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Leder

Ja, nå sitter du endelig med et nytt

V ed sluttførelsen av dette prosjektet vil

nummer av Piplerka i hånda, som vanlig
senere enn ønsket. Etter en meget
stoffattig sommer og tidlig høst har det
nå strømmet på med bidrag, ihvertfall
nok til å få et fyldig nr. 3-1994. Som
tidligere nevnt håper jeg ikke dette blir
noen sovepute, og at det fortsetter å
komme stoff til neste år.

jeg gjerne henlede oppmerksomheten på
et prosjekt i regi av Norsk Zoologisk
Forening, nemlig Pattedyratlas.
Prosjektet er nærmere beskrevet bl.a. på
side 142 i dette nummer av Piplerka.
Prosjektet har svært mye til felles med
fugleatlaset, og skal foregå fram til
1997. Jeg vil oppfordre alle leserne av
Piplerka om å stille opp. Alle har noe å
bidra med, for jeg nekter å tro at det er
lesere som ikke har observert et eneste
pattedyr i Norge etter 1980! Som med
fugleatlaset er man også her avhengig av
en god dekningsgrad for å kunne vise
utbredelsen til de forskjellige artene,
også de aller vanligste. Her er vi ved
noe av det som gjør atlasarbeid
inspirerende. Selv en observasjon av en
vanlig art (f.eks elg eller løvsanger) kan
være verdifull i prosjektet. Her vil også
vi ornitologene ha mulighet til å vise at
vi ikke er så ensporete fuglekikkere som
mange tror!

Gledelig nok er det denne gang flere
bidrag fra Kristiansand lokallag. Med
den aktiviteten det er i lokallaget øst i
fylket for tiden har jeg et berettiget håp
om mere stoff i fremtiden fra den
kanten.
Ellers kan jeg ikke unnlate å nevne en
stor begivenhet i Norsk Ornitologisk
Forenings historie i år, nemlig utgivelsen
av Atlasboka. Etter altfor mange års
venting ble resultatet et praktverk, som
etter hvert vil være å finne i alle norske
fuglefolks bokhylle. Man behøver ikke
bla lenge i Atlasboka for å se at VestAgder er et av de aller best dekkede
fylker. De aller fleste aktive
medlemmene i NOF avd. Vest-Agder på
slutten av 70-tallet og begynnelsen av
80-tallet har sin del av æren for dette
flotte resultatet.
For endel arter har forekomsten i VestAgder endret seg vesentlig siden
prosjektet ble avsluttet i 1985. I noen
tilfeller har også kunnskapen om artens
utbredelse i fylket blitt bedre. Det er
redaktørens håp at boka kan inspirere
folk til å skrive artikler om disse artene.
Jeg er ikke i tvil om at mye ny kunnskap
ligger gjemt rundt om i Vest-Agders
fuglefolks notisbøker og hoder.

Jeg vil også minne om oppropet om
amfibier og krypdyr fra NZF,
Kristiansandsavdelingen (s. 141 i dette
nummeret). Også her burde mange av
fylkets fuglefolk ha noe å bidra med.

Runar Jåbekk
~landall7.10.94
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Nytt fra LRSK - Vest-Agder
Av: Tellef Barøy Vestøl

Denne rapporten tar for seg godkjente observasjoner fra Vest-Agder, fram til og med 1993.
Artsutvalget følger listen som ble presentert i Piplerka nr 1-93 (Vestøl 1993a).
Noen observasjoner sendes inn uten vedlagt dokumentasjon, selv om den finnes. Vi vil bli
svært glad hvis dokumentasjonen alltid ble sendt inn. Særlig bilder er med på å redusere
behandlingstida for sakene, og gjør det ekstra trivelig å bla i sakspapirene. Så send inn bilder
hvis du har, også bilder som er uskarpe og/eller feileksponerte. Behold de beste selv, og
send resten til LRSK. Og hvis du bare har et eneste bilde, så ta gjeme en papirkopi og send
den. Det koster noen kroner, men så slipper du å bekymre deg for om du får det igjen.
Observatører er angitt med initialer og etternavn for hver observasjon. LOS står for Lista
Ornitologiske Stasjon.

Forklaringer til teksten:

= hann

Kjønnsangivelser:

M

Aldersangivelser:

ad
pull
juv
i mm
su bad
lk
2k
2k+
... og

Omstendigheter:

rm
ktr
sy
tr

F

= hunn

= adultus, voksen fugl

= pullus, dununge
= juvenilus, ungfugl i første fullstendige
= immaturus, ikke voksen fugl
= subadultus, verken ad eller juv
= l. kalenderår (klekket samme år)

= 2.
=

kalenderår (klekket året før)

2. kalenderår eller eldre

så videre
= ringmerket

= kontrollert
= syngende
= trekkende

Dersom det ikke er oppgitt antall, gjelder observasjonen ett individ.
LRSK's adresse:

LRSK Vest-Agder
v/Tellef Barøy Vestøl
Mellombølgen 143
1157 OSLO
Tlf. 22 29 29 40

fjærdrakt
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GULNEBBLOM
1992: 03.02. Nordhasselbukta, Farsund (Ø.Fjeldsgård)
20.04. tr NV Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
02.05. tr NV Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
03.05. tr NV Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
10.05. tr NV Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, I.Flesjå)
17.05. tr NV Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
16.10. 2 tr SØ Lista fyr, Farsund (J.E.Røer)
20.10. tr NV Lista fyr, Farsund (LOS)
1993: 30.03. tr SØ Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
03.04. Havika, Farsund (T.E.Høgsås)
04.05. tr NV Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.E.Røer)
07.05. ad tr SØ Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
10.05. ad tr SØ Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
09.10. 5 ad tr SØ, 5 ad lå på sjøen Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen,
N .H.Lorentzen)
HAVLIRE
1992: 14.04. 2 Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby, I.Flesjå)
07.05. Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby, J.E.Røer)
17.05. Lista fyr, Farsund (J.E.Berglihn)
DVERGSVANE
1993: 24.10. ad Nesheimvann, Farsund (K.Olsen, T.A.Olsen)
SNADDERAND
1992: 18-19.05. F Seviga, Steinodden, Farsund (P.Ø.Grimsby)
1993: 19.04. l par Nesheimvann, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
24.04. l par + l M Rauna, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
24.04. l par Tjørveneset, Farsund (K.Oslen, K.S.Olsen)
04-08.05. l par Fugletjønna, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, R.H.Olsen,
D.Drangsland, T.Nielsen, K.Olsen, T.A.Olsen)
08-20.05. l par Vågsvollvåien/Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, K.Olsen,
K.S.Olsen)
09.05. F i tjern, Hauge Ø, Farsund (Ø.Fjeldsgård, NOF/Kristiansand)
19.06. M Nesheimvann, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
Mai-observasjonene fra Fugletjønna og Lista fyr regnes som et funn.
KNEKKAND H
1993: 10.07. F med 6 pull, ca 2-3 uker gamle, i tjern , Hauge Ø, Farsund. Observert
fram til 01.08. (F + 3 pull) (K.Olsen, K.S.Olsen, N.H.Lorentzen)
Første godkjente hekkefunn i Vest-Agder, og nr Il i Norge.
SKJEAND H
1993: 23.06. F med lO pull i tjern, Hauge Ø, Farsund (K.S.Olsen)
Samme tjern som knekkanda hekket i!
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STELLERAND
1991: 27.12. adM Sevika, Farsund (K.Olsen)
1992: 01.01-15.03. 3k M Sevika, Farsund (K.Olsen)
18.05. ad M tr SØ Lista fyr, Farsund (N.H.Lorentzen)
1993: 01.01-02.04. ad M Sevika, Farsund (K.S.Olsen)
15.04. ad F tr Lista fyr (D.Drangsland)
VEPSEVÅK H
1992: 12.05. tr NV Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, P.Ø.Grimsby)
11.06. Slettheia, Kristiansand (J.E.Berglihn)
ultimo juli, ad + juv Seland, Byremo, Audnedal (Ø.Fjeldsgård)
01.08. Lista fyr, Farsund (T.O.Hansen, G.Gundersen)
15.08. 3 tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (K, S og G.Grimsby)
19.08. Lista fyr, Farsund (T.E.Høgsås)
20.08. 3 tr NV Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.E.Røer, J.K.Skjelnes)
21.08. tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby)
22.08. tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby, E.Schiander)
25.08. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer)
25.08. 3 tr SØ Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
02.09. tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby)
05.09. 2 tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (A, K, S, P og G.Grimsby, E.Schiander)
06.09. 3 tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (A, K, P og G.Grimsby, E.Schiander)
15.09. tr SSØ Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, J.K.Skjelnes, D.Drangsland)
04.10. tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (S og G.Grimsby)
Fra og med 1993 skal bare hekkefunn godkjennes.
HAVØRN
1993: 15.11. 1k Torsøya, Kristiansand (J.E.Berglihn)
27.11. 1k Flekkerøya, Kristiansand (J.E.Berglihn)
De to observasjonene dreier seg sannsynligvis om samme individ.
SIVHAUK H
1992: 10.05. F Presteneset, Lyngdal (B.Lid, B.Nissen)
27.09. F-farget Mønstremyr, Flekkefjord (P.Ø.Grimsby mfl)
Fra og med 1993 skal kun hekkefunn av sivhauk godkjennes.
LERKEFALK
1992: 23.07. imm Austad, Flekkefjord (S.A.Grimsby)
21.08. ad tr SØ Lista fyr (J.K.Skjelnes, D.Drangsland)
23.08. ad Mønstremyr, Flekkfjord (S, G og P.Ø.Grimsby)
20.09. 1k Lista fyr, Farsund (N.H.Lorentzen mfl)
23.09-07.10. 6 obs av l ind Lista fyr, Farsund (LOS)
30.09. ad Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby, J.M.Jensen)
Observasjonen 23.09 - 07.10. gjelder sannsynligvis samme individ som 20.09. og
muligens samme individ som tidligere er publisert som lk 05-10.09.1992 (Vestøl
1993)
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1993: 27.04.
29.04.
07.05.
28.05.
16.09.
28.09.
30.09.
07.10.

