til å være 
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tidliQ ute . En gransønger i ~jøbodvik 04.D3.R5. m~ ogs~ 

novneo . ror andel ørtor nr det stor variasjon i rørsta

ragistrøringeno fre ~r til ~r . Dette skyldos nok i 

større grad observøtørones vakslendu nktivitet enn reello 

varioajoner . 

l de kommondu sosongor vil vi oppfordro ollo til A ha 

øyner og ører 6pne, og sonde inn sino obsorvesjontr . Le 

dut g~ soort i ~ r~ nyo tidligrokordar . Trøkkfuqlskjamaar 

kan rAos vod hønv~ndalse til An AV underteqnade . Til 

slutt an takk til do som sendte inn skjamear For Arene 

- 83 , -84 og -es . Det var : DagFi nn Dahl, Jarle Egsøth , 

l var Hille , Tor Egil Høgso\s , rinn JørQtnson , flunør J .1bAkk , 

Atle Qvolo og Villen Vedelar . 

Litterotur: Hartorn s. ( 1971 ): Norges F"ugler 

UnivørsitatsforlAgat 

!iar al glimL fro l~andal lokallacls Anriltur til Hill 11 . 

rote : finn lør lj on:~an. 
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Tabell 1: Ankomsttider for trekkfugl i 1andal og 

Lindesnes (L) kommuner 1983, -84 og -8S. 

OV = overvintring 

A~T------------------~1~9~8~3 ______ ~1~9~8~4 ________ 1~9~8~S 

Stork 13.0S 

Tundrag~s 

Sæd gås 

Gra vand 

Brunnakke 

1\rikkand 

Knekk and 

Lerkefalk 

Tjeld 

San dl o 

'3oltit 

Heilo 

Vioe 

:~y rsni oe 

Enkeltbekkasin 

Sm.~spove 

Storsoove 

Rødstilk 

'Jkogsni:Je 

Strandsnioe 

Sildem1ke 

f·1akrell terne 

20.03(L) 

16.04 

12.03 

01.0S 

11.03 

22.03 

23.0S 

08.0S 

04.03 

ov 

18.04 

14.0S 

01. os 

79.03 

79.04 

11.03 

13.04 

20.03 

ov 

18.03(L) 

20.04 

14.04 

OS.03 

17.04 

1S.04 

22.04 

30.03 

27.02(01J?) 

30.03 

17. rn 

16.03 

16.03 

20.04 

17.04 

11. os 

07.04 

ov 

02.04 

28.03 

23.02 

17.04 

ov 

12.0S 

29.04 

ov 

05.0S 

1CJ.OS 

16.03 

04.05 
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ART 1983 1984 198S 

Skog due 13.03 12.04 17.03 

Ringdue 04.03 OV CV 

Turteldue 06.0S 09.0S 

Gjøk 07 .os 14.0S 11. os 

Tårnseiler 01 .os 30.04 

Vende hals 22.04 23.04 

Sanglerke 01.03 03.03 23.0? 

L2vesvale 18.04 22.04 

Taksvale 20.04 26.04 

Treoiolerke 22.04 os.os 
Heipiolerke 29.03 17.03 

Guler le 04.0S 

Linerle 26.03 13.04 09.04 

Svar trygger le 20.03(L) 17.03(L) 

Blå strupe OS.05 

iiødstjert 17.04 

Busksl<vett 29.04 

Steinskvett 16.04 15.04 14.04 

Ring trost 14.04 

Måltrost 0\/ 13.04 

Ouetrost 01.04 16.03 

Sivsanger 20.05 18.0S 

Rør sanger 18.05 11. os 18.05 

Gul sanger 20.05 21.05 19.05 

Møller 20.05 22.05 13.05 

Tornsanger 23.04 20.05 

Hagesanger 11.05 10.05 13.05 
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E_lT 1983 1q8~ 1985 

' unk 04 . 05 :>s . oa 13 . 05 

01111< ~nnge r :>4 . 05 1:\.05 

';rR nsangar '/3 . 04 30 . 03 04 . 03 

Løvsanqør :>1 . 04 n . o4 05 . 05 

r.rHluusnaoour 15 . 05 22 . 05 os . os 

hartnvl t rtuasMooor 77 . 04 23 . 04 28 . 04 

To rnllkil ta 73 . os 

ro rni r i!!k 73 . 01; 71. 04 

O!H!nfink 73 . 05 

lllopspurv JO . O~ 

,nl!otpurv 11 . 03 30.03 

~ivsnurv ov 73 . 011 11. Oil 

Adr P' Rr: AU" ')vil l e 'luni! r J.,bekk 

~irkehøiA J~bekk 

4500 "anda l 4500 •andlll 

vi ru , rotoqrnf"ert m11, ' Rb nv iluniH J,~lJokk . Kaldt ? 
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MANDAL RINGMERKINGSCRUPPE 1983 - 85 

Runar Jåbekk 

Mannskap 

Jan Michaelsen startet opp Mandal Ringmerkingsgrupoe i 

1981, og han var da den eneste med ringmerkingslisens. 

Under Jans ledelse ble flere av Mandal lokallags med

lemmer opplært i ringmerkingens edle kunst, og akti

viteten var bra. Da Jan flyttet til Høvåg, A - Agder 

høsten 1982 fortsatte endel av mandalsfolkene å merke for 

Jan. Og våren 1985 fikk 3 mandalitter egne lisenser. Det 

var Finn Jørgensen, Atle Qvale og undertegnede. Opp

læringen av endel av lokallagets medlemmer er godt igang, 

slik at gruppa forhåpentligvis kan utvides med årene. 

Resultater 

~erkeresultatene for årene 1981 - 82 er tidligere pub

lisert i Piplerka ( 3/4 -83 s. 128 - 136 ). I denne 

rapporten presenteres resultater for årene 1983 - 85. 

hele denne perioden har vi konsentrert oss om merking på 

foringsplassene om vinteren, måkemerking om sommeren og 

endel trekkfuglmerking ved hjelp av nett om høsten. 

Utenom måkene er svært få pulli blitt merket. De aller 

fleste fuglene er merket i Mandal og Lindesnes kommuner. 

1983 

Totaltallet for 1983 ble 1497 ind. fordelt o~ 48 arter. 

Individtallet er omtrent det samme som i -81 og -82, mens 
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ertsentnllnt l igger noe under . 6 nya markaortar bla 

notnrt i 1993. ~røt startet som vanlig med fanging nv 

fugl p~ foringsbrattat da tre f 0rsta m~nadana , med gr0nn-

fink som dan klart dominerende arten . Av spesielle ting 

ellers kan nevnes at en virginiavaktal ( nordømerikansk 

"B - liste" art ) ble mørket pli Skjebs ted i jønu11r . Detta 

var utvilsomt en ru;l som vor rømt f ra fangonskap . 

april og mai bla dat merket lita, men noen fli trekkfugle r 

fikk rlnq rundt Foton . Ju ni og juli blo konsentrort om 

ajørugjmørkingan , der bl . a 263 sildømAkaungar bla merket . 

Slutten ftv ju l i OQ holo august bli dat fenget trekkfugler 

i Ronaki len p~ Sflnum, der l0vsengar naturlig nok dominerta . 

16 r0 r sangøra kon egsA nevnes. Videre utover høsten ble 

dat sporadisk merkat endel trekkfuglar inntil faringa -

olauuFangaton tok til igjen utovar vintaren. 

HAr ser vi fra venstre rinn oq Johnny Jørgonsen og Golr Hundatad 

under en qr\hoqrnøkspodiajon til Nomevønn vod Øyslebø i Marnar• 

dnl sommeren ~A~ . Dat er bemerkelsesverdig s tort a rb eid som lig 
qor bak 10 markarlu qr~hegreunger , med bil og henger , bAt , 10 m 
atlge , atolpAsko oq klotrotau osv . God irS,nts guttor ! 

Foto : !lunn r li\ bekk 
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1984 

I 1984 ble det satt ny merkerekord, om enn knepent. 1593 

ind. av 59 arter ( 6 nye ) ble resultatet. De tre første 

månedene ble dominert av bjørkefink ( 157 ind. ) og grønn

fink ( 77 ind. ), de aller fleste fanget på Finns forings

olass på Sånum. April og mai bør forbigås i stillhet, 

da kun 14 fugl ble merket da. Juni og juli gikk som vanlig 

med til merking av måkeunger, med rekordtall for både 

sildemåke ( 399 ind. ) og svartbak ( 24 ind. ). I august 

ble innsatsen konsentrert om nettfangst på Jåbekk. 260 

løvsangere og 74 gulspurv gikk i nettene her, foruten en 

rekke andre arter i mindre antall. Fra september og ut 

året dabbet aktiviteten drastisk, og kun 51 fugl til ble 

merket. Av spesielle merkearter dette året kan nevnes 

1 havsule, 1 ærfugl, 1kvinand og 6 kornkråker. 

1985 

Dette var året da vi tre mandalitter fikk egne lisenser, 

og resultatet ble over all forventning. 6102 ind. av 81 

arter ( + 1 underart ) er to tall langt over ''normalen". 

15 nye arter ble merket i 1985. Når man også tar i be

traktning at en av merkerne gikk på skole i Trondheim, en 

jobbet på anlegg langt til fjells, mens den siste jobbet i 

Nordsjøen store deler av merkesesongen, blir tallene enda 

mer . imi:)Onerend e. 

rets tre første måneder ble dominert av fangsten i vår 

nye kråkefelle ved søppelfyllinga på 8rennevinsmyra. 117 

kråker, 3 hønsehauk, 3 musvåk, 5 svarttrost, 1 nøtteskrike, 

2 kornkråker og sist, men ikke minst en ung kongeørn gikk 
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i fall;l, lllurø bl" dat fanget endel finkefugl hoa rinn 

n'• Jlnun, b l.a 'l kjurnebl.tere . April , mai og juni blA 

dAt r~nqot nn(j trok~fuglor , og øndol oullua fi~~ vi oq9~ 

mor~<ot . Juli qlkk ogs~ i ~ r med Lil m~k~morkinq , oq solide 

merkarekordor blA notort ror al la m~kene . Spe5ielt silde-

"'~ketalleL ( 79S'l ind . ) ar oooulktavakkende. 2 tyvjo og 

1 gr~g~s Fikk og~A ring i rorbindel9o med makamorkingen . 

'oL sluttnn "v juli og begynnelsen ev august bla det 

drevet litt nettfonqst Honakilen , Paradisbukta og J~bakk . 

Løvsenger dominertø , men og~\ linerla oq lhv svale 1~ over 

"normalen" . Av soosie lle ting kan nevne' at on rørsanger 

som ble merket som 'K• i Honakilun 1981, og senørø kont

rollert samme s ted somrmno - 87 og -03 , ble kontrollert 

her igjen i 198S . 

Her ~"r vi l ra venstrø Ivar Hill o , Atle Ovnlu og flun11r J~bekk 

undnr unqumnrktnq l en typ!1k slldom,kttknloni ulanfor rtnndnl . 

fntr~nqut oA nolmøno vHriører stnrkt fro tettvokste oinnrbusker 

til htJI t rtnt• nrPe,l:mvokste nl!rli'lf • loto : 1 inn Jørq 11naan . 
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I seotember og oktober forsøkte vi nettfangst oå en ny 

lokalitet på Jåbekk, og resultatet ser lovende ut. Ca 600 

ind. fordelt på 33 arter ble resultatet av 6 fangstdager 

( 8 - 9 nett ). Gruppas første gulbrynsanger gikk i 

nettet her morgenen 06.10, og halvtimen senere fikk vi 

en til. Ellers var sivspurv ( 65 ind. ) , gransanger ( 30 

ind. ) og kjøttmeis ( 116 ind. ) blandt de som overrasket 

mest. 

November og desember ble det fanget i kråkefeller på 

Brennevinsmyra og Sånum, og det resulterte i hele 10 hønse

hauk, 2 musvåk, 1 spurvehauk, 2 kattugle, 2 ravn, 1 svart

kråke og endel kråker, skjærer og nøtteskriker. Det ble 

også fanget endel rundt på forskjellige foringsplasser. 

Av spesielle merkearter som ikke er nevnt tidligere kan 

nevnes gråhegre ( 10 pull ), krikkand ( 4 pull ), sothøns 

( 1 ) , skog snipe ( 2 ) , ringdue 1 ) , tyrkerdue ( 3 ) , 

grønnspett ( 1 ), bøksanger ( 2 og pilfink ( 1 ). 