ad Jåbekk, Mandal (l.Flesjå)
ad Steinodden, Farsund (D.Drangsland)
2k tr NY Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
2k Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
lk Mønstremyr, Flekkefjord (P.Ø.Grimsby, E.Schiander)
1k Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
2k+ Jåbekk, Mandal (l.Flesjå)
1k Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)

JAKTFALK L
1991: 26.01. Verevågen, Farsund (K.Olsen)
1992: 04.01 og 25.02. F Nordhasselbukta, Farsund (K.S.Olsen)
19.01. 2k Sevika, Farsund (T.E.Høgsås, I.Flesjå, G.Gundersen, J.Noddeland)
01.02. 2k Tjørveneset, Farsund (K.Olsen)
17.02. Nordhasselbukta, Farsund (K.Olsen)
25.10. Rudjordsheia, Farsund (L.Bergersen)
20.09. Mønstremyr, Flekkefjord (K, S og G.Grimsby, E.Schiander)
31.12. Steinodden, Farsund (K.Olsen)
1993: 05.09. imm Homme, Flekkefjord (K.Grimsby)
18.09. lk Mønstremyr, Flekkefjord (K, G, PØ og S.Grimsby)
Fra og med 1993 skal ikke Listafunn godkjennes.
VANDREFALK L
1991: 30.04. F Lista fyr, Farsund (K.Olsen)
10.08-18.10. 13 obs av 1-2 ind i perioden Lista, Farsund (K.Olsen)
1992: 2-3 pull på reirhylle, lokalitet l (K.S.Olsen)
2 pull på reirhylle, lokalitet 2 (K.S.Olsen)
Ol. 02. Stein odden, Farsund (K. Olsen)
14.08 - 26.09. i alt 15 obs av opptil 3 ind Lista, Farsund (K.Olsen)
1993: 04.04. ad Hidra, Flekkefjord (S.Grimsby, G.Grimsby)
20.04. Vestre Skogsfjord, Mandal (l.Flesjå)
06.06. l par Flekkefjord (G.Grimsby)
18.06. ad F med bytte samme sted (G.Grimsby)
28.08. juv tr NY Mønstremyr, Flekkefjord (A, S og G.Grimsby, E.Schiander)
01.09. juv tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby)
04.09. 2 tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby, E.Schiander)
03.10. 2 tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
05.12. ad F Rasvåg, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
Fra og med 1993 skal ikke Listafunn godkjennes
VAKTEL
1989: 25.06. sy M Valand, Mandal (I.Flesjå, M.Kersbergen, G.Kristensen)
1990: 17.05. sy M Lista fyr, Farsund (I.Fiesjå, G.Gundersen, R.H.Olsen)
1991: 03.07. sy M Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
1993: 06.05. sy M Østhassel, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, D.Hundstad,
A.Gundersen, S.Lindeland)
28.05. sy M Øygarden v/Sievdalsvann, Farsund (K.Olsen)
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30.05. sy M Flåvassheia, Sirdal, 600 moh! (K.Olsen, K.S.Olsen, T.A.Olsen)
Første funn i Sirdal kommune.
03-28.06. sy M Vågsvoll, Farsund (K.S.Olsen, K.Olsen)
08.06. sy M Øymona, Farsund (K.Olsen)
21. eller 22.08. F lettet fra reirskål med 7 pull, Bauskje, Farsund. Hunnen ble
skutt og senere levert politiet. (Fortalt til K.S.Olsen)
MYRRIKSE
1988: 18.11. 2 Ronekilen, Mandal (hadde oppholdt seg her i to ukers tid) (G.Gundersen,
T.Bentsen, I.Flesjå)
1993: 09.05-03.06. sy M Nesheimsumpen, Farsund (K.S.Olsen, N.H.Lorentzen)
31.05. sy M Listahallen, Farsund (I.Flesjå, O.Jørgensen)
12.06. sy M Logene, Flekkefjord (S.Grimsby)
03.10. Slevdalsvann, Farsund (T.A.Olsen)
TRANE
1992: 29.08. 24 Homme, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
1993: 09.05. tr NV Steinodden, Farsund (Ø.Fjeldsgård, NOF/Kristiansand)
09.05. tr V Krossnessundet, Farsund (Ø.Fjeldsgård, NOF/Kristiansand)
DVERGLO H
1991: 2 par hekket Presteneset, Lyngdal (K.Olsen)
1992: 09.05. 2 Gyland Gård, Flekkefjord (P.Ø. og G.Grimsby)
19.05. Vågsvollviga/våien, Farsund (P.Ø.Grimsby)
1993: mai-juni 2 par hekket Prestenest, Lyngdal (K.Olsen, I.Flesjå, G.Gundersen m.fl)
TEMMINCKSNIPE
1991: 13.07. Vatne V, Farsund (K.Olsen)
1992: 17.05. Lista fyr, Farsund (G.Gundersen)
19.05. 4 Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby m.fl)
22.05. Lista fyr, Farsund (K.S.Olsen, T.E.Høgsås)
23.05. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, T.E.Høgsås)
28.05. 2 Vågsvollvåien (G.Gundersen, D.Drangsland, I.Flesjå)
24.07. Agnefest, Lyngdal (K.Olsen)
12.08. l NV, 2 stasjonære Lista fyr, Farsund (R.Jåbekk)
14.08. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.E.Røer)
19.08. 2 NV Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
20.08. l NV, 2 stasjonære Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
20.08. Nordhasselbukta, Farsund (K.Olsen)
21.08. l SØ Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
22.08. Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
22.08. 2 Groda/Borhaug, Farsund (K.Oisen)
24.08. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
26.08. Fugleviga, Farsund (K.Oisen)
1993: 09.05. Brekne, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
19.08. Vågsvollvåien, Farsund (K.Oisen)
25.08. Verevågen, Farsund (T.A.Olsen)
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FJELLMYRLØPER
1992: 26.08. Nordhasselbukta, Farsund (K.Olsen)
KV ARTBEKKASIN
1991: 14.02. Steinsvika, Farsund (K.Olsen)
17.02. Nordhasselbukta, Farsund (K.Olsen)
29.04. Sevika, Farsund (K.Olsen)
04.05. Nesheimvannet, Farsund (K.Olsen)
1992: 31.03. Vatnemarka, Farsund (K.S.Olsen)
04.10. 2 Slevdalsvann, Farsund (K.S.Olsen)
10.10. Lista fyr, Farsund (K.S.Olsen)
10.10. Veresumpen, Farsund (K.S.Olsen)
11.10. ca 15 Slevdalsvann, Farsund (B.E.Hellang)
medio okt. Jørstadheia, Farsund (L.Bergersen)
17.10. 2 Rauna, Farsund (K.S.Olsen)
18.10. Slevdalsvann, Farsund (K.S.Olsen)
18.10. Vågsvollvåien, Farsund (K.S.Olsen)
08.11. 2 Slevdalsvann, Farsund (K.S.Olsen)
13.12. Slevdalsvann, Farsund (K.S.Olsen)
Fra og med 1993 skal ikke observasjoner godkjennes.
DOBBELTBEKKASIN
1991: 11.10. Steinodden, Farsund (T.E.Høgsås)
1992: 26.07. Steinodden, Farsund (T.E.Høgsås)
1993: 28-29.08. Mønstremyr, Flekkefjord (A, K og G.Grimsby, E.Schiander)
04.09. Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby, E.Schiander)
23.09." 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen, B.E.Hellang)
02.10. Nesheimvann, Farsund (T.E.Høgsås, M.Høgsås)
11.10. Mønstremyr, Flekkefjord (A.Grimsby, S.Grimsby)
SV ARTHALESPOVE
1991: 14.05. Kalvodden v/Hanangervann, Farsund (K.Olsen)
1992: 26.03. ad M Gunnarsmyra, Farsund (J.E.Røer, P.Ø.Grimsby)
18-21.04. Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, P.Ø.Grimsby, J.E.Røer)
22-23.04. Vågsvollvåien, Farsund (P.Ø.Grimsby, N.H.Lorentzen)
09.05. Nesheimvann, Farsund (K.Olsen)
22.05. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, T.E.Høgsås, K.S.Olsen)
03.06. 2 Loshavn, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
13.06. Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå, N.H.Lorentzen)
15.07. 2 Vågsvollvåien, Farsund (D.Drangsland mfl)
16.07. l Vågsvollvåien, Farsund (D.Drangsland mfl)
19.07. Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, R.H.Olsen, G.Gundersen)
19.08. Steinodden, Farsund (K.Olsen)
02-03.10. Seviga/Lista fyr, Farsund (J.E.Røer)
03.10. juv Nordhasselbukta, Farsund (K.S.Oisen)
1993: 07.05. 7 Nesheimvann, Farsund (K.Olsen)
09.05. Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, R.H.Olsen, O.Jørgensen)
Viste karakterene til underarten L./. islandica. Første sikre funn av denne
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underarten i Vest-Agder.
09-17.05. 7-8 Lundevågen, Farsund (K.S.Olsen, G.Gundersen, R.H.Olsen)
19.05. 3 Lundevågen, Farsund (T.E.Høgsås, M.Høgsås)
14.05. 8 Hanangervann, Farsund (K.S.Olsen)
17.05. Kviljoodden, Farsund (K.S.Olsen)
17.05. Lista fyr, Farsund (G.Gundersen)
23.05. Steinodden, Farsund (K.S.Olsen, G.Gundersen)
19.06. 2 Vågsvollvåien (K.S.Olsen)
14.07. Nesheimvann (K.Olsen)
12.08. Brekne, Farsund (K.Olsen)
SVØMMESNIPE
1992: 19.08. lk Listahavnen, Farsund (K.Olsen, T.A.Oisen)
Muligens samme individ som tidligere er rapportert fra Lista 15.08.92. (Vestøl
1993)
1993: 07.08." 1k Lista fyr, Farsund (l.Fiesjå, J.R.Asbjørnsen)
POLARJO
1992: 07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
16.05.

9 tr NV Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
3 tr NV Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
4 tr NV Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
5 tr NV Lista fyr, Farsund (l.Flesjå, D.Drangsland)
6 tr NV Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby, J.E.Røer)
6 tr NV Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby, J.E.Røer)
20 tr NV Lista fur, Farsund (P.Ø.Grimsby, T.E.Høgsås)
l tr SØ Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, M.Helberg)

Bortsett fra l ind av mørk fase 13.05, gjelder alle observasjonene lys fase.
1993: 02.05. 2 Rasvåg, Hidra, Flekkefjord (S.A.Grimsby)
08.05. 2 Lista fyr, Farsund (R.H.Olsen, I.Flesjå)
FJELUO
1990: 17.05. 2k Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, R.H.Oisen)
1992: 18.05. tr NV Lista fyr, Farsund (N.H.Lorentzen)
1993: 05.06. tr V Tånes, Mandal (T.Bentsen, M.L.Pedersen, R.H.Oisen, G.Gundersen)
DVERGMÅKE
1990: 17.05. 2k Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, R.H.Olsen)
SILDEMÅKE u.a. L.t firaellsii
1987: 23.10. ad Brekne, Borhaug, Farsund (K.Olsen, K.S.Oisen)
Viste karakterene til den underarten som hekker på Island, de britiske øyer,
Frankrike og NV -Spania. Første og hittil eneste observasjon i Vest-Agder.
GRØNLANDSMÅKE
1992: 02.01-14.03. 2 Abelsnes, Flekkefjord (Grimsby)
Mars 2k Kirkehavn, Flekkefjord (G og S.Grimsby)
11.04. 2k Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Fiesjå)
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08.05.
3k Vågsvollvåien, Farsund (P.Ø.Grimsby)
1993: 23.01-05.02. 3k Listahavnen, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen, T.A.Olsen)
30.01. 3k Kirkehavn, Flekkefjord (G.Grimsby, S.Grimsby)
06.02-mars• 2k Borshavn, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå, D.Drangsland)
14-21.02." ad Tømmerstø, Kristiansand (I.Flesjå, G. Gundersen, M.Helberg,
R.H.Olsen)
21.02. 3k Kristiansand sentrum (I.Flesjå, G.Gundersen, M.Helberg,
M. L. Pedersen, R. Pedersen)
14.03. 3k Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå, R.H.Olsen)
18.03. 3k Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
05.04. 3k Borshavn, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
10. og 12.04. 3k Jøllestø, Farsund (G.Gundersen, I.Fiesjå, A.Gundersen)
11.04. 3k Hanangermona, Farsund (T. B. Vestøl)
03.05. 3k Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
15.05. ad Lista fyr, farsund (D.Drangsland)
29.12. 2 2k Flekkefjord havn, Flekkefjord (A.Grimsby, P.Ø.Grimsby,
G.Grimsby)
SVARTTERNE
1991: 23.05. 2k+ Lista fyr, Farsund (F.Jørgensen)
1993: 05.05. ad Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, T.Nielsen)
LOMVI
1993: 04.05. ad Grønnsfjorden, Lindesnes (M.Helberg, I.Flesjå)
Viste karakterene til underarten U.a. hyperborea som hekker på Svalbard,
Bjørnøya, Murmanskkysten og Novaja Semlja og er regelmessig vintergjest i NNorge. Første funn av denne underarten i Vest-Agder.
POLARLOMVI
1993: 13.10. tr SØ Steinodden, Farsund (N.H.Lorentzen)
ALKEH
1993: Juli, 3 ad + 2 pull på sjøen i Lindesnes (I.Flesjå, M.Helberg, T.Bentsen)
Første hekkefunn i Vest-Agder. Nærmeste hekkested er på Kjør utenfor Jærkysten.
NATTRAVN
1992: Juni - 03.07. M Kjærrane, Kristiansand (J.E.Berglihn, S.Fiottorp, I.Fiesjå,
O.Jørgensen, G.Gundersen, M.Helberg)
1993: 06.05. Hanangervann, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen)
27.06 01.07. M Kjærrane, Kristiansand (J.E.Berglihn, E.Nilsen)
1.S.E.!.!.QL

1992: Sept.-des. Dolsvågkilen, Kristiansand (I.Fiesjå, M.Helberg, O.Jørgensen)
1993: 08.10." 1k M rm Slevdalsvann og ktr Gunnarsmyr, Farsund (N.H.Lorentzen,
K.S.Oisen, G.Gundersen)
HÆRFUGL
1993: 10.10. Lista fyr, Farsund (I.Fiesjå, R.Jåbekk, G.Gundersen m.tl)
03.11.• rm Lista fyr, Farsund (N.H.Lorentzen, R.Jåbekk)

llJ

Øvtm: lsfugl rlnJimi'Tkl't S/ada/j\'01111 Llsw 08.10.93.
(Fnw: G11111111r Gwult•r,\1'11)

Nt•dmt: 1/tnflt!ll rlrtJilllerket Llsra fYr 03. 11.93.
(Foto: Nils lltlgl' Lore/1/UII)
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TRETÅSPETT
1989: juli, juv Nodelandsheia, Songdalen (Ø.Fjeldsgård)
TRELERKE
1992: 06.10. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
18.10. 4 Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, J.K.Skjelnes)
21.10. 2 Lista fyr, Farsund (R.Jåbekk, D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
1993: 25.09. 5 Nordhasselstrand, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, R.Pedersen,
B.A.Henriksen, M.Stokke)
03.10. Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
14.10: 2 Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
23.10. tr NV Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby)
01.11. 2 Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
TART ARPIPLERKE
1984: 25.09. Flekkerøya, Kristiansand (J.E.Berglihn)
1988: 02.10. Spangereid, Lindesnes (I.Flesjå,T.A.Klev ,G.Gundersen)
21.10. Slevdalsvann, Farsund (l.Flesjå, G.Gundersen)
03.11. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
1991: 21.12. Nordhasselvika, Farsund (K.Olsen)
1993: 10.10. Slevdalsvann, Farsund (l.Flesjå, G.Gundersen)
23.10. Kviljo, Farsund (T.B. Vestøl)
LAPPIPLERKE L
1991: 05.09. Hamresanden, Kristiansand (J.E.Berglihn)
22.09. Nordhassselvika, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
1992: 30.08. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
14.09. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
17.09. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
23.09. 2 Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
28.09. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes, J.Noddeland)
30.09. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, J.K.Skjelnes)
30.09. ad Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
01.10. Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, J.K.Skjelnes, D.Drangsland)
02.10. 2 Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, D.Drangsland, l.Flesjå)
09.10. Lista fyr, Farsund (J.K.Skjelnes, D.Drangsland)
25.10. Nordhasselsanden, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
1993: 28.08. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
04.09. tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (G.Grimsby, E.Schiander)
08.09. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
16.09. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
18.09. tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (K, PØ, S og G.Grimsby)
18.09. 3 Jåbekk, Mandal (I.FLesjå)
19.09: 1k rm Mønstremyr, Flekkefjord (S, PØ og G.Grimsby, G.Hogstad)
22.09. rm Mønstremyr, Flekkefjord (E.Schiander)
25.09. 2 Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
27.09. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
Fra og med 1993 skal ikke Listafunn godkjennes
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NATIERGAL
1991: 03-14.06. sy Nordberg/Mebergmarka, Farsund (K.Olsen, T.A.Olsen)
1992: Mai og 09.06. sy ved tjern, Hauge Ø, Farsund (O.Pedersen, J.E.Berglihn,
P.Ø.Grimsby)
Ultimo mai sy Nesheimsumpen, Farsund (G.Gundersen)
Ultimo mai sy Dyngvold, Farsund (G.Gundersen)
Mai/juni sy Lunde, Farsund (B.E.Hellang)
07.06. sy Velle- Ore, Farsund (T.R.Stølen)
Ubestemt nattergal/ sørnattergal
1992: 12.05. Litlerauna, Farsund (K.Olsen)
SV ARTRØDSTJERT L
1989: April, sy M Korsvik, Kristiansand (Ø.Fjeldsgård)
1990: 09.04. sy M Sangvik, Søgne (Ø.Fjeldsgård)
1991: 11.04. Brekne, Farsund (K.Olsen)
1992: 19.01. F-farget Vågsvollviga, Farsund (K.Olsen)
14.03. M Kviljobrønnen, Farsund (K.Olsen)
24.03. F-farget Lista fyr, Farsund (T.O.Hansen)
30.03. ad M List fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
11.04. F-farget Fuglevika, Farsund (G.Gundersen, I.Flesjå)
12-13.05. ad F Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby, J.E.Røer, T.E.Høgsås)
28.05. ad M Lista fyr, Farsund (l.Flesjå, G.Gundersen, D.Drangsland)
08.06. Lista fyr, Farsund (K.Olsen)
08.08. 1k rm Lista fyr, Farsund (LOS)
15.11. 2 Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
04.12. Lista fyr, Farsund (D.Drangsland)
31.12. F-farget Vågsvollviga, Farsund (K.Olsen)
1993: 08.04. F-farget Bærøy, Lyngdal (T.B.Vestøl)
30.04. M Try, Søgne (I.Flesjå, M.Helberg)
16.09. 2k+ M Mønstremyr, Flekkefjord (P.Ø.Grimsby, E.Schiander)
SV ARTSTRUPE
1992: 26.09. 1k M rm Mønstremyr, Flekkfjord (P.Ø.Grimsby, J.M.Jensen, E.Schiander)
1993: 13.03. M Lista fyr, Farsund (G.Gundersen, R.H.Olsen, I.Flesjå)
14.03. F Ellenes - Varnesområdet, Farsund (K.Olsen, T.A.Olsen)
07.04.* M Lista fyr, Farsund (I.Flesjå, G.Gundersen, S.Ludvigsen, H.Heggland)
15.04. M + 2k F Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, N.H.Lorentzen)
21.04. F Kige, Mandal (I.Flesjå, Morten Heiberg, T.Bentsen)
GRESSHOPPESANGER
1993: ultimo juli, ad F m/rugeflekk + 3-4 tiggende juv Slevdalsvann, Farsund
(N.H.Lorentzen)
Dette er det andre beskrevede og godkjente hekkefunn i Vest-Agder. Det første
var på samme lokalitet i 1992 (Vestøl 1993c). LRSK vil svært gjerne ha rapporter
om eventuelle andre hekkefunn av gresshoppesanger.
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HAUKSANGER
1992: 09.08. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
13.08. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
16.08. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
17.08. lk rm Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes, J.E.Berglihn)
19.08. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (R.Jåbekk)
20.08. 2 lk rm Lista fyr, Farsund (J.E.Røer, J.K.Skjelnes, D.Drangsland)
21.08. lk rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
29.08. lk rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
30.08. lk rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
05.09. lk rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
08.09. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
14.09. 2 lk rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
23.09. 2 1k rm Lista fyr, Farsund (D.Drangsland, J.K.Skjelnes)
29.08. rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
1993: 23.09. 1k rm Slevdalsvann, Farsund (N.H.Lorentzen)
DVERGFLUESNAPPER
1993: 14.09. 1k Lista fyr, Farsund (T.R.Stølen)
KORNKRÅKE H
1989: Juni, l par matet unger i reir, Tjomsemoen, Søgne (Ø.Fjeldsgård)
Første hekkefunn i Vest-Agder. Nærmeste faste hekkested er på Jæren.
POLARSISIK
1990: 04.11. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
1991: 11.12. Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
1993: 20.02. Nodelandsheia, Songdalen (Ø.Fjeldsgård)
BÅND KORSNEBB
1990: 24.09. lk Jåbekk, Mandal (I.Flesjå)
08.11. Aurebekk, Mandal (I.Flesjå)
KONGLEBIT
1992: 20.09. lk Mønstremyr, Flekkfjord (K, S og G.Grimsby, E.Schiander)
05.12. 3 Homme, Flekkefjord (G.Grimsby)
1993: 12.09. F og 1k M Mønstremyr, Flekkefjord (K.Grimsby, G.Grimsby,
E.Schiander)
10.10. tr SØ Mønstremyr, Flekkefjord (K, A, S og G.Grimsby, E.Schiander)
05.11. ad M streif SØ Mønstremyr, Flekkfjord (K.Grimsby, G.Grimsby)
LAPPSPURV H
1991: 08.06. l par med mat for unge Geitheii, Åseral (K.Olsen, K.S.Olsen)
Første sikre hekkefunn i Vest-Agder, og ny sørgrense i Norge, 58°48'N.
HORTULAN
1992: 26.05. F Lista fyr, Farsund (P.Ø.Grimsby)
25.08. 1k rm Lista fyr, Farsund (J.E.Røer)
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1993: 28.05. F Ltsta fyr, Farsund (D.Drangsland)
06.08.' l k F rm Monwcmyr, Flekkefjord. Kont rullert samme sted 10.08.
(G.Clritmby, I'.O.Gnmsby)
28.08.' 2k+ F rm Monstrcmyr, Hekkcljord (A, S og G.Gnm~by, E.Schtnndcr)
01.09. 3 Li~ta fyr, Far~und (J.E.Roer)
04.09. tr SØ Monwcmyr, Flekkefjord (G.Gnmsby, E.Schiandcr)
18.09. lk J~bckk, Mandal (I.Fiesjå)
19.09. tr SØ Monstrcmyr, Flekkefjord {S.Grun\by, P.Ø.Grimsby, Ci.Gnm~by)
27.09. Jåbckk, Mandal (I.Fiesjå)