Frem tidsplaner 

Merkeak ti vi teten årene fremover vil bli helt avhengig 

av hvor mye tid og anledning de forskjellige merkerne får 

til rådighet. Aktiviteten kommer til å bli konsentrert 

om de samme områder som de siste årene; altså fangst i 

kråkefella og på foringsplassene om vinteren, måkemerking 

om sommeren og trekkfuglfangst ved hjelp av nett om høsten. 

Det er nok også aktuelt å satse litt mer på nettfangst 

under vårtrekket, samt en økning av pullusmerkingen. Mere 

bruk av lokkelyd under nettfangsten burde også kunne gi 

merkbare resultater, ihvertfall for enkelte arter. Vi ser 
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det også som svært viktig at flere av medlemmene i Mandal 

lokallag trekkes med i ringmerkingsarbeidet, for senere 

å kunne få egne lisenser. Dette vil være nødvendig for 

å ooorettholde, eventuelt øke aktiviteten. Til slutt en 

takk til NOF - Mandal lokallag for økonomisk støtte til 

ringmerkingsgruppen. 

Tabell 1. Fugler ringmerket av Mandal Ringmerkingsgruppe 

1983 - 85, pluss sum for 1981 - 85. 

ART 

Havsule 

Gråhegre 

Grågås 

Kanadagås 

Krikkand 

Ærfugl 

Kvinand 

Si land 

l'! y rhauk 

Hønsehauk 

Sourvehauk 

r~u s våk 

Kongeørn 

Storfugl 

1ii rginiavak tel 

Vannrik se 

So thøne 

Tjeld 

1983 

2 

1984 

3 

3 

2 

2 

1985 

10 

8 

4 

22 

2 

5 

3 

1981 - 85 

10 

17 

4 

30 

7 

5 

2 

6 
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ART 198 3 1984 1985 1981 - 85 

Vipe 2 7 9 

Enkeltbekkasin 2 4 

Rugde 2 

Skogsnioe 2 2 

Strandsnipe 3 2 6 

Tyvjo 2 4 

Fiskemåke 89 90 182 386 

Sildemåke 263 399 2959 3696 

Gråmåke 10 30 41 

Svartbak 24 81 118 

Makrellterne 58 10 80 293 

Ringdue 

Tyrkerdue 3 3 

Kattugle 4 13 40 

Perleugle 7 

Tårnseiler 3 7 

Vendehals 10 4 23 

Grønnspett 

Flagg spett 

Dverg spett 

Sands vale 10 32 41 83 

Lå vesvale 8 11 43 78 

Trepiplerke 4 24 6 40 

Hei pip lerke 13 37 

Guler le 4 5 

Linerle 5 15 42 104 

Fossekall 5 13 

Gjerdesmett 3 5 7 18 
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ART 1983 1984 1985 1981 - 85 

Jernspurv 2 7 59 112 

Rødstrupe 17 36 59 249 

Rødstjert 7 

Buskskvett 3 21 15 47 

Steinskvett 8 10 

Svarttrost 9 43 68 191 

Grå trost 2 11 19 

Måltrost 9 5 26 

Rødvingetrost 2 2 16 

Gresshoppesanger 

Elvesanger 

Sivsanger 2 6 

Rørsanger 16 3 12 69 

Myr-/Rørsanger 

Gul sanger 3 5 

Møller 4 

Tornsanger 4 9 10 38 

Hagesanger 22 14 22 90 

Munk 14 18 8 91 

Gulbrynsanger 2 2 

Bøk sanger 2 2 

Gransanger 2 30 40 

Lø·;sanger 392 291 393 1498 

Fuglekonge 5 2 37 53 

Gr~fluesnapoer 4 10 5 28 

Svarthvit fluesnapper 21 18 14 79 

Stj ertmei s 21 21 

Løvmeis 5 9 41 
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ART 198 3 1984 1985 1981 - 85 

Granmeis 6 14 30 

Svartmei s 4 5 19 

Blåmeis 11 13 145 364 

Kjøttmeis 59 21 405 910 

Spettmeis 3 27 41 

Trekryper 4 9 

Tornskate 7 11 

Nøtteskrike 2 4 7 37 

Skjære 3 5 16 

Nøt tek råke 

Kornkråke 6 2 8 

Kråke 3 3 263 269 

Svartkråke 1 

Ravn 4 4 

Stær 23 14 125 200 

Gråspurv 3 13 

Pil fink 

Bok fink 18 46 94 338 

Bj ørkefink 63 157 169 552 

Grønnfink 317 78 245 1009 

Grønnsisik 7 46 163 

Tornirisk 7 9 

Berg i risk 2 3 

Gråsisik 29 

Dompap 2 37 45 

Kjernebiter 2 13 26 

Gulspurv 74 25 100 

Sivseurv 7 5 77 120 

1 DO ar ter(l-1 underart) 1492 1593 6102 12176 
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Tobell :' . " Ti p 1 topp" ovar arter msrkot av l'lendel 

~ ingmørkinq sg ruppø 198 1 - a~ . 

A~T 

Jildom ~ k!l 

Llllv:~anqnr 

Ci rønnrini< 

o<jlllttmob 

Aj ørk er i n i< 

ri3kRm.'ok Q 

9Hmeia 

dok ri nk 

·løk rnll te rna 

Kr'oko 

l l.,, l( " 

Ind . 

3696 30 , 3 

1498 12 , 3 

1009 8 , 3 

910 7, 5 

552 4 , 5 

386 3, 2 

J64 ~ . o 

338 2, 8 

?93 2 · '' 

:769 ') , ? 

r trcliQ ro .• ra l J '' rooo•n 1\v dn ~6'1b u"H.JI!ne 

riJto : r!nn .. ~q)flnøon 
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Gjennfunn og kontroller 1983 - 85. 

Havsule: En merket Sånum f. død 5km 5~ 14 dager senere. 

Gr~hegre: En merket som pull Nomevann, ~arnardal avlivet 

Kanadagås: 

Krikkand: 

p.g.a. oljesøl i Durham, England etter 4 mnd. 

og 6 dager. 

En lokal kontroll ca 1 mnd. etter merking. 

En pull merket Suldal, Rogaland 1985 skutt 

ved Liverpool, England ca 4,5 mnd. senere. 

Hønsehauk: En 1K hunn merket S~num 13.12.81 f. død 

Grimstad, A-Agder 26.04.83. 

En 1K hann merket Sånum 30.09.82 f. død 

2km unna 21.02.83. 

Rugde: En merket Ronekilen, Sånum 07.01.85 f. død 3km 

unna ca 1 mnd. senere. 

Fiskemåke: En pull merket Farestad, Mandal 08.07.83 

trafikkdrept Norfolk, England 17.08.83. 

Sildemåke: 26 gjennfunn og kontroller ( 5 dager til 7,5 

mnd. etter merking ), de fleste fra Europas 

kyster oå strekningen Danmark - ~arokko, og 

i avtagende antall sørover. Også enkelte 

spredte funn fra England, Lista, Østfold og 

lokale områder. 

Svartbak: 5 gjennfunn fra 9 til 200 dager etter merking. 

lokalt, 1 fra Nederland og 3 fra Danmark. 

Låvesvale: En merket Jåbekk, Mandal aug.-84 kontr. s.s. 

et år senere. 

Fossekall: En 3K+ hann merket Harkmark, ~andal 21.02.82 

f. død Ullensvang, Hordaland sommeren 1984. 
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Rødstruoe: En 2K merket Paradisbukta, Mandal 09.04.82 

f. guloebolle etter ugle i Frankrike ca 10 

mnd. senere. 

En 1K merket Hille, Mandal 12.09.82. kontr. 

Soania 1 år og 4 mnd. senere. 

Dessuten et lokalt gjennfunn 1,5 år etter 

merking. 

Svarttrost: 2 gjennfunn, 1 fra Danmark 3 år etter merking, 

og et fra Kristiansand 10 mnd. etter merking. 

Rørsanger: 1 2K+ merket Ronekilen, Mandal 1981 kontr. s.s. 

-82, -83 og -85. 

Løvsanger: En merket Mandal 02.08.82 kontr. Sokndal, Roga

land 03.08.83. 

En merket Ronekilen, Mandal 21.07.82 kontr. s.s. 

31.07.83. 

En merket Ronekilen, Mandal 31.07.83 kontr. 

Danmark 25.08.83. 

Løvmeis, Granmeis, Svartmeis, Blåmeis, Kjøttmeis og 

Spettmeis: Flere lokale gjennfunn og kontroller. 

318meis: En merket Hille, Mandal 25.09.82 kontr. Jomfru-

land, Telemark 25 dager senere. 

Nøtteskrike: 2 merket Mandal f. henholdsvis Iveland, 

A-Agder 9, mnd. etter merking og Moland, 

A-Agder 11 mnd. etter merking. 

Skjære: lokalt gjennfunn 3 mnd. etter merking. 

Kornkr~ke: 7 lokale gjennfunn kort tid etter merking. 

Kr!3ke: f'":ange lokale gjennfunn og kontroller opptil 

r etter merking. 
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Bjørkefink: En merket Mandal 07.03.84 kontr. Rindal, 

Møre og Romsdal 16.09.84. 

Dessuten mange lokale gjennfunn og kontroller. 

Grønnfink: 13 gjennfunn fra store deler av S-Norge, pluss 

et fra Nederland. 

Ellers en rekke lokale gjennfunn og kontroller. 

Grønnsisik: En merket Ronekilen, Mandal 09.09.81 fanget 

okt. -81 i San Sebastian, Spania. 

Dompap: Et lokalt gjennfunn 2 mnd. etter merking. 

Gulspurv: En lokal kontroll ca 1 år etter merking. 

Gjennfunn/kontroller gjort av Mandal Ringmerkingsgruppe 

1983- 85. 

Kanadagås: 2 ind. merket som pulli henholdsvis Gjerstad, 

A-Agder og Lyngdal, V-Agder kontr. Mandal 

ca 2,5 år etter merking. 

Hønsehauk: Reirunge merket Stord, Hordaland kontr. 

kråkefelle Mandal 3 mnd. etter merking. 

Fiskemåke: Merket som pull Rauna, Farsund f. død i 

hekkekoloni utenfor Mandal 6 år senere. 

Sildemåke: En merket som 1K i Belgia 06.09.80 f. død 

hekkekoloni utenfor Mandal 13.07.85. 

Lomvi: En merket juni -83 i Skottland tatt i fiskegarn 

utenfor Mandal 28.08,84. 

Haukugle: En merket på hekkeplass i N-Finland 10.06.83 

f. avmagret og avlivet Eiken, V-Agder 20.12.84. 

Kråke: En merket som pull Lista, IJ-Agder drept i kdke

felle Mandal 10 mnd. etter merking. 
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813meis: En merket Jomfruland, Telemark 16.09.82 kontr. 

Hille, Mandal 25.09.83. 

Grønnfink: Flere kontroller av fugler merket i Danmark, 

Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, V-Agder, 

A-Agder og Vestfold. 

Kjernebiter: En merket Grimstad, A-Agder kontr. Mandal 

over 2 år senere. 

Adresse: Runar Jåbekk, Jåbekk 4500 Mandal 

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

FUGLEKONGER l PENSJON. 

Ja solen en dag sto opp over en høstklar septembermorgen ble 

en tragedie oppdaget. En mindre flokk fuglekonger hadde 

løoet av natten eller de tidlige morgentimer forvillet seg 

inn blandt byens skog av bygninger da de plutselig erfarte 

hva vindusglass var for noe. Hele flokken ble funnet liggende 

strødd oA en gesims utforbi et stort vindu. Fuglene ble 

plukket inn, men bare to av dem viste tegn til liv. Disse 

to fuglene havnet via tilfeldigheter og kjente og ukjente 

personer hos meg samme formiddag. 

Jeg plasserte dem i et gammelt undulatbur til observasjon. 

tover dagen kviknet de til, og r~mte ut mellom sprinklene 

i buret et par ganger. ( Avstanden nellom sprinklene var 

kun 1 cm ! ) Da kvelden kom gikk de til ro oå en grankvist. 

De satt seg tett inntil hverandre og det var da jeg fant ut 

at tiden var inne for q f~ foreviget tildragelsen. Som kur

iositet k~n nevnes at det er eneste gang jeg har fotografert 

fugler med macrolinse og ringblitz, et utstyr som ellers er 

foroeholdt insektfotografering ! 
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Gfytidliq noato morqen foret jøq døm oo tok dom m d l Bnne• 
høin , hvor jeg til alt hall trarr p~ on flokk av doro~ 

slektninger . Det aiatt jog sA nv mlno to nettegjaøtør var 

at do oluttet seg til flokkon oq forsvant innover skogen 

mena do olt 1 ett avga Fornøyde flOkklyder . 
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AJGLER KNYTTET TlL VNI4 OG VASSæAG SKAlES AV St.R NEIØ1R 

Sur nedbtr's virkning pl vann og vassdrag har lenge vart kjent. Over 
store områder pl Strlandet har vi fisketomme vann, og i dag er 
ca. 70 Z av vannene i Agderfylkene fisketomme. 

Vi vet mye om virkningen av forsuringen pl dyre- og planteliv i vann, 
men hvordan står det til med fugl som lever inntil vann og vassdrag ? 

Nyere understkelser, spesielt fra Sverige viser at fuglene dessverre 
og sl rammes av sur nedbtr: 

VIRKNING PA FUGLENE VED EHQRET HATIILGANG 

Hår et vann blir surt, endres forholdene for fuglene som lever omkring 
det. Hed mindre fisk blir det vanskelig for enkelte fugler l finne 
nok mat. Andre fugler kan ha en fordel, i det minste for en stund, av 
klarere vann. Antallet insekter tker nlr det ikke er fisk som tar dem. 
Dette gir i sin tur mere mat for insekt-spisende fugler. 

I de siste 10 lr har de ved Gtteborg Universitet understkt 
konsekvensen nlr vann blir forsuret. 
De har bl.a. sett pl effekten av forsuring pl fugler sterkt knyttet 
til vann, som fisketrn, lom og ender. 

~ har vist sttrst tilbaktgang. 
Nlr fisken går tilbake eller forsvinner ml fisketrnen stke til nye 
områder for l finne mat. Den kan riktignok hekke ved et forsuret 
vann, men understkelsene i Ser Sverige har påvist en klar tilbakegang 
av fisketrn i forsurede omrlder. 

~ og andre dykkere har i en overgangsperiode ikke hatt 
tilsvarende tilbakegang. Disse fugler svtmmer etter fisken og drar 
fordel av at forsuringen gir klarere vann {mindre humus). 
Fuglen fanger derfor fisken lettere i et surt vann. 
Dette er imidlertid en tidsbegrenset trtst. Når fisken blir fltallig 
eller forsvinner er disse fugler ogsl ille ute. 

~ og andre vanninsektspisende fugler kan også i en 
overgangsperiode fl bedre tilgang pl mat fordi de ikke lenger 
konkurrerer med fisken om insektmaten. 

ALUHIHIUHFORGIFTNING HOS FUGL 

En mere alvorlig og langtidsvirkende trussel kommer fra metall som 
vaskes ut fra jordsmonn av sur nedbtr og tilftres vann. 

Allerede i 1965 ble man klar over at bestanden av svarthvit 
fluesnagper knyttet til sjeen Tjultrask i Svensk Lappland hadde svart 
dlrlig hekkesuksess. Arlig har mellom JO og 100 l av hekkeforstkene 
vart mislykket, med •~ende frekvens de seinere lr. Dedeligheten hos 
unger og voksne fugler har i perioden vart unormalt hey. Lignende 
effekter er ogsl plvist hos andre spurvefugler og noen vadefugler i 
omrldet. 
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Det var ferst for ca. 10 lr siden at lrsaken til svikten i hekking og 
overlevelse ble klarlagt hos denne bestanden av svarthvit fluesnapper. 

Forsker•Erik Nyholm ved Institutt for Vatten - och Luftvlrdsforskning 
sammenlignet fugl og egg fra det sure Tjultråskomrldet med fugl og egg 
fra det narliggende Tornetriskomrldet, som er kalkrikt. 

Bide i kroppsvev, skjelett og eggskall hadde svarthvit fluesnapperne 
fra Tjultrask heye verdier av aluminium. Svarthvit fluesnapperne fra 
Tornetrask, som alle hadde normal hekking, hadde ingen plviselig 
aluminiumopphoping. 

De heye aluminiumverdiene i fugl fra det forsurede Tjultråskomrldet 
skyldes at aluminium blir frigjort fra undergrunnen ved lav pH, dvs. 
hey forsurningsgrad. 
Aluminiumet, som er et svart vanlig metall i berggrunnen blir tatt opp 
av planter og dyr, og felger naringskjeden oppover. Aluminium er et 
svart giftig lettmetall som i surt milje hoper seg opp i 
skjelett, hjerne,lever og nyrer hos pattedyr og fugl. I Svensk 
Lappland er svarthvit fluesnapper svart bundet til vanninsekter i 
hekketida. Insektene opptar aluminium fra vannet og ferer det videre 
til de insektetende spurvefuglene som derved blir forgiftet. 

Effektene av aluminiumforgiftningen er i ferste rekke: 

- redusert sterrelse pl ungekullene 
- nedsatt klekkeprosent 
- 1kt dtdelighet hos unger og vcksne fugler 
- unormalt porese eggskall som lett knuses av den rugende fugl. 
Hunnfuglene synes A oppta sterre mengder aluminium i vev og skjelett 
enn hannfuglene. 

I en undersekelse som Telemark distriktshegskole utferte vAren 1984, 
fant en at svarthvit fluesnapper som hekka nar det sterkt forsura 
Heglandsvannet i Vest-Agder hadde en hekkesuksess som, mllt som antall 
utflydde unger pr. reir, bare var halvparten av det normale. 
Uklekte egg hadde heye aluminiumkonsentrasjoner. 

Tilsvarende opphopning av aluminium er ogsl pAvist eksperimentelt hos 
vaktler og rotter. 

Vlr nasjonalfugl, fossekallen er en spurvefuglart som i all hovedsak 
ernarer seg av vanninsekter. I sl mlte skulle den vare utsatt for 
aluminiumforgiftning i sure vassdrag. 

Lyngdalsvassdraget i Vest-Agder 
Hovedfagstudent i zoologi, Kurt 
overvlking av alle fossekallpar 
har svingt mellom 28 og ca. 100 
er fram til i fjor ringmerket. 
hekkesuksessen i perioden. 

er et slikt forsuret vassdrag. 
Jerstad, har siden 1974 drevet lrlig 
i vassdraget. Sterrelsen pl bestanden 
par. 1 underkant av 2000 fossekaller 
Jerstad har ogsl studert 
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Resultatene av bestandsundersekelsene er under bearbeiding, men noe er 
allerede kjent: 

- Svart·fl fugler blir 5 lr og eldre. 

- Tilsynelatende mislykkes endel av de eldre hunnene i hekkingen lret 
fer de forsvinner ut av bestanden. 

- En stor del av parene mislykkes med hekkingen like fer, under. eller 
like etter eggleggingen. 

- Sammenligning av eggskalltykkelse hos fossekall i Lyngdalsvassdraget 
og i Gaula i Ser-Trendelag 1984 viste at eggeskallene i Lyngdals
vassdraget var signifikant tynnere. 

Sjel om undersekelsen kun omfatter et beskjedent antall egg, kan 
fortynnede eggskall tyde pl en forgiftningssituasjon. 

Oa det her foreligger betydelig bestandsmateriale om fossekallen, 
burde dette utnyttes til ytterligere undersekelser. 

Hiljevernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har sekt om midler 
og bedt Hiljeverndepartementet om l fl gjort omfattende analyser av 
innhold av aluminium og giftige tungmetaller i fossekall og egg fra 
Lyngdalsvassdraget. Det er ogsl nedvendig med et tilsvarende 
analysemateriale fra et ikke forsuret vassdrag. 
Forelepig har dessverre ikke de bevilgende myndigheter prioritert 
dette og lite stttte er gitt. 

At fossekallen er sterkt berert av surt vann som undersekelsene fra 
Lyngdalsvassdraget tyder pl, er imidlertid vist ved undersekelser i 
Sverige og Wales. 

Hen vi trenger sl slrt l fl dette belyst og~l hos oss, da vi med vlre 
sure vassdrag ml forvente at vanninsektspisende fugl er ille berert. 

Gunnar Dag Terl 
AUST-AGDER SKOGSELSKAP 

Skogselskapet er sekretariat for Tverrfaglig etatsgruppe for 
forsuringsspersmll i Agderfylkene. 
Vi er behjelpelig med opplysninger om sur nedber. 
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KVASEN H 0 S T E t..; l 9 8 5 

(Jan Erik Berglihn, Peder K. Knutsen, Tellef Vestol) 

som startet 

Trekk fu~ l registreringene på Kv åsen, Kristiansand 

1984 (Piplerka 1/2 1985), ble viderefØrt 

i 1985. For ikke å slite oss helt ut, valgte vi å 

ta det rolig i vårsesongen, for så å komme sterkt 

tilbake om hØsten. Fra våren har vi derfor bare 

spredte notater fra i alt seks turer (2/1 - 11/5). 

Vi presenterer ingen trekkdata fra vårsesongen, men 

enkelte irieressante observasjoner vil vi likevel nevne: 

KongeØrn: ind. 2/l 

'vlusvåk: ind. 2/1 

Fjellvåk: ind. 3/4 

Tårnfalk: ind. 3/4 

Storfalk: l ind. 2 l l 
Fjæreplytt: 30 ind. 2/1 og 20 ind. 16/3 

Teist: ind. V 11/5 

Skogdue: par primo mai, bl.a. 

observert ved uglekasse 

Svart kråke: ind. V 13/4 

Konglebit: ind. 2/1 

Kjernebiter: ind. 29/4 

Som nevnt i 1984-rapporten, ville vi 

prØve en ny telleplass i 1985, nær~ere bestemt Kvaren, 

hØyeste punkt på Kvarodden, ca 300 meter C for fylkes

veien. Fra denne toppen på 67 m.o.h. har vi en ypperlig 

oversikt over ytre og midtre deler av Kvåsefjorden og 

landområdene på vestsiden. Ettersom Kvaren li~ger 

nærmere 2 km N for toppen ved Buane, har vi enda stØrre 

grad enn hØsten 84 konsentrert oss om landfugl. Det 

var også hensikten med å prØve den nye plassen, ettersom 

vi hadde mistanke om at mye 1andfugl trakk for langt 

inne til å bli registrert fra Buane. 

Registreringsrutinene er de samme som 

ble brukt i 1984, og som er beskrevet i 1934-rapporten. 

Sammen med forfatterne har Sven Rislaa st~tt for det 



96 

meste av re~istreringsarbeidet, men også Trygve 

Grindheim Olsen o~ Elisabeth Storstein har deltatt. 

Til tross for færre tellere, har dekninga den 

beste trekkperioden vært bedre i 19SS enn i 1984. 

Dekning: 

Dager: 
19S4: Timer: 

Dager: 
l9SS: Timer: 

Resultater 

Aug. 

11 

48 

4 

16 

Sept. 

9 

41 

17 

77 

Okt. 

13 

Sl 

14 

63 

Nov. 

s 

Sum 

35 

148 

35 

156 

Denne h~sten konsentrerte vi oss utelukkende om å 

registrere trekket av landfugl. Det fØlgende er en 

oversikt over de landfuglartene som ble registrert på 

trekk i perioden, med totalt retningsantall og 

trekktopp angitt. 

Av andre observasjoner fra hØsten kan 

nevnes: Stor1om (lV 19.10), knoppsvane (70,13V SV 

23.9), storjo·(lV 23.8), tundralo (lOV), spurveugle 

(l ind. 15 . l O) . 

Totalt antall arter registrert i 

området er nå kommet opp i 210 (NSKF-arter ikke 

medre..;net). 

Art Ant. vest l !'1st, Trekk topp 

~1yrhauk (l hann V 27.9, l V 19.10) 

HØnsehauk 4 

Spurvehauk 564 3 217V 10.10 

\fusvåk 180 55 60 17.09 

Fjellvi\k 66 3 47 12.10 
+38S 

Ub. vak (tot. 17) 

Konge~rn (l C 22.09, ind. primo nov.) 