fltmulall rlnwnerkel U\UI }yr.
(Fmo: Tor OddwJr 1/all.lrn)

VlloRSl'URV
1991: 07.09. nd M 01; F/juv L>unnestadmoen, Kristiansnnd (J.E.Bcrgllhn)
1993: 16.04. Gunnnr\rnyr, l 'ar~und (D.Drangsland)
DYl:RGSPURV
1990: 04.02. Jåbckk, Mandal (I.I'ICsJå, R.II.Oiscn, M. I.. P~'dcrscn)
1991: 12.04. Sangvtk, Sngnc (Ø.I'Jeldsgård)
1992: 15.09. rm Slevdalsvannct, Farsund (N.H.Lorentzcn)
11.11. Slcvdalsvann, Fnr~unc.l (N.H.Lorentlen)
1993: 25.09.-03. 10. Monwcmyr. f'lekkefjord (K.Grim\by, R.A.Gnm,by, (1.(inmsby)
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Rettelser til forrige årsrapport, Piplerka 1-93. (Vestøl 1993b)

overesvane s 138
1992: 01-03.10. 7 Hanangervann, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
09-14.10. 2 Hanangervann, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
Utvidet observasjonsperiode for begge observasjonene.
Mandarinand s 138
1992: 31.03-05.04. M Brastadvann, Farsund (K.S.Olsen, K.Olsen, S.Skeibrok mfl)
Utvidet observasjonsperiode.
Vaktel s. 140
1990: 20-23.05. sy M Vågsvollmarka, Farsund (K.Olsen, K.S.Olsen)
Utvidet observasjonsperiode og ny medobservatør.
Dobbeltbekkasin s. 142
1990: 01.11. Kalleberg, Farsund (L.Bergersen)
Tidligere publisert med feil dato (01.09.)
Svartstrupe s. 144
1992: 14-15.03. M Kviljo, Farsund (E.Waage, I.Flesjå)
Utvidet observasjonsperiode og ny medobservatør.

Rettelse til LRSK-rapport 1986-87, Piplerka 3/4-88 (Gabrielsen 1988)

Grønlandsmåke
Observasjonen av grønlandsmåke 21.01.84 på Flekkerøya er trukket tilbake av
observatørene. Sannsynligheten er stor for at det beskrevede individet er identisk med
polarmåka som ble observert på Flekkerøya 22.01.84. (Knutson 1985)
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Viktige våtmarkslokaliteter i Lyngdal kommune.
Av Kåre Olsen

Såkalte våtmarksområder omfatter en lang rekke naturtyper som f.eks. grunne
sjøområder og strender, vann og tjern, elvedeltaer, myrer, dammer o.l. En lang rekke
fuglearter er mer eller mindre avhengige av slike områder både i hekkesammenheng,
som rasteplasser under trekket vår og høst samt til overvintring. For å bevare
artsmangfoldet, men også for at folk skal kunne oppleve levende natur i sitt eget
nærmiljø er det viktig å ta vare på disse områdene.
Som kjent har dessverre myndigheter og vesener, politikere og grunneiere ofte en tendens til å
betrakte slike områder som "verdiløse" i sin naturlige form. Presset på våtmarkene har vært
økende de senere år og en rekke områder er blitt ødelagt ved dreneringer, oppdyrkinger,
utfyllinger, henleggelse av avfall, utbygging med industri, hyttefelter o.l. Denne
problematikken er særlig godt kjent fra Lista!Farsundområdet, men også i Lyngdal er "ting på
gang", f.eks. når det gjelder Presteneset og Agnefestområdet
Følgende områder/lokaliteter har med vårt nåværende kjennskap til fuglelivet i Lyngdal pekt
seg ut som viktige for fuglelivet i lokal og regional sammenheng:

l.

Lyngdalselvas utløpsdelta.
Grunt elveos med sandbanker og lave løvskog bevokste øyer. Stedvis frodig vegetasjon
langs breddene. Dyrket mark og partier med høystammet furuskog langs elveløpet.
Hekkeområde for flere arter ender og vadere, bl.a. stokkand, siland, tjeld, vipe og
strandsnipe. Sjeldne fugler som isfugl og fiskeørn er observert i hekketiden.
Strategisk plassert trekklokalitet ved innfallsporten til Lyngdalen. Rasteplass og beiteområde for kanadagjess, flere andearter og vadefugler, gråhegre og måkefugler vår og
høst. Mer uvanlige arter som tundragås, bergand og sivhøne er også påtruffet om høsten.
Overvintringsområde for kanadagjess og andearter som stokkand, kvinand, siland og
laksand samt gråhegre.
Området er vernet som naturreservat.
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Fra /lfonoclclcn wcll.)'ftKclul~•·/l·cls utlof). Fuw Kure Olsen

2.

Prcsltntsel.
Vurierl kulturland~knp ved Lyngdalsclvu: Llcitcmnrk med fct skvnnnsdnmmcr os
fuklområdcr, gru~hnnkcr. busker og krull (sll:rlig lll)'c einer) snmt hnyslnmmct
furuskug.
l.ynsduls viktigste hc~~eomrddc for en rekke vudcfuglcr som d~crgl(l, 1jdd, vi(k:.
cnkchbckkosin. rod sl ilk "i strnndsmpc. Spcstcll md bemerkes ul dverg lo hekker
her
årviss!, de siSIC~r med ,.3 pnr. f>rcslcncsel er den cncsw kjcmc hckkdukulilcl
i Vest· Agder hvor dvcrglo hekker 3rvissl, nrten er fornvrig 11unskc sjcldcnugsd på
lundsbnsis.
Prcslcnescl er og~' hekkcplnss for endel ~ndrc vd1murksar1er som slnkknnd,
sivspurs saml~;ulerlc ·den siste dog mer sJ10mdtsk l·n lung rekke ~mMug lorter
som tkkc er dircklc ktl}llCI til våtmllfk hekker ogslt omnldel.
Område! er rnslcplass og bcilcumrådc for 11r~hcgre. ender, vudcfuglcr og måker under
lrckkel vår os hnsl Ymlcrslid pålrcffes ogs.~ endel nvervmlrcndc vunnful\1 .
To1ah er en 60 fprskjcllii!C fuglearlcr obscr\Crt i l'rcslcncsnrnrJdcl.
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Prestene.\'cl er en per/~ l Lygdal.maturen. Foto Kdrc 0/.\'cn.

J.

Agnete t.
Grunn bukt inncr~t i RoNfjorden med nærinasrikc mudderhunkcr som torrlcggcs ved
luvvunn. Frodig 011 rik vcsct~e.jon i oi'Crll<lnltCn mot fu.\t murk l · nc~tc: biotop 111 denne
t}[lC i l yni!dnl ~ommunc
R.,dstllk er J)Jvist hekkende. Vi kli pst ltmksJllll har lok31itetcn som ru.\leplnss 011
hcllcomrddc for ender OI! vadere. terner og m~kcr under trekket var og hnst Av mer
sjeldne vadere
som er påtrutl'r;t kun nc1ncs tcmmincksnrpc og lundmsnirc.
Vik ti~ mcrvrntrin(,!somrndc for stokkand, opprmot l UO rnd er ohscncn. l:lkrs er
snn(,!svanc ng knupp,vanc, storsknn·, luksand. k11nnmlmlls~mt llerc
makcnncr p;i1ist
vinterstid.
gnlhc~rc ,

4.

Vnti Bndnann.

Nu.:rrngsril..t 1.mn 1 kulturlundsl..up. M~ rot; wgctnsjonsrikc fukton1r~der langs
hreddenc.
l kkkclnknhtct for llcrc rar \hlkknnd !l(,! kriUnnd sUillt 1nucrc "1m 1ipc.
crrkclthckkasin, nl!btilk n~ str.lllU~nlflC .
Rrl~tcpl.rss under trekket li1r ender l milde 1intcrc med htc is er 1annet oss.t
Olcr~rntrinwsomrilde l!lr ~ungs1anc. kanad.tl\icss, stnkkcmkr ~~~kl incndcr samt

l't1ssckall
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5.

Røysgårdvann.

Næringsrikt vann med myr og fuktområder samt kulturlandskap langs breddene.
Hekkelokalitet for stokkand og krikkand samt vadere som vipe enkeltbekkasin og
strandsnipe.
Rasteplass under trekket. I milde vintere overvintringsområde for sangsvane,
kanadagjess og ender samt fossekall.

6.

Tjomslandsvann.

Forholdsvis næringsrikt vann med myr- og fuktområder langs breddene.
Kulturlandskap.
Hekkelokalitet for ender og vadere av samme arter som på lokalitet 5.
Rasteplass og trekklokalitet for ender.

7.

Gulltjern.

Skogstjern med mye flytetorv og myr langs breddene. Omgitt av furuskog. E-18
går langs nordsiden av tjernet.
Hekkelokalitet for ender.
Rasteplass under trekktidene samt overvintringsplass for gråhegre, sangsvane og ender
i milde vintre med lite is.

8.

Austadtjern.

Lite tjern i kulturlandskap/boligområde. Veldig frodig og variert vegetasjon i
myrområdet langs breddene.
Hekkelokalitet og rasteplass under trekket for gråhegre, ender og andre
våtmarksfugler.
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Stoklumd ~ren lcaraklerart i l.ynxdal.\ 1'/Jtmar/c.wmrllder Iler er en hwm1 jjærskifle
Foto K(Jre Olsen

Tilslutt skal oore bemerkes ut vi unsker inn licre oprlysninger om fulllelivct hl\clc fm
ovennevnte loknhtetcr og eventuelle andr~: line l'åtmarksomrdder i L)nsdnl. l·n spesiell takk
til Bernhard l 1d og llJum Nissen 'om har bidrau med I'Crdlfullc obscrva",joner