Tårn falk lO 

Dvergfalk 6 

Lerkefal k (l~. 09) 

Vandrefalk ( 21. 09) 

Skogdue l l SV 16. l o 
Ringdue 30750 13 ~lOOV 9. lO 
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Tårnseiler 147 94 30.08 
Sang lerke 20 4 
Sand svale 5 

Låve svale 550 473 155 24.09 
+34? 

Taksvale 82 56 76 30.08 
Tre_;:>iplerke 2815 101 2030V 30.08 
Heipiplerke 6730 154 970V 8 .l o 
Lappiplerke (13.10) 

Gulerle 61 26V 2.09 

Vinterer1e lO 3 3V 24.09 
Linerle 210 590 167 2.09 
Jernspurv 127 71 75 8.09 

Ringt rost (3Ø 24.09, 2Ø 25.09) 

Grå trost 229 50 

RØdvingetrost 353 90 68V 10.10 

Duetrost 22 5 llV 9. lO 
+l? 

Stjertmeis lO 

Svartmeis 8 

Blåmeis 64 20 

KjØttmeis 70 4 

Varsler (l V 22.09, l V 13.10) 

NØttekråke 91 4 47 9 .l o 
Kaie 24 

Kornkråke (13.10) 

Kråke 537 5 270V 15. l o 
Stær 640 18 200V 15 .l o 
Bok/bjØrkefink 38 200 1437 10100 26.09 

10700 9.10 

GrØnnfink 236 27 100 l 5. l o 
Grdnnsisik 29900 3880 8250 l o. l o 
Tornirisk 121 12 o 2.09 

Bergirisk 308 lO 205 15. l o 
Gdsisik 640 693 5720 12. l o 
Bånd korsnebb (l V 8. 09' lØ 12. l o) 
Korsnebb 260 18 55 l o. l o 
Dompap 

Kjernebiter 

LapiJspurv s 
SnØspurv l ( 2 2. l O) 

Gulspurv 7 so 8 229V l s .l o 
SiVSIJUrv 5 l 152V 26.09 
-------------------------------·-
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SaMmenligning mellom trekkresultatene fra Kvåsen 

hØsten 1984 og hosten 1985 

Art 1984 1985 

HØnsehauk 13 

Spurvehauk 964 567 

Fje1lv:\k 55 107 

\1u svå k 35 235 

Ubest. vak 31 17 

!.lvcrgfalk l l 6 

Ringdue 21352 30750 

Skogdue 9 13 

Tårnseiler 1300 152 

Sandsva1e 5 

Låvesva1e 581 1057 

Taksvale 112 138 

Sang1erke 115 24 

Trepip1erke 554 2916 

Heipip1erke 9150 68 R4 

Guler le 62 63 

Vintererle 29 13 

Linerle 2513 800 

Stær 2254 658 

Kaie 363 24 

Kråke 1139 542 

Jern spurv 92 198 

Gråtrost 1023 279 

Due trost 140 28 

Bok/bjdrkefink 15466 39n37 

GrØnnfink 788 2n3 

GrØnn sisik 10342 33780 

r;råsisik 313(1 1333 

Tornirisk 38 2 133 

KG+~ 21~ 

Sivspurv 421 559 

Gulspurv 132 713 
-------
Totalt (a l l c arter) 90000 123000 
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Mesttrekkende arter henholdsvis hØsten 85 og hØsten 84. 

l. Bok/bjØrkefink 39637 Ringdue 21352 

2. GrØnnsisik 33780 Bok/bj~rkef. 15466 

3. Ringdue 30750 GrØnnsisik 10342 

4. Heipiplerke 6884 Heipiplerke 9150 

5. Trepiplerke 2916 Korsnebb 6566 

6. Gråsisik 1333 RØdvin~etrost 3646 

7. Låve svale 1057 Gråsisik 3136 

8. Linerle 800 Havsule 2568 

9. Gulspurv 713 Linerle 2513 

lO. Stær 658 Stær 2254 
--------------------------------------------------------

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

KJERNEBITEREN EN SOSIAL KAR 

'Jillen Vedeler 

En dag i slutten av juni mens jeg st8r og iakttar en kjerne

biterhann som mater ungen sin med solsikkefrø blir jeg 

vitne til et opptrinn som jeg aldri har opplevd blandt 

kjernebitere. 

Det hele begynner som vanlig, nemlig med at ungen tigger 

ivrig b~de med lyder og kroppspr~k. Faren har det travelt, 

knekker frø for harde livet og stapper et car gode munn

fuller i gaoet p~ ungen. Da skjer det - en annen kjerne

biterhann kommer farende rett P~ og jager faren resolutt 

unna. Her er det flere som har unger som skal ha mat ! 
~en ungen til den fordrevne blir sittende forvirret til

bake: hvor ble det da av oaooa slnn midt i m~ltidet 0 

Den skotter bort p2 den fremmede, rister litt o~ fj~r -

drakten og nærmer seg svært forsiktig mens den rugger n 

kropoen og kommer med noen nesten uhørlige tiggelyder • 

Det er som den tenker :"Det koster jo ikke 8 prøve seg!'' 

Den fremmede voksne knekker hele tiden frø mens 

den holder øye med ungen. 58 hender det jeg ikke nadde 
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trodd ville ekje , fordi den vnnlige ~lutten p~ dann~ sconen 

vil l o vr r t At ungen blir jaq~t bort med et r~~kt utfall. 

on ~·t 'om skje r er at dan fremmede hannen strøkkor sag 

fremover o~ dytter mot i n~bbet p' ungen ! Tr u ganger 
9kjor dPLL~ Pør wngun er ro rn0yd oq flyr bo rt til raran 

~om "lttP r l an rogn r~ tt ved og OAS5ar oA . 

la~ onl r mag r ogn lru t t i hondHne og g~r r1tt i nn og finn r 
fr(lm nOtAtbOkA. ~·, gja l dllr da t l f\ notert nod &ituaajongn 

no~ un qnnq ~ens opplev~lsen sitter rornk i hje rnen . 

J"n hAr øtudert kjernabltera p' nært hold 3-4 .h n~ og 

Hnt t. dem 1 mange u l ~gs situnsjonar . Denne lille hondelsen 

vi l "' v•ra med oA • danne et andn klArere bi l de av hvn som 
kAn 'kjA l kjurnebiter nes sosia l e l iv ·-- . 

•• pJ.n•nfJ pj V11str11 ii'tland ho~ \li lllln l'lar mAn gode rnulighoter 

til 'stu~ijrP kj~rnAbllorøn . ~ar blir dan observn rt hulo ,ret 

oq h• ~t<efunn hu 'rJHt blit t flara I!V i dl' ~i:~ te høne . Oennø 

nyC1li~s ruulen qr jo andal L~kallag a emblomPugl , slik n t 

nhv,..r li!trl'l btJr 'lu utud11r0 d11nne Rrtnn n••rmore , - um lkkA 

111: •1 'lUJO 1!\uligh Lo1 50'11 tllon , s'• 5kullo u n iallP'nll 

~urt' rJu~~~ 1,n 11i rorinQ'Hlleesen . H!d . 
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K N O P P 5 V A N f N , ny hqkkøPugl Vost - Agder . 

Runar J.\bekk 

Knoopsvennns hokkubontund 1 Norge har i ollo tidnr v~rL delt 

i to omr~dar. Dan største bostnndan fins lungs ky,ton fra 

svenskegronsen til Aust- Agder , med enkelte hekkefunn i inn• 

landul. Donna beatondon antM '• v1oro rRI<ruttort frn ~L'l rkl 

økende svenske og dnnske bestander. Den and r e nor sk e 

blstnn~en , namliq Moqnlnnd sbastandon , nntas for en ,tor 

del ·, voro rokrutturL av "torvillocta" t"msv11nor . 

8Aqge do nor ~ko bastandona har i l0pet av de si5la Liå r økt 

kraftig , bida 1 antall og utbrndalso . tg~\ i Ves t-~qdRr hHr 

antall observasjoner økt , b~de i hekki!CiUI!n og Htlnrs . 

,)al var derro,. nnturliq et fuqla folk 1 Ju~~-llgdrH ut•lvt:r 1 

70-1rene ventet spant p~ knop .1svanens første h~k~inn i fylknL . 

Fra bagynnelson ov AO- ~rnnn bla del i ~~ndnl~distrikt o L ~ULL 

Pl(lro oflr i i'lekketidun , og "'•ran- H.l '\tArtot 1 t por r11ir< 

bygginq i ~Jylekilnn , 5\num . ~on P· 9 · " · hby"ann flytl~L 

fuglens anart over tjJ LandokilRn , n~on hunrlr~ ~~lar lenqrr 

vMt . Hor blR roirnt byqd .,, on llton , lnv hol"'' • 

Hunnen le saq o1 reirE>t 1'l , 6 oq rui)P.t l ll!!l ~il ;;<J . !J . .. n fnr 

lol fuglano rnir~t uton ot nyqenc vHt klekt . 
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5enere undersøkelser viste at 3 av eggene inneholdt kyllinger, 

som var begynt q rqtne. De andre eggene var ubefruktet. En 

sannsynlig ~rsak til at eggene ikke ble klekt er at de ble 

liggende under vann. Reiret lå i en fordypning p3 holmen, og 

da denne var udrenert ble den raskt fylt opp med vann grunnet 

den store nedbøren det var i rugeperioden. Det ble også obs

ervert unggutter som jagde den rugende fuglen av reiret, slik 

at eggene ble liggende bare. 

Våren 1984 startet paret hekking på samme holmen i Landekilen. 

Hunnen ruget fast fra 18.4 til 1.6, da klekkingen startet. 

5 unger ble klekt, og nolot seg i området sammen med foreldrene 

til uto~ ettervinteren- 85. 

1985 fikk paret fram ytterligere 5 unger på samme hekkeplass. 

tillegg til oette utførte et par en vellykket hekking 

Kjosbukta, Kristiansand. 

!!an kan så spørre seg hvorvidt Vest-Agders hekkende knoppsvaner 

er rekruttert fra Rogaland eller Aust-Agder. Mest sannsynlig er 

det vel at de stammer fra Aust-Agder. Der har bestanden økt 

sterkt de siste årene, og knoppsvanen har i flere år hekket 

nær oop til Vest-Agdergrensen. Det at knoppsvanen først har 

etablert seg som hekkefugl i østre/midtre del av Vest-Agder, 

og ikke oå Lista støtter også denne teorien. Begge hekkeplas

sene i Vest-Agder er grunne salt/brakkvannskiler. Dette er 

den vanligste hekkebiotopen for Aust-Agders knoposvaner, mens 

knoppsvanene i Rogaland oftest hekker i næringsrike innsjøer. 

ikt ringmerking vil kunne gi bedre svar på hvor Vest-Agders 

knoopsvaner stammer fra. 

Kan man så vente at knoppsvanen fortsatt vil øke sin hekke -

utbredelse i Vest-Agder ? Ingenting tyder på at egnede hekke -

plasser er mangelvare, slik at muligheten for en økning av 

bestanden burde være gode. Men da knoppsvanen blir forholds

vis sent forplantningsdyktig, vil en eventuell økning fortsatt 

være avhengig av innvandring utenfra. 

Til slutt en stor takk til Jarle Egseth som har skaffet til

veie alle hekkedata for fuglene i Landekilen! 
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Nytt fra LRSK Vest-Agder 

Leif [.Gabrielsen . ~ 
' lf 

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

NY SJ[LDENHETSLISTE OG RAPPORTERINGSLISTE 

FOR VEST-AGOL~ 

Her presenteres igjen nye lister. Dette hovedsaklig 

o.g.a. den gode utviklingen i fylket de siste årene. Flere 

arters forekomst er blitt bedre kjent, ikke minst i de indre 

delene av fylket. 

Som man ser så har flere arter blitt flyttet fra 

sjeldenhetslista til rapporteringslista, mens bare to arter 

har g3tt den andre veien. Dette gjelder polarm3ke og stillits. 

~olarmåka siden den relativt lett kan forveksles med grønlands

m~ke og stillits p.g.a. at arten noen Få ganger har blitt 

funnet hekkende i fylket, men såpass sjeldent at det må være 

mest riktig ! behandle den som en sjeldenhet m.h.t. hekking. 

net må i tillegg nevnes at hekkefunn av arter som tidligere 

ikke er funnet hek~ende fylket også skal vurderes av LRS~. 

De siste årene har flere rap~ortører ofte Ført o~o 

beskrivelser av flere arter på samme ark. Dette er forståelig 

siden mange har kommet en del på etterskudd med rapo~rteringen. 