Blyforginning tok livet uv su n~svnnc på Lista.
A> Kare Olsen

Vinteren 1991 ble det funnet en dod sangsvnne i Brastadvnnnet. l ~omnrbeid 111ed
'iltnemnc.la i Fnrsund ble fuglen sendt inn til Veterinærinstituttet for. linne ut
dncl,flrsoken. l s1·nrbrcvet er nnfort foiJ!ende:
"Det l'nr en 111111 hunn 1 uttalt ddrltp hold, vekt 6. l kl! l uglen vm helt nvt..rcl\ct med svinn nv
fctl•c~cn ene. Den vnr nllsd dårlig muskel sott. l spiscrorclOI! kicrtclnlni!Cll vur del orrhopning
ov store mengder si\ o~ unnet plunlemutcrinle. l knhcn 1or det godt med krOsstein
(,,lllcbhcrcn vnr ullnlt dtlutert og fylt. Dette er l) piske lunn hm S\3ncr med bl) forgillninG
Ved I.Jenli~k anal)'\c filr bl) hlc det 1 lc\cr og n)r~ paml henholdsvis 12 rlg 8 nlg Pli/kg.
(,rcnscvcrdrcn for blylilrg11lninp er 3ng1U Ill 5 mg f'h kG. Vi kun derfor konkludere med nt
d•'ldsltrsnkcn hur vært krnmsk hl) rorl,ullnil111
l krtl,cn ble del påvist en nmdcrut mfcksJon med krdsorm, 1\rnidostornum unscris. Dcllc er en
1unlig puruslll sterltg hos unQc svnncr, men hnr normalt l1tcn bctydnmg som s.tut..dom~drsuk . "
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Bokanmeldelse
Av: Telle[ Ba røy Vesrøl
Lars johnsson: Fugler (Europa- Nord-Afrika- Midt-Østen)
Cappelen 1994, 559 s, kr 278,-
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Lars Jonssons Birds ofEurope with North Africa and the Middle East, utgitt på engelsk
1992, måtte nøye seg med andreplass i British Birds' årlige kåring av beste fuglebok, slått
av første bind i den nye mammutserien Handbook to the Birds ofthe World. Men anmeldere
har stått i kø for å lovprise Birds of Europe. Nå foreligger den norske utgaven, Fugler, med
undertittel Europa -Nord-Afrika -Midt-Østen, oversatt av Øystein R. Størkersen og Olav
Hogstad. Og la det være sagt med en gang: Det finnes ikke bedre felthåndbok å få! Jonsson
regnes som en av verdens aller ypperste fuglemalere, og han blir bare bedre og bedre. I
tillegg har han et ry som feltornitolog som få andre i verden.
Fugler er en samlet omarbeidelse av de fem bøkene Fåglar i naturen, som Jonsson
utga på slutten av 70-tallet. (De fire første ble oversatt til norsk.) Disse utgivelsene fikk
svært rosende omtaler, og Jonsson var på mange vis revolusjonerende som felthåndbokforfatter, idet han la vekt på å presentere fugler i sitt naturlige miljø, og ikke minst å presentere
artene i ulike drakter. Inntil da var felthåndbøkenes behandling av f.eks. unge måker og
vadere svært mangelfull. Fugler i na!Uren ble kritisert for å presentere artene etter levested,
og ikke samlet i systematisk rekkefølge, og noen av plansjene viste fugler i nokså bisarre
positurer. Dette har Johnsson jobbet med å rette opp i Fugler, eller "Lars Jonssons Greatest
Hits" - med bonusarter.
Og han har jobbet godt. 670 arter er med i den nye boka, som i tillegg til Europa også
dekker Nord-Afrika og Midt-Østen. Over halvparten av plansjene er nye eller (tildels kraftig)
forbedrede utgaver av de gamle. De mest forvridde krekene er borte, og fuglene framstår
i en detaljrikdom som er imponerende. Eksempler på forbedrede plansjer er havørn (s 145,
sml s 55 i Hav og kyst) og ung måker (s 280/81, sml s l 04/05 i Hav og kyst). Her er
samtlige fugler malt om i tråd med ny kunnskap om draktutvikling, og det litt diffuse preget
som mange av plansjene i de første utgivelsene hadde, er borte. Vi har en følelse av å kunne
skille ut hver eneste fjær på fuglekroppen, og faktisk kan vi det langt på vei også. Jonsson
anno 1992 ser ut til å legge noe mer vekt på å få fram det typiske ved en fugleart, framfor
å fryse et øyeblikksbilde av et individ slik han har sett det i naturen. Derved taper
illustrasjonen noe i spontanitet, men vinner mye i representativitet. og det er en styrke i
denne sammenheng. Men Jonsson er ikke bare en perfeksjonist og en meget dyktig
håndtverker. Han er fortsatt kunstner, og gir fuglene personlighet og utstråling. Se f.eks. juv
triel (s 195), gluttsnipene (s 243) eller min personlige favoritt, rugda (s 251).
Detaljeringsgraden i Jonssons illustrasjoner er mulig fordi hver plansje som regel bare
viser to til tre arter, enkelte plansjer bare en art. Dermed får hver enkelt illustrasjon god
plass på siden. Dette har en negativ effekt, nemlig at det ikke er mulig å lage en
sammenlignende presentasjon av mange nærstående arter på samme side. Her har bøker som
Cappelens fug/ehåndbok en fordel, noe Dan Zetterstr6m utnyttet svært godt da han malte de
nye vader- og måkeplansjene til den siste utgaven. Men jeg vil likevel foretrekke en større
og mer detaljert presentasjon av hver fugl som hos Jonsson.
Den norske (og svenske) utgaven har faktisk to plansjer som er helt nye i forhold til
den engelske. Det er praktærfugllstellerand (s 107) og spurve-/hønsehauk (s 135). I tillegg
er plansjen med hornugle/hubro (s 315) justert litt, bl.a. er øyenfargen endret. Skal man si
noe negativt om plansjene i boka, må det bli at enda flere av de gamle med fordel kunne
vært skiftet ut. Jeg kunne f.eks. tenke meg nye tluktplansjer av calidriser (s 221 ), spover og
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tringaer (s 238/39), og en plansje av ringgås som viser alle tre underartene. Nå vises bare
bernicla (s 84). Også sivhauk (s 133) og dverg-/hettemåke (s 265) fortjener bedre
illustrasjoner, og gressandhanner er ikke illustrert i flukt. Dessuten syns jeg svarttrosthunnen
(s 417) er i mørkeste laget. Jonsson har blitt mobbet for sin forkjærlighet for de runde
former, og denne kritikken unngår han ikke denne gangen heller. Se f.eks. tretåspetta (s
238). Vel er fuglene i et vinterkaldt Skandinavia ganske oppblåste, men ei typisk tretåspett
er det vel ikke.
Artsutvalget er mer omfattende enn i noen annen felthåndbok for Europa. (De norske
og svenske utgavene omtaler faktisk en art som ikke er med i den engelske, nemlig
fregattstormsvale.) Sjeldne gjester med bare et fåtall funn innenfor dekningsområdet, er i
varierende grad tatt med. F.eks. er både tykknebbsanger og brunfluesnapper (to funn i
Europa inntil 1990) omtalt, men ikke illustrert. Mongolkaie (også to funn) er illustrert, men
ikke omtalt, mens derimot willetsnipe (4 funn inkl Mølenfuglen i 1992/93) og gulhodetrupial
(minst 6 funn) hverken er omtalt eller illustrert. Utelatelse av ekstremt sjeldne gjester av
plass- og redigeringsmessige hensyn er akseptabelt. Verre er det at det virker litt tilfeldig
hvilke hekkearter som er blitt med. Særlig de endemiske artene på Atlanterhavsøyene er
stemoderlig behandlet. Blåbokfink og kanaribuskskvett som vi kjenner fra bl.a. Fugleleksikon
i farger, er ikke omtalt og langt mindre illustrert, mens madeiradue både er omtalt og
illustrert. Kanaridue og laurbærdue er bare såvidt nevnt. Slike huller bør ikke forekomme.
For å bli en så god fugleillustratør som Jonsson er, må man være en meget dyktig
feltobservatør. Og det er Lars Jonsson. Teksten viser det til fulle. Den rommer et vell av
detaljer som tilsammen gir et så dekkende bilde av den aktuelle art som det vel er mulig i
en felthåndbok. Alle identifikasjonskriterier er med, både størrelse, form, farger, flukt, låt,
oppførsel og også generelt inntrykk og håndsvingfjærprojeksjon, som er kommet for fullt
som feltkarakterer det siste tiåret. Jonsson skal ha honnør for å bruke god plass på arter som
kan være vanskelige å bestemme i felt (f.eks lommer), mens andre, lettbestemmelige arter
har fått begrenset omtale. Gode beskrivelser av underarter er et stort pluss ved boka, og det
bør inspirere feltornitologer til økt oppmerksomhet omkring underartstilhørighet. Og hopp
for all del ikke over den 21 sider lange innledningen, som er meget god.
Oversetterne ser ut til å ha brukt den svenske teksten som grunnlag for den norske,
men som regel skiller hverken den norske eller svenske teksten seg nevneverdig fra den
engelske. Språket i den norske utgaven er faglig presist, samtidig som det er lettfattelig og
rimelig levende. Jonsson har lagt ned mye arbeid i å bokstavere fuglelåtene, og Størkersen/Hogstad har på en god måte maktet å gi fuglene et norsk språk.
På et punkt halter den norske utgaven noe, nemlig når det gjelder omtale av norske
forhold. Enkelte arter har en utførlig beskrivelse av forekomsten i Norge, mens den for
andre arter ikke er omtalt i det hele tatt. Her burde forfatterne vært mer samkjørt. I mange
tilfeller ligger ulikhetene i den svenske teksten som er oversatt (f.eks sandterne/splitterne).
Andre ganger virker omtalen av norske forhold nokså umotivert. F.eks. er norske funn angitt
for gråkinnskogtrost og brunnkinnskogtrost, men ikke for steintrost. Og ofte er det umulig
å vite om den angitte forekomsten gjelder Norge eller Europa generelt.
Sammenblandingen av begrepene rase og underart er uheldig. På norsk er det underart
som betegner det systematiske nivået under artsnivå, og rase bør unngås her. slik Norsk
Navnekomite for Fugl (NNKF) gjentatte ganger har oppfordret til.
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Enkelte småfeil er det også i teksten. Anm cyanoptera heter kaneland på norsk, ikke
kareland (s 96) På s 11 er po1yg1ottsångare oversatt til po1yg1ottsanger, mens det norske
navnet er spottesanger. Turdus ruficollis heter taigatrost på norsk, mens svartstrnpetrost,
som arten er kalt i boka (s414), er navnet på underarten T. r. atrogularis. Både svartstrupetrost, rødstrupetrost (T. r. nificollis) og steppebruntrost (T. naumanni eunomus) er godt
innarbeidede underartsnavn, og bør brukes. Forøvrig er krattspurv (s 536) kjent som
hekkefugl i Europa (NØ Russland, vest for Ural). Ettersom arten ikke har fått utbredelseskart, burde det ha vært nevnt i teksten.
Et problem som vil dukke opp for noen lesere, er at mange arter presenteres med andre
norske navn enn de som har vært brukt i tidligere norske bøker. Dette er et resultat av det
grundige arbeidet som pågår i NNKF. Men langt fra alle vil uten videre vite at terneisfugl
er det samme som svarthvit isfugl, eller at bartramsnipe og gråhaleterne nå heter
præriesnipe og prærieterne. Når forfatterne av en eller annen grunn har valgt å presentere
tårnseiler med det gamle navnet tårnsvale i parentes, hadde det vært på sin plass å gjøre det
samme med andre arter som har fått nytt navn. Enten i overskriften til artsomtalen, eller som
en egen oversikt bak i boka. Bare i et tilfelle har jeg funnet et tidligere brukt navn
kommentert, nemlig for østsanger underart P. t. nitidus, tidligere kalt einersanger.
Henvisningene fra teksten til kart og plansjer på andre oppslag er gjennomført gode,
men det kunne godt vært nevnt at fluktbilder av dvergmåke i vinter- og ungfugldrakt finnes
på s 271.
Magnus Ullmann har laget utbredelseskartene til boka, og har gjort en grundig jobb.
Jeg vokste opp med kartene i det ærverdige Fugleleksikon i farger, og har alltid synes at
kartene i Cappelens fuglehåndbok er jålete. Men i Ullmanns oversiktelige gule, blå og
grønne Europa føler jeg meg hjemme. I en felthåndbok må kartene nødvendigvis bli såpass
grove at det går ut over nøyaktigheten i detaljene. Men dersom samsvaret mellom artenes
kjente utbredelse og kartene er like bra for resten av Europa som det er for Norge, må
karakteren bli absolutt godkjent. Enkelte arters utbredelse i Norge er likevel såpass
mangelfullt framstilt at det er verdt å kommentere. Det gjelder særlig storjo (s 256) som ikke
har fått en eneste hekkeplass markert i Norge, enda den har hekket i Finnmark siden 1975,
og senere har etablert seg bl.a. på Runde og på Røst. Fiskeørn (s 155) hekker langt ned på
Sørlandet. Avosett (s 196) må vel regnes som fast hekkefugl på Jæren, selv om bestanden
aldri har vært større enn 6 par. Varsler (s 478) er utbredt som hekkefugl i store deler av de
høyereliggende strøk i S-Norge, faktisk langt ned i Birkenes kommune i A-Agder enkelte år.
Grønlandsmåke (s 276) er regulær overvintrer langs norskekysten.

Fugler presenteres som ei felthåndbok. men etter min mening bør det ikke være
nødvendig å ha med ryggsekk for å få med felthåndboka ut i felt. Fugler ligger på grensen,
både mht vekt og volum. Der Cappelens fuglehåndbok glir villig ned i jakkelomma, truer
Fugler med å sprenge alle sømmer, og boka er alt for god til å bli liggende hjemme. En
paperbackutgave ville være å foretrekke, men uansett ville jeg ikke vært en eneste av de 559
sidene foruten, og både tekst og illustrasjoner holder så høy felthåndbokstandard at jeg ikke
nøler med å utrope Fugler til det naturlige førstevalg for enhver ornitolog, profesjonell sorn
amatør. Lars Jonsson har satt en standard som er meget vanskelig å nå opp til, men han har
selv de beste forutsetninger for å heve den enda et hakk i neste utgave.
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HALSMERKEDE GRÅGJESS.
Av Kåre Olsen

l de siste årene er en god del grågjess blitt merket
med halsringer. Merkingen er stort sett utført på
hekke- og myteområdene i den nordlandske
skjærgård. Det er NINA som står bak dette
prosjektet og hensikten er selvfølgelig å prøve å
kartlegge grågjessenes trekkveier, rasteplasser og
overvintringsområder.
Halsmerkingen har ført til en lang rekke kontrollobservasjoner - også med tilknytning til Listaområdet noe som nedenstående eksempler viser:

NSZ-

Merket
Kontrollert
«
«
«
<<

Skutt

NTH-

Merket
Kontrollert
((
((

((
((
((

Skutt

Grytholmen, Vega, Nordland
Flevoland, Nederland
Haringvliet, Nederland
Coto de Donana, Spania
Vega, Nordland
Flevoland, Nederland
Coto de Donana, Spania
Nesheim, Lista

10.9.- 30.9. 91
25.10.- 15.11.91
24.11. - 26.11.91
13.4.92 - 30.8.92 (m/3 unger)
10.10.- 9.12.92.
21.12.92 - 14.1.93
sept. 1993

Spannan, Vega, Nordland
Filsø, Danmark
Flevoland, Nederland
Coto de Donana, Spania
Allwørder Aussent, Tyskland
Flevoland, Nederland
Fuen, Obejuna, Cordoba, Spania
Nesheim, Lista

12.7.91
23.9.91
12.10. - 4.11.91
28.11.91
29.2.92
12.9.- 9.11.92
1.1.93
sept. 1993

Grågåsflokkene som mellomlander på Lista er ofte temmelig sky på grunn av den intense
jakta som drives her om høsten. l mange tilfeller går det likevel forholdsvis greit å lese av
bokstavkombinasjonene på halsringene ved hjelp av teleskop. Kikk derfor etter blå halsringer
på grågjess og send inn eventuelle observasjoner. Kan også nevne i denne sammenheng at
endel kanadagjess er merket med røde halsringer. Kontroller av disse er selvfølgelig også av
interesse å få innrapportert.
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Diverse fargeringmerkingsprosjekter
Redaksjonen har nylig mottatt et brev fra Voorne Bird Observatory i Nederland, der
de ber oss informere våre lesere om diverse fargemerkingsprosjekt de er involvert i.
I det minste enkelte av disse artene skulle kunne dukke opp i Vest-Agder. Vi gjengir
her brevet i sin helhet, og håper de fleste skjønner hva det dreier seg om, selv om det
er skrevet på engelsk!
BIRD
PO BOX

Ob3ERVA~ORY

305

3233 ZG Oostvoorne.
7he Nether··lancs,
Pnone: ((l) 1
5.

We hereoy inform you on tne follow1ng colour-r1ng proJects 1n
tne SW Netnerlands:
LESSER BLACK-BRCKED GULLS Larus fuscus ano YELLOW-LEGGED GULLS
Larus cach1nnans nave oeen marked w1th e1tner a s
le wn:te,
green or oranoe engraved PVC r1ng or a
10n of two
r1ngs (one on eacn tarsusl.
COMMON GULLS Larus canus nave been
w1th a s1no~e green
or blacK engraved PVC
ng.
GRERT BLACK-BACKED GULLS Larus marinus nave been markea w1tn a
s1ngle green engravec PVC r1ng.
RVOCETS Recurvirostra avosetta have oeen marked w1th a s1ng.e
white or green engraved PVC r1ng. NB Some wn1te r1nas mav nave
becoro1e sta1ned as a r'esult of wrnch they ar··e no:•w ye1low1s:~ .:•r'
t'usty colour·ed.
In the future these croJects mav be

re~eateo

w1tn 01fferent

c•:• l otn's.

OTHER PROJECTS
LATVIA: In Latvia, H• a JOHoed crC•Ject w1tn Voor·ne B1ro
O~servatory,
Yellow-legged Gulls Larus om1ssus nave been
r1nged w1th a s1ngle engravea black PVC r1ng.
UKRAINE: In the LJh·air•e, 1n a JOll'ted prOJECt w1th Vcu:•rne B1ro
Ooservatory, Yellow-legged Gulls Larus cachinnans have been
ringed w1tn a s1ngle engravea red PVC r1ng.
As individuals of these soec1es are l1kely to v1s1t your
country we request to announce th1s proJect among your
collegues and/or into your period1cal. Deta1ls can be send to
the above address,
With kind regards,
Yoo.n-s Slncer'ely,
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Israel - Mars 1989
A1•: J.F..&!rflllllfl Ofl f'.K.KIIllllOII

Jan Erik Bcrglihn og Peder Knstian Knutson dro våren 1989 på en 14-dagcrs rundt ur 1
Israel. Turen ble lagt til Mslc del av mars. 13·27.03, fordi del på denne Ilden er stort
gjennomtrekk av fugl, samt at de nc~lc av Israels hekkefugler er på plass.
l till~ltg er temperaturen på denne årstiden 1deell; full sommervarme uten å v~ere
trykkende varmt. Tid.spunklel rnA tilpasses de onsker man har: man rnå f.eks. være
tidliaerc ulll skal mM se del store trekket av ~tcppeorn (februar/mars). og vente ul mai
hvis man onsker å speide eller *ldnc ~Jofualcr M>m kommer innover Akababukta fra
Rodehavet.

Srromiiii!Rfl! /Ilt• tlrr :,etr rn4rltr i11dil'ltlrr OI' pd
Drill! ind. t•r dl'fimor fl1tof1rtl[m 1 Gam/lia.
(Ffllll: Hunor Jd/Jt•kAJ

lllrl'll ,

/ldt/1' 111'11 liN

.\1'/lff far)(t'IYiritmr.

ISRA.El
HVL.A·

~fstttvllff'ff

M/4.NI4N "'

'r.,.,

1/t U)l>f'-""