Da dette nå ser ut til å ha rettet på seg vil vi be om at det 

for ettertiden kun beskrives en art og en observasjon or. ark. 

I løpet av 1986 vil det høyst sannsynlig bli utarbeidet spes

ielle raooorteringsskjemaer som skal brukes. 0urderingen og 

ikke minst arkiveringen av sakene vil da bli atskillig lettere. 
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Til slutt litt om symbolene oA listene: 

'1: ,;un hRkkefunn skal beskrives/dokumenteres og/eller rapport

eres. N'r det gjeldPr H-artene p~ sjeldenhetslista s~ 

skal Pnkeltobservasjoner av disse artene kun rapporteres 

uten beskrivelse/belegg. 

L: ~ette er arter som er s~pass vanlige p~ Lista til visse 

~rstider at enkeltobservasjoner ikke behøves rapportert. 

~pr Pr det viktig at den enkelte rapportør vurderer hva 

s~~ er rapporteringsverdig eller ikke. Man mA ta hensyn 

til f.eks. stort antall eller konsentrert og stort trekk, 

observasjoner til uvandte Arstider etc. etc. 

~~r t gjelder arter som ikke er nevnt P~ noen av 

li :<'nG bes den enkelte selv vurdere hvorvidt observasjonen 

~r ~aJo~rtBringsverdig eller ikke. r.eks. observasjon av 

l~r~gsnlne andre steder i fylket enn Lista. 

Culnebblom 

·~ r '11 i re 

v l ire 

'itormsvale 

, to rk 

rn s 'i ane: 

'; .<, 

.~ r r1 

r ::-i -< 

NY SJELDENHETSLISTE FOR VEST-AGDER 

Dverglo 

Fjellmyrløper 

Svarthalesoove 

Clobbeltbekkasin 

~;~,artbekkasin 

;'\vaset t 
1 olarjo 

Fjelljo 

Jvergm 21ke 

rønlandsmåke 

-olarm1ke 

vart terne 

c• terne 

lit terne 

due 

le 

li'H}Uq l 

ttravn 

: s 

rk e 

Tartar;Jiolerke 

l"!arkpiplerke 

Lappiolerke 

Sørlig gulerle 

Engelsk gulerle 

I.Jintererle H 

Pirol 

~:yrsanger H 

Hauk sanger 

Fuglekongesanger 

Gulbrynsanger 

Laoosanger 

Dverg fluesnaoper 

Svartstruoe 

Svartr2ldstjert 

f\attergal 

'3tillits -1 

!l o l a r si si k 

~os;:;nfink H 

~ndkorsnebb 

1-iortulan 

Dvergs:::wrv 

'iierspurv 

Korns:Jurv 
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NY ~ADPORTERINCSLISTE FCR VEST-AGDER 

Smllom H 

Storlom H 

Islam 

Dverg dykker 

Toppdykker L 

Cdstrupedykker 

Horndykker L 

Toppskarv 

Kanadagås H 

Hvi tkinngÅs 

Ringg~s 

Gr!lgås H 

Sædgås 

Kortnebbgås 

Knoppsvane H 

Brunnakke H 

Stjertand 

Skjeand 

Taffel and 

Toppand H 

Bergand 

Svartand H 

Sjøorre H 

Laoofiskand 

Laksand H 

fYiyrhauk 

Hønsehauk H 

Sourvehauk H 

r•lusvåk H 

Fjell våk H 

Kongeørn 

Fiskeørn 

Thnfalk H 

Dverg falk 

Lirype H 

Fjell ryoe 

Jeroe 

Fasan 

\Jannrikse 

'kerrikse 

Si vhøne 

So thøne H 

Sandlo HL 

3o l tit 

Heilo H 

Tundralo L 

Steinvender H 

Temmincksnioe 

Fjæreplytt H 

~yrsnipe H 

Tundra snipe 

Brushane H 

Skogsnipe H 

Grønnstilk 

Gluttsnipe H 

Sotsnipe 

Småspove 

Storspove HL 

Svømmesnipe 

Tyvjo 

Stor jo 

Hettem8ke H 

Clødnebbterne 

Alke H 

Lom vi H 

Teist 

Lunde 

Skog due 

Tyrkerdue H 

Hornugle 

Jordugle 

Perleugle 

Spurveugle 

Hubro 

Haukugle 

Kattugle H 

Vendehals H 

Cd spett 

Grønnsoett H 

Svartsoett 

Hvitryggspett 

Overgspett H 

Fjellerke 

Si1erle H 

Vintererle 

Svartryggerle 

Tornskate H 

Varsler 

Lavskrike 

Nøttekdke 

Kaie H 

Kornkråke 

SvartKråke 

Sidensvans 

Gresshoppesanger 

Si vsanger L 

Rørsanger H 

Myrsanger 

Møller H 

Gransanger H 

Bøksanger H 

Rødstjert H 

anstruoe 

Ringt rost 

Due trost 

Stjertmeis H 

Toopmeis H 

Pilfink H 

Stillits 

Gergirisk H 

Cdsisik H 

Konglebit 

Rosen fink 

Crankorsnebb H 

Furukorsnebb H 

Kjernebiter 

Laposourv 

Snøsourv 
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Godkjente saker fra NSKF 

* Angir at belegg foreligger. 

~~RO~UM Botaurus stellaris 

1982: ind (2K+) Slevdalsvann, Lista 24.01 (Kåre Olsen) 

1983: 1 ind (1K+) • Vanse, Lista 22.12 (Lars Bergersen ) 
Det er nå 39 funn i landet. 

STO~K Ciconia ciconia 

1984: 1 ind (2K+) Jåbekk, Mandal 13.05 (Runar Jåbekk ) 

1 ind (2K+) Slevdalsvann, Lista 13 og 25.05 (Kåre 
Olsen og A. Kjørrefjord) 

RUSTANO Tadorna ferruginea 

1983: 5 ind (2K+) Flekkerøya, Kristiansand 02.07 (Jan Erik 

Berglihn) Observasjonen er plassert på B-listen. 

SVARTGLENTE Milvus migrans 

1984: 1 ind (2K+) Vågsbygd, Kristiansand 08.04 (A.Johnsen) 

GLENTE Milvus milvus 

1982: 1 ind (2K+) Jåbekk, Mandal 26.03 (Runar Jåbekk) 
Funn nummer 18 i landet. 

1983: 1 ind (2K+) Jåbekk, Mandal 22.06 (Runar Jåbekk) 
Funn nummer 20 i landet. 

1984: 1 ind (2K+) .;levdalsvann, Lista 20.02 (Kåre Olsen) 

S :JARTGL EN TE/GL EN TE f~i l vus sp. 

1983: 1 ind (2K+) Lista Flystasjon 28-29.03 (H.Fisketjønn) 

AFTENFALK Falco vespertinus 

1981: 1 hunn (3K+) Lista 17.05 (Jan Erik Berglihn og Geir 
I.Tufteland) Funn nummer 35 i landet. 

1984: 1 hann (3K+) Slevdalsvann, Lista 08.05 (Kåre Olsen) 

1 ind (1K) Randesund, Kristiansand 29.07 (Jan Erik 
Berglihn) 
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Aftenfalk forts. 

1984: 1 ind (1K) Randesund, Kristiansand 20.09 (Jan Erik Berg

lihn, T.G.Olsen, A.Johnsen og T.R. Tønnesen) 

1 ind (1K) Lista, Farsund 28.09 og 6.10 (Kåre Olsen) 

ØRKENLO Charadrius leschenaultii 

1984: 1 hann (2K+) Rauna, Lista,Farsund 5-7.08(Kåre og Knut 
Olsen) 

AlPESEILER Apus melba 

1984: 1 ind (1K+) Lund, Kristiansand 03.10 (Peder K.Knutson) 

KALANDERLERKE Melanocorypha calandra 

1982: 1 ind (1K+) Flekkerøya, Kristiansand 23.10 (Jan Erik 

Berglihn) Funn nummer 6 i Norge. 

MARKPIPLERKE Anthus campestris 

1984: 1 ind (2K+) Foss,Tveit, Kristiansand 30.04 (Tellef Vestøl) 

ROSENVARSLER Lanius minor 

1982: 1 ind (2K+) Kviljo, Lista 08.07 (Nils H.Lorentzen) 

Funn nummer 7 i landet. 

NB NB NB NB NB 

Fra NSKFs liste er det nå foretatt følgende endring: 

NB 

Artene stork, aftenfalk adult hann, markpiplerke, fuglekonge

sanger og kornspurv g~r inn på LRSK Vest-Agder's sjeldenhets

liste. Husk at det er kun gammel hann hos aftenfalken som skal 

til LRSK, andre Joser"asjoner av arten senoes videre til NSKF. 

Det er ogs5 blitt innført spesielle rapporteringssjemaer som 

vil bli tatt i bruk i løpet av 1986. 
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Ori~l)tal Bird Club lf c/o The Lodge, Sandy, Bedfordthire, SG19 2DL, U.K. 

The riental ire Club, som ble stiftet i oegynnelsen 
av 1985, vil appellere både til amatører og til pro

fesjonelle ~ed interesse for orientens fugleliv. Foreningen har 
til hensi~t ~ ta for seg hele aen orientalske region, fra det 
Indiske kontinent, øst til Kina og syd til Indonesia. Store 
deler av r3det er sv2rt lite kjent, og mange fuglearter er 
truet, prim~rt grunnet øoeleggelser av egnede lokaliteter, 

Foreningens form~l er: 

1, fremme interessen for orientens fugleliv og dets bevaring, 

2, A oootre som et forum for fuglekikkere med interesse for 
orientens fugleliv, som ønsker 3 korrespondere eller 3 møtes 
for 3 utveksle erfaringer og resultater. 

3, A oublisere to årlige bulletiner og et tidsskrift, The Fork
tail. Bulletinene vil holde medlemmene informert om pågående 
utviklinger i orientalsk ornitologi, og tidsskriftet vil 
publisere originalmanuskripter over alle sider av orientalsk 
fugleliv. 

4, A etablere en ajourført informasjonsutveksling om regionen, 
oets fugleliv og fuglelokaliteter, samt å fremme nyttig 
arbeid for medlemmer som besøker orienten, 

5, A samarbeide med andre orientalske ornitologiske foreninger. 

Et nettver~ av korrespondenter i utlandet, alle eksperter p3 
sitt felt, har blitt etablert for å hjelpe foreningen. Mange 
enkeltpersoner og organisasjoner over hele verden har lovet å 

sin støtte. ~en første bulletinen ble utgitt allerede våren 
5. uen inneholdt nyheter og informasjoner, rapporter om 

ferske ekspedisjoner og turer, aktuelle bevaringsresultater, 
bokanmeldelser og en artikkel om et godt ornitologisk område, 

eolems<aoet ~oster [ 6 i 3ret for vanlige ~ecle~~er men 
reningen er :Jgs~ p3 ja~t etter 50 stiftelsemedlemmer, som 

hvert betaler minst f 20 for å hjelpe foreningen i sine første 
leve;r, 

Ytterligere detaljer og innmeldingsskjema er tilgjengelige fra 
The enbershio Secretary, ~riental Bird Club, c/o The Lodge, 
3anoy, edfordshirR, 3~ 19 20L, nited Kingdom, eller det kan 
taes direKte ~ontakt med foreningens norske reoresentant, 

Terje xelsen, Ravnøveien 5, 3160 STCKKE. 
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HEKKING AV VINTERERLE (Motacilla cinerea) I MANDAL KOMMUNE 

SOI'mEREN 1983 

Atle Helge Qvale 

Våren -83 ble vintererla funnet 

hekkende i Mandal kommune av 

Jarle Egseth, medlem av Mandal Lokal

lag. Biotopen var typisk for vinter

erla. Paret som r.et her dreide seg om, 

ble observert ved en foss som rant nær 

en grusvei. Vegetasjonen i området er frodig, 

og det er ved flere anledninger hørt syngende bøksangere der. 

1/intererla ble første gang sett på stedet den 10. april, men 

det var p~ dette tidspunkt ikke mistanke om hekking. Vinter

erla ble deretter, utover i aoril og mai, observert nesten 

hver dag. 

Den 18. mai var det hektisk aktivitet oå grusveien ved fossen, 

og det ble observert 2 ind., en ~og en ~. Jarle Egseth tok 

så kontakt med flere av medlemmene i lokallaget, og den 19. 

mai var flere av dem tilstede ved lokaliteten. Paret ble 

observert mens det iherdig samlet insekter til unger, som helt 

sikkert befant seg nærheten. Medlemmene fikk her anledning 

til iaktta fuglene i alle slags positurer, og stemningen 

blandt de tilstedeværende var meget høy. Fuglene benyttet seg 

av grusveien, når de samlet føde. Når nebbet var fullt, for

svant de i vegetasjonen nede ved fossen. Matletingen foregikk 

svært intensivt, så en av foreldrene var nesten alltid tilstede 

oå grusveien, somme ganger begge individene. Pga den intensive 

~atletingen, er det grunn til å tro at ungene allerede var 

ganske store. Siste gang vintererlene ble observert ved fossen 

er 21. mai. 

Lokaliteten ble besøkt dagen etter, og flere dager siden, uten 

resultat. Siden paret forsvant den 71. mai, er det nærliggende 

å tro at ungene enten var blitt så store at de har forlatt 

redet, og at familien har forflyttet seg noe fra området. 

Ellers må reiret ha blitt ødelagt/plyndret, eller det må ha 

skjedd en annen form for ulykke. ~eiret ble ihvertfall aldri 
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- siden funnet. 

3tatus i Vest Agder forøvrig: 

Haftorn nevner Vennesla som mulig hekkested i ~rene 1911-13, 

da vintererla ble observert der i hekketiden. 

'/ed gjennomgang av eldre årganger av Piolerka ( 1971-84), 

finner jeg bare en observasjon som må sies å tyde oå sann

synlig hekking, og ~et er 1 ~et som ble observert ved 

Høyebekken, Mosby, Kr.sand kommune 27/5 -79. Det ble for

øvrig observert et ind 28/3 på samme sted året før. Ellers 

er de fleste observasjoner som er rapportert til LRSK (bl.a. 

flere observasjoner fra Farsund - og Lyngdal kommune) gjort 

i trekktida, eller registrert aom overvintrende individer. 

Det er altså ikke, som jeg vet, blitt konstatert hekking 

i Vest Agder før. En må allikevel gå utfra at vintererla 

har hekket ved flere anledninger, men arten er jo som kjent 

meget sky og unnseelig oå hekkeplassen, og er følgelig 

meget lett å overse. 

Det kan til slutt nevnes at elva/bekken, hvor paret ble 

sett, ble besøkt ved flere anledninger i 1984, men uten 

resultat. En bør i framtida allikevel være obs på denne 

elegante og fargerike fuglen • 

• Ved gjennomgang av L~SK's arkiver ble det funnet en 

observasjon fra 16.4.78. Det ble da observert 1-2 ind ved 

~v~sefjorden (også hørt syngende) Kristiansand kommune 

av Kurt Jerstad og Gaute Grimsby. 

DYRELIV -Hvo,monges.gme!le' 
er det egen!lrg v1 Kan ta 

mecf ~- !ondet? 

Forfatterens adresse: Kirkeheia 12 

(evt. Jostb. 212 

4500 r•1ANOnL 
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KAUKASUS V 'i E N 1 9 8 5 

rinn Jørgensen og Runar Jåbekk 

Våren 1985 fikk vi en enestående mulighet til å besøke et for 

fuglefolk svært interessant område, nemlig Kaukasus i Sovjet. 

Turen var en uofisiell klassetur for Natur- og Miljøvern

studentene ved Telemark Distriktshøgskole. 14 dagers tur med 

reise, opphold og 3 måltider pr. dag for ca 3000 kr. var et 

tilbud vi ikke kunne takke nei til. 

Reisen startet i Oslo 14.04.85 med fly til Moskva. Etter to 

døgn der fløy vi til Tbilisi, hovedstaden i sovjetrepublikken 

Georgia. Her var vi fire døgn før vi kjørte buss over Lille 

Kaukasus til Jerevan. Jerevan er hovedstad i Armenia, og ligger 

ved foten av Araratfjellet like ved grensen til Tyrkia og Iran. 

Tre døgn var vi her før vi fløy til Baku, hovedstad i Azerbadjan 

og kjent oljeby ved Det Kaspiske Hav. Etter tre døgn her gikk 

turen via to døgn Moskva tilbake til Oslo 28.04. 

Vi forsøkte å forberede oss til turen så grundig som mulig. De 

fleste aktuelle artene inngår jo i de europeiske felthåndbøkene, 

så disse var vi ikke helt ukjente med. Verre var det med sang 

og andre lyder, som vi antok ville være avgjørende for turens 

utbytte. Vi kjøpte derfor plater og spilte de mest aktuelle 

artene over på kassettbånd som vi tok med oss. Desverre ga ikke 

dette oss det forventede utbytte, da de fleste sangerartene ikke 

var ankommet da vi var der. Ellers studerte vi kart og littera

tur for å oppspore de mest interessante områdene. 

MOSKVA 

Som sagt startet turen i Moskva. Her gikk det meste av tiden 

med til å besøke diverse severdigheter, men litt fugl ble også 

observert. Bl.a. sang en rekke grønnfinker på Den Røde Plass! 

Ellers var det helst de vanlige "byartene" som var å se. Kråke

fugl, byduer, stokkender og gråspurv var vanlige. Vi kjempet 

også harst for å få med oss asurmeis, den mest spesielle arten 

vi kunne håpe på i Moskva. Vi fikk desverre ingen asurmeis, men 
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et oar mød rustønder var on bra oratatning . 

TBJLJ~J 

God gr~nnfinkbiotoo i Moskva . Oen Røde Plass 

med Loninmousuleet . 

Da vi ankom Tbillai var dat et turon for elver bøgynte . 
Allrredt fra flyvinduene stirret vi Pøbrilsk øtter fugl . Vi 
satt høle tiden i høyspenn , oq øllo fugl ble nøyo studort . Men 

alt vl s~ var de vanliqu norske artono . Do vi ankom hotellet 
l~ vi strAks ivei med tule~kooone under armen . Sulv om døt var 

sent oA ottørmiddaqan vi lla vi ta 08s on rosk tur i ''buahen" . 
11 kom lkkP. Jongt bortover gatene før vi bl a omringet av folk som 

puklo P~ teleskooona og ropte "bazoka , bn7oka" . 

Ui tok sikte på n~rme sta ubebodde omr~dø , oq da vi pas~erta den 

siste b~byggelsøn forsto vi at vi var kommet til Kaukasus . Nyo 

arter "rausot " p~ . En flott "rovfuglkløft" med kraftige opp

vinde r ga oss arter som dvorg~rn , am~skrikeørn , aivhouk og 

flero andr~ mwr hjemlige rovfuglarter . Av smAfuql kon nevnes 

uvnrtstrupa , sørl!Q undernrt nv skj~rplplerkn , ~tillits OQ an 

nydelig kllooesourv hAnn . Turnn, enasto rødfolk bla obsorvart 

ltkq ntler At vi kom tilbnko lil hot~llot . 
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Noote morgon praiet vi on to~i og klorte vod hjelp ov diverao 
språk og fak t er A bli kjørt ut dit vi hadde vært 1 gAr . Vi 

vør såvidt uta av taxien rør on stor rovruql kom flyvando over 

osa . Kilefo rmet hale , gulaktig hode og avørthvite vinger qjordo 

et fuglon m6tt1 v•r• en Atsolgrlbb . Lika etter kom en slonge0rn 
forbi , 

rinn studerer rovfugl i f jellene utonfor 

fbiliai. Kupert terreng med flere hundre 

motor dype klørtør med krøftiqn onnvt ndar 
qø rovfuglene gode forhold. 

Ette r datta konsentrerte vi oss om smhfuqlønP i omr~dat . r11 

tross for grundige forberedel~er hørte vi sna rt en ~anq vi ikke 

klarte \ beetommo , Men etter myø "snoklnq" l bu,hen ,att det 
plutselig en nydeli g dvergfluesnnppar p, en ledning 3·4 mater 

over hodene v~re . Senere så vi bAde dverg• , hølsb\nd- og 
belkanfluosnoppor. Av endre sm~fugl kan nnvnes mye stillits , 

kliopøapurv, svnrtstrupo oq rødstjart . [ llers va r gransnngoran 

liko vanlig som løvsangeren ør hos oss . Ln merkalig fugl i 

dypet "V en tott busk rtkk hjernecellene t i l å qA i spi nn. C r ~-

3pu rvator og brunspraglet , med endnl krøftiqn m0rka slrlpar 

fikk vi ikke til ~ stemme med no~~ aktuell art . Spenninqcn 

n ~ddn optlmnle h~ydsr, men desto mer skuffa ndo , oq lettorliq , 
vn r dat dn det vista !lnq ~ v.••rt nn gonska alminnullg vBndahn ls . 
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Da pulsen var nede i normalt igjen etter denne frustrerende 

opplevelsen ble vi tilgodesett med to flotte slangeørner, den 

ene endog med en slange i nebbet. Av andre observerte rovfugl 

kan nevnes kongeørn (tallrik), 1 dvergfalk, 1 sannsynlig vandre

falk og ca 10 ubestemte våker. Vi hadde i det hele tatt store 

oroblemer med å skille musvåk av østlig underart (B.b.vulpinus) 

fra ørnvåk. Noe senere fikk vi en balkanhauk hann, og sann

synligvis også en hunn. Hannen var forholdsvis lett å skille fra 

sourvehauk o.g.a de svarte vingespissene. Svært få sangere var 

ankommet fra trekket ennå, men oå vei tilbake til hotellet fikk 

vi med oss 2-3 mestersangere i tillegg til et par lite sky 

åtselgribber. 

Neste dag gikk med til bysightseeing, bl.a i en botanisk hage. 

Her var det mye snadder for botanikere, men minimalt med fugl. 

En test av lokal mattradisjon fikk vi også med oss. Feite kjøtt

klatter innpakket i løvblader og dynket i feit saus falt ikke 

helt i smak. 

Etter denne i fuglesammenheng avslappende dagen la vi neste dag 

ut på en tur som viste seg å bli et av turens høydepunkter. Vi 

kjørte buss fra 25°C og sommer i Tbilisi til snøen i 3000 meters 

høyde i de Kaukasiske fjell. På oopturen var vi innom en rekke 

ruiner av gamle kirker og klostre. Det mest positive vi fikk 

ut av dette var observasjon av balkanspettmeis og en mulig 

murkryper. Mye rovfugl var å se hele veien, bl.a glente og 

åtselgribb. 

Da vi nærmet oss toppen gikk tankene raskt til svartorrfugl og 

de andre endemiske artene som finnes her. Vel oppe stormet vi 

ut av bussen og det første vi så var store flokker med alpekaier 

og alpekråker. Vi dumpet raskt bort i en flokk med steinspurver, 

og mens vi studerte disse dukket en rødpanneirisk opp tele-

skooet. Dens flotte skarpe farger lyste virkelig opp et ellers 

goldt landskap. Det gjorde også et oar med hvithoderødstjert 

som drev med reirbygging. En svartstrupesteinskvett hann er 

også verdt å nevne. Desverre fikk vi altfor lite tid her oooe, 

og måtte starte nedturen uten å ha fått med oss verken svart

orrfugl eller de andre soesielle hønsefuglene i området. På 
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nedturen hndde vi nn fin stopp dor vi rikk rotograrnrt andel , 

bl.a ~tillits , svertr0d11tjort , alpokllitr oq fjollqei tor . r ro 
roston nv hjemtu r en kan novnps to vlnterørlor og flare umulige 

steinskvtlthunnn r (isabelle-7?) . 

Runar spøidor rorgjoves atto r svartorrrugl i 

Kaukaaus f jellene. 

Nøsta dag gikk s t or t sett med til busa1<j1arinq fro Tbi.lHi til 

Jorovnn , man dat var andol snoddor ~ sa fra bu&svinduat . loruton 

al par h~rrugl og lur"ns eneste sikre ørnv~l< hnddo vi nok turans 

ulon tvil st~rs to opplavelsa hør . Selv do mod minim~l inter

asse for ruql spe rret øynene opo d11 en voksen lammogribb aalltn 

forbi 10-?0 mote r fra bussvinduat . Danne maqut storu rovtuolan , 

med et vi ngespenn p~ nas tnn l møter og hult ~pnsinllo fnrqo 

tegningor , var ot syn vi nldri vil glemnut . Utrollg fl!lks mA 

vi ogs\ ha hett , dn dnqens øeml de bost11nd i hal e Knuknsus

omrAdet nntes ~ ligge undor 10 per . ~id t o~ dagen hadda vi en 

Pauli vod don kjonte Savn nsjøen, voroens s tørste høyfjøllssjø 

( 5 gø ngn r Mjøsøs størral ao oq 7000 m. o . h . ) . OmrAde t vor ~~~rl 

fuQlofattiQ , men øn cettisanger kan jo nevne~ . 

JEREVAN 

ltu r vad foton av Arllrotrjallat , oo llko ved qrenson til Tyrkia 
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oq lr~n fikk vi dosverre liten anledning til A se på fugl. 

Uutholdelig varme oq magaoroblemør f~r ta det masta av skyldon 

for det . r n tur hadde vi , nomliq øt besøk i no an klostra langt 

ooon l rjollenø . Gnmle Klo,tre oq kirKar ~~ ut til h være 

nesten de eneste geverdighetene dø hadde A by p~ her nede . Mens 

r~ston av ~jengpn mygto rundt i Klosteret gikk vi utonfor 09 
kosta 055 med 5-10 ind . nv østlig kl1ppespettmeia , alpeseile r e , 
Klloonsvn l er og ~yngende b1åtroster . Tnr vi sA med endel 

turtaldut>r (11v ~rKenform) og en mollomspntt ~kulle dat mostø vmre 
nevnt fra Je re va n. 

liOt) taktC!n til oopholdot i !laKu vor maks , for all rodll før Plyot 

tok bnkknn ble vi mmtt øv to unqe stoppomrner . Do var forholdsvis 

lett kjeonnelige p . g . e . farge og oppførsel . De neste dagene ble 

dPt lite ruql , mun mye olju . Baku or jo kjont ror sin olje

oronuksjon . Clje t\rn , oljeoumoar , oljelednlnger og oljesml 

vn r rlet mnssevis ev b~de ei Land og utover 1 Det Kaaoiske Hav. 

Hnl8 byen ~tankot olje . 

flversikt nv(lr v\tmnrk~omr,,de vAd Baku . Rør

gaten midt o, bilde vnr !kka 1 bruk , 9~ i den 

~unnP man o' tørrskodd ut til de sentrale 
ctn!an1 n v nmr~d~t . 
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Siste doQon i Bøku Fikk vi dan øtorn pønikl<on . 1/i tenkte o~ 

alla do ørtone vi ikke hndda r~tt so lt . 5oø,ialt v•tmnrka

artone vør tynt raoresontort . ~om at sisla ror1øk køorot vi 
derfor un t~xi , bladde opp i ~n fuglebok , og viste sj~f~ren 

bildør av divnrso vhtmarkafugl . Oormnd ble vi kjørt ot par 

mil ut til at rontest l sk våtmarksomr5do . Vi var ikko mor onn 

kommet ut ev bilen fø r don første hvitbrystloen kom 10oenda lika 

ved oas . Sene r e viato dot seg At dette var en av ka rokterfugluno 

i omrhdat . 3 purourhaqrer som kom ovor oss vor heller ikko du 

siste vi sA ev den artan . tllors vør luften ovar 088 nwrmo~t 

fylt av dvorqte rnar . 

Hvitbrysllo , an av 

kar~ktarfuglene vad 

Baku . 

Da vi endelig rtkk rigget teloskopanø og sveinøt ovar omr~det 

gjorda hjertat formelig on stopp . Det mast iøynafallande var 

at flamingopar aom sto midt uto l eumpan . "Mellom holnn" n\ 

di3S~ ru~lnt flere stylteløooro og avosattur . lttnr hvert dukket 

og~' arter som agrotthaqra , kuhagre , bron~n1bis oq dvurqr~rdrum 

opp . Lunger borto d~r dot var )pant venn myldret det av fuql . 

\led hjoln ev li g"mmal ubrukt r0rqatø kunno v1 komma 011~ us11ll 

lnno1 fuqlone . Da vi dukket oop av rørgnLen nttrr flare hundre 

motors voasing i mudder og loiro vi~to dat sug øt 'l1teL ikke 

var forgjeves . Hele omr\d~t forøn o~~ var dekket ev øv0m~u

snioor . Elter myo telling blo uollmatet minimum SOUO Ind i vid . 

Lgso andre artør opptr~dtø i storP antall , bl . a c 1000 

300 styltoløpnre , 1000 myrsnioor og ,0- 60 knooo,vnnar . 
vnr det ogs~ myn ~v , med knekkand (75) on ~kjaand (J5) 

so th0n1 r , 

E:ndor 

:~om de 
most Løllrlka . Andre internssnnta nndor var ~ m"rmorøndør , S-10 

rødhodaander og ca lO ruslendor . Ove rra~kande vor det øl stokk
undll v11r blnndt de mast f ., talliqu ov enduno . !llnndl Alla andano 
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og masse dvorgtørner s~ vi ogsf. en an9llg hvitvlngosvørttorno. 

(n lltøn del ov dø over 

5000 svømmøsniponu som 

røstet i omrAdøt . Andre 
Arter er bl . o sothøner , 
skjoøndør , knekkondor 

og evosotter . 

Hi beveget osa lange r inn i omr.~det , bo r t frn det 6pno vannot . 

~øt første vi støtte på var en gulerlehann øv don nydoligo 

øHliQct underarton r . r.reldegg . Ved litt .~pent venn ble vi 

oppmerk~omme pA noe vi først trodde vø r onda an hvitvl ngo
svartterno , men som ved nærmer e øyesyn viste seq 4 vmre on 

nvitkinnavørtterne . Den var meget tillitsfull , og f l øy gjen

t"tte ganger forbi oss p~ nwr ingsoøk . 

l or Å n maksimAlt utbytte 11v dBgen lø vi tilbai<Aturen o vor noen 

tørro høydedrag . Vi h~oot her på bl . a . stoinsl<vottor og lerker . 
•. tnln~l<vnthr fikk vi doaverro ingen 11v , mon til gjong,1ald fikk 
v\ qode observasjoner Av b~de dverqlarker og rlekkdvergle r ke r . 

''"'vdeounklol blø lil<øvol on flokk pfi ca /000 gulnrlor . noro 
unJ~rArler vnr representert , s, ~om feldegq , beeme , luteo og 

flAvn , roruløn Rn rokka mallomrorml! r . Ette r at ø11r ~imors 

lnten, fotoqrAfe r lng der vA r tiden inne til ~ returnere til 
kveldsmnt on hotellot . 

IJo nost daqflna gikk med til hjemturen via Mo,kva . Har prøvdn 

vi lqjon ., n A'lUrmeis uton ' lykkes. Den store "rugleopplevalsan" 

hnr vnr l~sanbrystene vi scisto p5 turens beste m~ltid . fn 

"troliq I'IOMt)do ble sAlt tillivs , oq entall skulando blikk rro 

~·• ~ndre ojostone økte orooor~jonalt mod hnugen nv buinrestor . 

K( NVLU'i Jn\J 

~'r det njnldor dnt ornltoloqisko utbyttet nvturen vAr vi qodt 
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fornøyde, tidspunkt og turens opplegg tatt i betraktning. 

Tidspunktet gjorde at vi gikk glipp av de seneste trekkfuglene, 

f.eks. de fleste sangerne. Til gjengjeld fikk vi med oss endel 

trekkfugl ( svømmesnipene og gulerlene bl.a. ). Det mest skuffende 

var at vi fikk for lite tid i de høyeste delene av Kaukasus, 

der man jo finner de fleste endemiske artene. Selv om vi sto 

fritt til å bruke dagene slik vi selv ville var det vanskelig 

å komme seg rundt i området. Dette skyldtes dels store avstander 

og transportproblemer, dels et viss tidspress. Ellers må det jo 

innrømmes at "kryssjakt" var en vesentlig del av turen, og vi fikk 

begge over 40 nye arter. 

Ellers bød forholdene i Sovjet på mange positive overraskelser. 

Bl.a. så vi ikke andre fotoQrafering forbudt skilt enn et i en 

gammel kirke ( blitzen kunne skade antikke malerier ). Folk var 

åpne og lette å komme i kontakt med, og språkbarrieren ble 

forholdsvis lett overvunnet ved hjelp av skoleengelsk og finger

bruk. Tollen var heller ikke noe problem, verken ved inn- eller 

utreisen. Til slutt vil vi bare oppfordre andre med reiselyst 

til å legge turen til Kaukasus. Vi bidrar gjerne med flere 

opplysninger og praktiske tips. 

ARTSLI STE 

Topp dykker 
Gr~hegre 
PurPurhegre 
Egretthegre 
Kuhegre 
Dvergrørdrum 
Bronseibis 
Flamingo 
Knopp svane 
Gra vand 
~ustand 

Stokkand 
Krikkand 
Knekk and 
Stj ertand 
Skjeand 
"'larmorand 
Rødhodeand 
Toooallod 
Ta ffeland 
Glente 

Slangeørn 
Balkanhauk 
Hønsehauk 
Mus våk 
Ørn våk 
Dverg ørn 
Kongeørn 
Småskrikeørn 
Steppeørn 
,hselgribb 
Lammegribb 
Sivhauk 
Myrhauk 
Stor falk sp. 
Dverg falk 
Rød falk 
Tårn falk 
Rapphøne 
Sothøne 
Stylteløper 
Avosett 

Sand lo 
Dverg lo 
Hvitbrystlo 
Stein vender 
Vipe 
Myrsnipe 
Dverg snipe 
Svømmesnipe 
Gluttsnipe 
Strandsnipe 
Skog sniPe 
Brushane 
Numenius sp. 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
Hettem3ke 
GråmÅke 
Fiskemåke 
1'1\akrell terne 
Dverg terne 
Hvitvingesvartterne 



Hvitkinnsvartterne 
'lingdue 
Klippedue 
Turteldue 
Tårnseiler 
Alpeseiler 
Hær fugl 
1/endeha l s 
Mellomspett 
Sands vale 
Låvesvale 
Tak svale 
Kliooesvale 
Dverg lerke 
r!ekkdverglerke 
Tooplerke 
Sanglerke 
Trepiolerke 
Skjærpiplerke 
Guler le 
Vintererle 
Linerle 

Adresser: Finn Jørgensen 
Så num 
4500 Mandal 
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Stær 
Nøtteskrike 
Skjære 
Kaie 
Kornkråke 
Kråke 
Ravn 
Alpekaie 
Al pek dke 
Gjerdesmett 
Hage sanger 
Munk 
Møller 
Mestersanger 
Cettisanger 
Gransanger 
Halsbåndfluesnapper 
Balkanfluesnapper 
Overgfluesnapper 
Svartstrupe 
Blå trost 

Svartstrupesteinskvett 
Steinskvett 
Svartrødstjert 
Rødstjert 
Hvithoderødstjert 
Grå trost 
Svarttrost 
Svartmeis 
Blåmeis 
Kj øt tmei s 
Spettmeis 
Balkanspettmeis 
Østlig klippespettmeis 
Gråspurv 
Bokfink 
Grønnfink 
Stillits 
Tornirisk 
Rødpanneirisk 
Klippespurv 
Steinspurv 
127 arter 

Runar Jåbekk 
Jåbekk 
4500 Mandal 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

A L B I N O L Ø V 5 A N G E R U N G E 

Hans R. Henneberg 

Under en biltur til Sigervollsområdet på Lista 3.7.1970, stoppet 

vi på Elle for å fotografere den fine utsikten. Et løvsangerpar 

varslet sterkt fra veikanten og snart fikk vi øye på 4 unger som 

satt tett sammen på en kvist. De måtte nylig ha hoppet ut av 

reiret. Tre av dem hadde normal fjærdrakt, mens den fjerde 

virket helt lysegul. Vi fanget tre av ungene for å studere 

dem nærmere. Fjærdrakten på den albino ungen var som nevnt helt 

lysegul, nærmere kanarifugllignende, beina var litt mer kjøtt -

fargete, mens øynene var mørkerøde. Etter å ha fotografert 

ungene, satte vi dem tilbake i buskene hvor foreldrene snart 

etter begynte å mate ungene igjen. 
Vi kjørte ofte forbi stedet i dagene som fulgte, men den 

albino løvsangeren observerte vi ikke mer. 
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Hl~TORilN Il M l T F O T O G R A r l 

Bj ørn Vidar Olsson 

Jeq har bladd l fotoarki vet mitt . EtterhvArt som bildene 

bledes dukker minner from fra doL okju l te . Bildor jeg n•rm~st 

har glem t at jeg hoddo frlskor pA hukommelsen , jeq hu skAr 

pl u tsol!g enhvur d&tolj omkring fotoqrAforingan. 

Sft og~å med bildet ov denne vaktelen , n~rm~st oom an sj~ldenhet 

A regne . Jog l~ p~ al le fire og s i ktet den inn qjonnom tolelinsa , 

f Ant døt basta u tanittat, fokuserte og tok mag god tid . Jeg 

hAdde egentlig all vardens av t id 1 dot l o tilfellet . Det vor 

absolutt i kko trolig ot fuglen villo fjo rn o 9eq f~r jaq vnr 

ferdig med fotograferingen . Donna hunn vaktolon var nemlig av 

d~t ut~ toppedo slaget , innbrAkt til Krist iAnsAnd Museum engang 

i 1972 , funn e t ded i Klynga vod Odderno~broen 1 Kriaiionsond . 

At den hadde tydelige rugeflekker antydet vel kanskje en liten 

tragedie . rug lon ør Porøvriq omtolt i KristiAnsand Museums ~ r

bok for 1972 , og er svært livaktig preparert av konaarva~or 

Po tor Vel!Ju r . 
lkke verst å huske sApsss dotaljo r 14 Ar e t ter rotoqrofaringen 
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Elin Pierce 
Avd. for Zoo-Økologi, 

Zoologisk Museum 

Universitetet i Bergen 

5000 BERGEN 

Dear Editorial Board: 
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2 September, 1986 

This summer in Svalbard, I carried out field work on Purple 

Sand pi pers ( Calidris mari tima) ( "f jæreplytt" in Norwegian) 

as a part of my cand. scient. degree for Univ. of Bergen. 

The sandpipers which were studied (although not many), were 

captured,ring-marked, and later released. These may possibly 

be seen along Norway's coast as early as middle of September. 

Little is known about the Svalbard Purple Sandpiper 1 s migra

tory movements and it is therefore of great interest to me to 

be a hle to re-lo ca te the se ringe'd birds. 

The Svalbard Purple Sandpipers all have a metal ring over an 

orange ring on the left leg - in order to distinguish them from 

other Purple Sandpipers. Please convey to your readers this in

formation, to keep a look out for "Svalbard fjæreplytt", and 

finally, if any are observed, to please report the color ccde, 

date and location to me: 

Elin Pierce 

Avd. for Zoo-Økologi, Zoologisk Museum 

Univ. i Bergen 
5000 Bergen 

tel. (05) 21 22 39 
I would very much appreciate it if you could print this in yGur 

next issue. Thank you - in advance. 

Sincerely, 

Elin Pierce 
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REfERAT FRA ARS~ØTET ~OF/AVD. V-AGDER 2l.FEBR. 1986 

Arsrnøtet ble avholdt ~andal på RisØbank. Det var 

gledelig at alle tre lokallagene mØtte mannsterkt fram; 

10 deltagere fra Lista-, 12 deltagere fra Mandal-, og 

4 deltagere fra Kr.sand lokallag. 

Jan ~ichaelsen fungerte som mØteleder, og Peder K. 

Knutsen som referent. 

Disse sakene ble behandlet: 

Sak l: Arsrneldino 

Årsmeldingen fra hovedstyre ble lest oop og godkjent. 

Sak 2: Regnskap 

Regnskapet ble lest opp og godkjent. 

Fylkesavdelingen fikk i år et tilskudd fra V-Agder fylke 

på 4.000 kr. Regnskapet gav et overskudd på 664 kr., 

slik at samlet beholdning pr. 18.02.86 er 2.600 kr. 

500 kr. til et nyopprettet reiseutjevningsfond (vedtatt 

av NOF sentralt) var ikke blitt betalt da regnskapet ble 

avsluttet. 

Sak 3: Årsmeldinger fra komiteene 

I!4~~~r!f!~~2~!!~~~-ir!E!~r~~l 

Piplerka korn i 1985 ut med to dobbeltnummer, som totalt 

gav 124 sider. Bernt K. Knutsen var hovedansvarlig 

for nr. 1/2. Finn JØrgensen overtok som ansvarlig 

redaktØr fra og med nr. 3/4. 

~!!~~~2~!!~~~ 
Atlasprosjektets felt-del er nå offisielt avsluttet. 

Alle fylkets 87 ruter er blitt inventert, og de aller 

fleste av dem må regnes for å være godt undersØkte. 

Totalt 4.800 kr. er mottatt i stØtte i 1985, og denne 

summen vil bli ~elt mellom de rapportØrene som sender 

inn regninger med kjØrelengde. 

LRSK 

Arbeidet i den lokale rapporterings- og sjeldenhets

komiteen fungerer bra. Godkjenningsarbeidet er ajour, 

og det vil bli sendt regelmessige rapporter til Piplerka. 

~y sjeldenhets- og rapporteringsliste vil bli publisert 
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i fØrste nummer av Piplerka. Disse listene vil gjelde 

også for eldre observasjoner. 

Yi~!~rf~g!!~!!i~g~~Qæ!!~~~ 
V-Agder er blant de 2-3 beste fylkene i landet mht. 

antall deltagere og antall ruter taksert. I 1985 var 

det i alt 16 deltagere (som er en klar framgang fra 

tidligere år) fordelt på 9 deltagere fra Lista-, 6 

fra ~andal- og en fra Kr.sand lokallag. 20 ruter ble 

taksert, 11 av disse kun i midtperioden. 

Sak 4: Valg 

Jan ~ichaelsen fungerte som leder av valget. 

Valget gav fØlgende sammensetning av hovedstyret og 

komiteene for 1986: 

1:!2Y~<.!HE~! 
Finn J~rgensen, formann 

Tor Egil HØgsås, kasserer 

Runar Jåbekk, sekretær 

Sverre Sandersen, styremedlem 

Øyvind Fjeldsgård, styremedlem 

Kjell Grimsby, varamann 

Tellef VestØl, varamann 

Ii<.!~~~ri!!~2æi!~~~ 
Finn JØrgensen (ansv. red.) 

Leif E. gabrielsen 

Villen Vede ler 

Atle H. Qval e 

Runar Jåbekk 

Kåre Olsen 

Tellef VestØl 

~!!e~~2æH~~~ 
Leif E. Gabrielsen (h.kontakt) 

Lars Bergersen 

Øyvind Fjeldsgård 

Runar Jåbekk 

~2~!e~!æ~~~-!i!_Y~ 
Kåre Olsen 

Atle H. Qvale 

Tellef VestØl 

kEg 
Leif E. Gabrielsen (formann) 

Nils H. Lorentzen 

Tellef VestØl 

Eldar Wrånes 

Jan \lichaelsen 



y~~~f~g!!~!l!~g~~2~!!~~~ 
Kåre Olsen (h.kontakt) 

Runar Jåbekk 

Øyvind Fjeldsgård 

Q!i~~2~!~~!~!Y~lg~! 
Tor O. Hansen 

Finn JØrgensen 

Tellef VestØl 
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Yi~!~Ef~&l!~!l!~g~~29!!~~~ 
Kjell Grimsby (h.kontakt) 

Finn JØrgensen 

Jan Erik Berglihn 

~2~!~~!~~~~-!!!_Y~r_f~gl~: 

f~~~~-f2!-~i~l~~~h~!~! 
Nils H. Lorentzen 

Jan Michalsen takket for seg som formann, og Ønsket den 
nye formannen, samt resten av styret, lykke til. 
Bernt K. Knutsen takket Jan Michaelsen for hans flerårige 

innsats i fylkesstyret. 

MØtet ble avsluttet med bevertning og en konkurranse 

laget av Jan Michaelsen. Ti fuglevinger og ti fugle

bilder skulle bestemmes til art; en oppgave som best 

ble mestret av formannen i Lista lokallag: Tor O. Hansen. 

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

DELTA PA HAVFUGLGRUPPENS ARSMØTE 1986! 

Møtet holdes i København 6-7. desember, og alle med inter

esse for havfugl i Skandinavia (du også!) er velkomne. 

Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men lys -

bildeforedrag om sjøfugl kommer nok til å utgjøre en hoved

ingrediens i programmet. Mer informasjon får ved å kontakte 

Geir Andersen (adresse: Nadderudvn. 79, 1347 Hosle) eller 

Bernhard Storstein (adresse: Zoologisk Museum, SODD Bergen, 

tlf. OS - 282910 eller 212228. Enkleste og hyggeligste 

måten å skaffe informasjon fra havfuglgruppen på er å tegne 

seg som medlem ~ på følgende måte: Sett inn Skr. 20 på postgiro 

50 53 96 - 2 og send beløpet til Skandinaviska Havsfågelgruppen, 

Sverige. Så, bli med , bli med 

Bernhard Storstein 
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INNSAMLING AV LOKALE FUGLENAVN 

Har du hørt om marsender ? Har du sett mange spyder i det siste ? 
Eller har du kanskje hatt hattegunnar som gjest i fuglekassa ? 

La deg ikke forvirre av slike uvante fuglenavn. Det dreier seg om 
lokalnavn eller dialektnavn, og artene er ikke sjeldnere enn stokk
and, lomvi og løvmeis. Det finnes mange slike lokale fuglenavn, men 
det blir stadig færre som bruker dem. Om noen år er det kanskje 
bare de offisielle fugleboknavnene som er i bruk. NOF vil nå gjøre 
en innsats for å få samlet inn disse lokalnavnene før de blir glemt 
bort. 

Aksjonen for innsamling av dialektnavn er landsomfattende, og det 
er utarbeidet registreringsmateriell i form av uinnspilte kassetter 
og arkivkort. I Vest-Agder er Roy Erling Fredriksen oppnevnt som 
kontaktperson for prosjektet. Men det er selvsagt umulig for en 
person å dekke hele fylket. Derfor gjelder det at flest muli~ av 
medlemmene våre deltar i arbeidet. 

Endel materiale er allerede samlet, bl.a. har Haftorn i "Norges 
fugler" en god del lokalnavn med, men stedsangivelsene går ikke 
lenger enn til fylkesnivå. Videre har Ottar Osaland publisert en 
artikkel i "Piplerka" om fuglenavn på Lista (1978 nr.2, s. 12-18). 
Også Edv. K. Barth gjorde notater om lokale fuglenavn fra Vest
Agder. Men fortsatt er nok mye ugjort, og mange dialektnavn er 
ikke kjent utenfor den bygda de brukes. 

Medlemmene oppfordres derfor til å melde seg til tjeneste. Gå ut 
og snakk med eldre oersoner på hjemstedet, gjerne jegere og 
fiskere som har levd i kontakt med naturen og fuglelivet. Vær opp
merksom på slike ting som at ungfugl og voksne, hann og hunn kan 
ha forskjellige navn. Forviss deg om at du har forstått hvilken 
art det gjelder, ofte brukes samme navn om flere arter. Det er 
ønskelig at de som intervjues selv leser navnene inn på kassett, 
slik at den korrekte uttalen blir bevart. Alle lokalnavnene skal 
skrives ned på arkivkortene og sendes til Roy Erling eller til 
NOF-kontoret. Ta med alle navn du kommer over, selv om du vet 
at de er kjent fra før. Det er ikke sikkert at navnene er kjent 
akkurat fra dette stedet. 

Det er også viktig å få en oversikt over bøker, artikler o.l. 
der lokale fuglenavn er nevnt. Har du tips om slike ting, ikke 
nøl med å sende dem inn. 

Du som er interessert i dette: Ta kontakt med Roy Erling, slik 
a det blir mulig å få oversikt over hvilke områder av fylket 
som blir dekket. Kassetter og arkivkort får du ved å skrive til 
NOF-kontoret. 

NOF håper at medlemmene ser betydningen av å ta vare på disse 
lokalnavnene for ettertida. Bruk de lange vinterkveldene og gjør 
en innsats for å bevare vår ornitologiske kulturarv ! 

Adresser: Roy Erling Fredriksen 
Vrånes, Randesund 
4600 KRISTIANSAND 

NOF.kontoret 
Innherredsvei 67 A 
7000 TRONDHEIM 
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