f:4A"eT

c( LAT
~~~~lttMIIJ- __..,.--....,..,
r'TNUNfff

Vfil

AJ

.,.,, /)"''11.

Hf'~N,:'IfUfT

6()LJWI/Ø"'Ir/V
ttNsMlTJ~IN

VSTJrEWEN
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Den greieste måten å komme seg til Israel på, er å kjøpe en chartertur. Disse koster fra
kr. 4.000, og inkluderer fly tur/retur samt hotell for 14 dager. For en ornitolog er det
mest fornuftig å la sørspissen av Israel, byen Eilat, være base. Eilat ligger innerst i en
arm av Rødehavet, Akababukta, og har vist seg å være et knutepunkt for termikktrekkere
slik som rovfugl, stork og pelikaner. Området er også svært artsrikt i trekktiden med
hensyn til småfugl- og vadefugl-arter.
I Eilat foregår det et systematisk studium av fuglelivet. Frivillige fra Israel og fra en
rekke land i Europa driver utstrakt ringmerklng, trekktelling og opptelling av rastende
fugl hele trekktiden. Disse ornitologene får ikke lønn, men får kost og overnattinger
gratis. Interesserte kan kontakte: Ron Beer, JR/C, Har-Gilo, Doar Na Zfon Yehuda,
90907, Israel.
Midt i Eilat sentrum fins det en butikk som har satset på ornitologi. Her kan man bestille
skreddersydde dagsturer med jeep som bringer deg til de fugleartene som du ønsker å se
(innen rimelighetens grenser). Selv benyttet vi oss av dette for å få se den sjeldne
mekranugla ute i fjellørkenområdet.
I denne butikken er det også en liste over de siste dagers sjeldenheter i Eilat-området,
men ellers er det ikke vanskelig å holde seg orientert. Området er fullt av ornitologer, og
disse har fast treffpunkt på North Beach hver ettermiddag.
Eilat har mer enn nok å by på for en fugleferie, men det er absolutt å anbefale at man tar
seg en rundtur i landet ved hjelp av leiebil. Naturen i Israel er svært variert, fra rene
ørkenområder til relativt frodig middelhavsnatur, og til og med snødekte t]elltopper.
Landet har godt med vandrerhjem, slik at overnattingene ikke trenger å bli særlig
kostbare.
Vi tok en ukes rundtur: Dødehavet (Ein Gedi), Genesaretsjøen med Waadi Ammud,
Hulareservatet (fuglereservat N av Genesaretsjøen), Golanhøyden og Hermonfjellet,
Maagan Michael (fiskeoppdrettsanlegg langs vestkysten), Jerusalem, og Negevørkenen
med Beersheba og Nizzana (på grensen til Egypt).
Følgende bøker er nyttige på en reise til Israel:

"Birds of Europe with N-Africa and the Middle East" (L.Jonsson).
"Birds of the Middle East and Nonh Africa" (Hol/om m.jl.)
"Where to Watch Birds in Britain and Europe" (John Gooders).
Denne boken dekker de viktigste fuglelokalitetene i Israel.
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ARTSLISTE
T - tallrik, V - vanlig, M - mindre vanlig, S - fåtallig/sjelden.
Symbolene skal antyde artens opptreden i aktuelle biotoper for
arten på vår Isralestur.
Toppdykker V
svarthalsdykker V
Dvergdykker S
Brunsule s
Hvitpelikan S
Storskarv V
Gråhegre V
Egretthegre s
Silkehegre V
Strandhegre M
Kuhegre M
Topphegre M
Natthegre V
Skjestork M
Bronseibis S
Hvitstork V
svartstork M
Gravand M
Stokkand M
Snadderand s
Brunnakke V
Krikkand V
Knekkand M
Stjertand V
Skjeand V
Toppand V
Taffeland s
Hvitøyeand s
Fiskeørn S
Havørn S
svartglente V
Slangeørn M
Spurvehauk s
Balkanhauk s
Musvåk T
Ørnvåk S
Vepsevåk s
Haukørn s
Dvergørn s
Keiserørn s
Storskrikeørn s
Småskrikeørn s
Steppeørn M
Åtselgribb M
Gåsegribb s
Sivhauk M
Myrhauk s
Steppehauk s
Storfalk S
Tårnfalk V
Balkanhøne V
Sinaihøne M

Vaktel S
Halsbåndfrankolin M
Trane S
Kragetrappe s
Vannrikse s
Dvergrikse s
Sivhøne M
Sothøne T
Tjeld S
Avosett S
Sandlo s
Dverglo S
Hvitbrystlo M
Ørkenlo S
Tundralo S
Sumpvipe s
Sporevipe V
Myrsnipe V
Dvergsnipe M
Sandløper s
Rødstilk M
Sotsnipe s
Damsnipe s
Strandsnipe s
Grønnstilk s
Skogsnipe M
Brusfugl M
Storspove S
Rugde s
Enkeltbekkasin S
Triel M
Brakksvale M
Tyvjo s
Smalnebbmåke V
Rødehavsmåke s
Steppemåke s
Hettemåke V
Gulbeinmåke V
Sildemåke M
Splitterne S
Rovterne s
Makrellterne s
Stripesandhøne M
Ørkenhøne S
Bydue/klippedue T
Tyrkerdue V
Palmedue V
Skjæregjøk s
Gjøk S
Tårnugle S
Hubro s
Dverghornugle S

Kirkeugle s
Mekranugle s
Tårnseiler V
Gråseiler M
Alpeseiler S
Småseiler M
Bieter M
Liten gr .b. V
Bl åk. bieter S
Isfugl S
Smyrnaisf. V
Svarthv.isf.V
Hærfugl V
Syriaspett s
Vendehals s
Dverglerke V
Flekkdvergl.S
Langnebb l . M
Ørkenlerke V
Mørkhalel. s
Dunnslerke s
Kalanderl. S
Fjellkaland.S
Trelerke S
Topplerke V
Låvesvale V
Amursvale V
Klippesvale S
Blekklippesv.v
Sandsvale S
Taksvale M
Trepiplerke M
Heipiplerke M
Lappiplerke s
Vannpipl.
s
Markpipl. s
Linerle V
Gulerle T
Gulg .bylbyl V
Varsler V
Hv i tpannev. M
Rødhodev. M
Rørsanger V
Myrsanger M
Stentors. s
Sivsanger M
Cettisanger M
Cistuss. s
Prinia V
Krattsanger M
Blekspottes.s
Tornsanger s

134

Møller T
Munk V
Mestersanger s
Svarthodes. M
Steppesanger S
Kyprossanger s
Svartstrupes. S
Rødehavss. s
Ørkensanger s
Gransanger M
Bonellis. s
Balkanfl.sn. S
Buskskvett s
Svartstrupe M
Steinskvett M
Ørkenst.skv. S
Isabellast. M
Middelhavsst. s
sørgesteinsk. M
Munkesteinsk. M
Hvitkronest. S
Svartstjert V

svartrødstj. M
Rødstjert M
Rødstrupe s
Blåstrupe S
Sørnattergal S
Svarthekksanger s
Svarttrost s
Måltrost s
Arabisk skr.tr. M
Palestinasolfugl M
Kjøttmeis S
Balkanmeis s
Klippespettm. S
Kornspurv M
Husspurv s
Klippespurv s
Rustspurv V
Sivspurv S
Bokfink s
Grønnsisik s
Stillits s
Grønnfink M

Ørkenfink S
Ørkendompap s
Tornirisk s
Syriairisk s
Gulirisk S
Middelh.sp. M
Gråspurv T
Tamarisksp. s
Blekst. sp. s
Ind.silverb.S
Rødv.gl.st.M
Nøtteskrike M
Korth.ravn M
Brunh. ravn V
Indisk huskr.S
Kråke M
Kaie s
+ Gråhodemåke
(ny for israel)
Totalt: 218

KOMMENTARER TIL ENKELTE ARTER
Brunsule (Sula leucogaster): lind. hver ettermiddag North Beach.
Strandhegre (Egretta gularis): Opptil 6 ind. North Beach.
Bronseibis (Plegadis falcinellus): 2 ind. Hulareservatet.
Balkanhauk (Accipiter brevipes): lind 18.03, 2 ind 19.03
Palmelunden. (Dette er tidlige obs., hovedtrekket
foregår svært konsentrert i april).
Sinaihøne (Ammoperdix heyi): 5 ind. i fjellene V av Eilat,
l ind. Ein Gedi.
Halsbåndfrankolin (Francolinus francolinus): l hann N-enden av
Dødehavet, samt 8 ind hørt N-enden av Genesaretssjøen.
Kragetrappe (Chlamydotis undulata): lind Nizzana.
Ørkenlo (Charadrius leschenaultii): 3 ind Maagan Michael,
l ind. Eilat 24.03.
Sumpvipe (Chettusia leucura): lind Eilat 24.03.
Rødehavsmåke (Larus leucophtalmus): 2 ind. overnattet North Beach
relativt regelmessig.
Steppemåke (Larus ichtyaetus): l ad. Maagan Michael.
Gråhodemåke (Larus cirrocephalus): lind. North Beach.
Stripesandhøne (Pterocles lichtensteinii): 40 ind. i skumringen
ved vannhull i ørkenen ved Eilat.
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Ørkenhøne (Pterocles alchata): 15 ind. Nizzana.
Mekranugle (Strix butleri):
ørkenområdet V av Eilat.

1

ind

og

i

ved

fjellhule

i

Dunnslerke (Eremalauda dunni): 4 ind. i ørkenområdet Nav Eilat,
ved veien til Dødehavet ved kilometerskilt K-32.
Mørkhalelerke (Ammomanes cincturus): 2 ind. K-32, 2 ind Nizzana.
Fjellkalanderlerke (Melanocorypha bimaculata): 6 ind ved
ringmerkingsstasjonen, hvor arten overvintrer.
Stentorsanger (Acrocephalus stentoreus): 3 ind. N-Genesaretsjøen.
Steppesanger (Sylvia mystacea): 1 ind. SV av Eilat 25.03.
Kyprossanger (Sylvia melanothorax): 2 ind. V av Eilat
Rødehavssanger (Sylvia leucomelaena): 1 ind Amrans søyler ( N av
Eilat) og 1 ind K-50 (veien nordover til Dødehavet).
Ørkensanger (Sylvia nana): 1 ind K-32.
Ørkensteinskvett (Oenanthe deserti): 2 ind. Eilat.
Hvitkronesteinskvett (Oenanthe leucopyga): 2 ind. Eilat.
Hunkesteinskvett (Oenanthe monacha):
Nizzana, 2 ind. Negevørkenen.

2

ind.

Eilat,

1

ind.

svarthekksanger (Cercothricas podobe): 1 ind. Eilat
(2. funn i Israel- hekker bl.a. i Saudi-Arabia).
Husspurv (Emberiza striolata): 1 ind. Eilat.
Syriairisk (Serinus
Hermonfjellet.

syriacus):

1

+

6 ind.

på vei opp til

Indian silverbill (Euodice malabarica): 2 ind. palmelunden
(muligens innført- hekker bl.a. Persiske Gulf).
Tamariskspurv (Passer moabiticus): Flokk på 20 ind. palmelunden,
1 ind. K-50.
Bleksteinspurv
( Petronia
brachydactyla):
ringmerkingsstasjonen, 15.03.

2

ind

Indiahuskråke (Corvus splendens): Flokk på 7 ind. North Beach.
(muligens innført).

Denne artikkelen kan bare antyde litt om fuglelivet i Israel.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere tenker seriøset på en tur
til landet:
Jan Erik Berglihn, Svaleveien 18D, 4626 Kr.sand, tlf. 38012464
Peder Knutson, Kristian 4. gt. 74C, 4614 Kr.sand, tlf. 38022760.
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Fuglekasseprosj ekter - Kristiansand lokallag
Av: Jan Birger Westergren

Nedenstående medlemsorientering ble sendt alle medlemmer av Kristiansand likallag
i begynnelsen av august i år. Vi antar at en rekke av Piplerkas andre medlemmer vil
ha interesse av å høre om denne delen av aktiviteten til Kristiansand lokallag.

Vi vil gjerne få lov til å uttrykke glede og orientere deg mærmere om det arbeid som nå
er fullført i forbindelse med prosjekt fuglekasser/populasjon i Kristiansand Dyrepark.
Formålet er å øke den totale fuglebestand i parken og spre kunnskap om fuglelivet såvel
som behovet og bruken av forskjellige typer fuglekasser.
Når man tenker på at nær 1/2 million mennesker årlig besøker parken, samt at
lokalbefolkningen også bruker parken som rekreasjonssted utenom høysesong, mener vi
at prosjektet som setter fokus på småfuglene vil nå mange og ogsåvise aktivt angasjement
for å verne fuglene og deres livsmiljø. Dessuten vil det gi positiv PR for foreningen.
Resultatet av at 10 personer har deltatt har blitt en suksess og bedret økonomi. Prosjektet
startet i mars, og på medlemsmøtet den 23. mars ble 5. april satt som første
fellessnekring av kassene. Etter samtaler med Edvard Moseid, parkens direktør, ble det
den 19. april levert en mappe med et godt utarbeidet konsept for prosjektet av Birger
Westergren, som forøvrig er prosjektleder. Avtale ble undertegnet kort tid etter og
arbeidet fortsatte med snekring og beising.
Så ble de gamle kassene som hang i parken etterhvert fjernet (dette p.g.a. manglende
vedlikehold og høy alder), og nye hengt opp i hele den 500 mål store parken. I tillegg til
de 150 kassene av 8 forskjellige typer er det produsert 2 flotte opplysningstavler (lokalt
firma). Tavlene måler 130 cm x 90 cm, og er innrammet av eikestokker som igjen er
påmontert de 8 forskjellige kasser. Disse er alle utstyrt med skilt som forteller om type
samt hulldiameter.
For at folk også skal lære å kjenne og artsbestemme fuglene de ser og således knytte dem
til kassetypen vises 12 fuglearter i form av tlotte fargeillustrasjoner. Hvert bilde har i
tillegg til navnet på fuglen som er på 3 språk, med størrelsen på fuglen og
overvintringssted. All tekst er forøvrig trykket på selve tavla. Den videre tekst beskriver
prosjektet og under "visste du at" får man vite mere om hullrugere generelt, og tilslutt
finnes en presentasjon av NOF, Kristiansand lokallag.
Tavlene er viet stor oppmerksomhet, og er montert ved andedammen og ved
hubroområdet på vei inn til ulveskogen. Et nær identisk opplegg er brukt ved Agder
Naturmuseum ved Gimle gård. Her er opplysningstavlen og en del av kassene ferdige og
vil bli montert i løpet av kort tid.
Når det gjelder det årlige vedlikehold, ettersyn, tømming av kassene og notere hvilke reir
det har vært, er enkelte medlemmer valgt ut til dette. Jobben gir oss en årlig innkomst
som vil komme fuglene og foreningen til gode. Det kan tas med at det til høsten vil bli
utarbeidet en folder/ark med informasjon om hullrugere, kassetyper, opphenging o.l.,
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Museets Dag - 19. juni 1994
Av: Jan Birger Westergren

Agder Naturmuseum, som omfatter fagområdene botanikk, geologi og zoologi arrangerer
hvert år en "festdag" hvor programmet er spekket med artige og nyttige aktiviteter. Her
finnes også en presentasjon av foreninger og institusjoner innen natur og miljøvern.
For andre året på rad deltok også vi i NOF, Kristiansand lokallag med stand sammen
med 10-12 andre foreninger. I det svært så livlige miljøet gjorde den 8-manns sterke
troppen sitt beste for å sette preg på arrangementet. Fra teltet opprigget med
bjørkestokker drev lyden av nattergal og kjerrsangere utover området. Til tider var det
riktig folksomt av interesserte som ville vite om litteratur som bl.a. det nye flotte
fugleatlaset. Våre utstillingskikkerter ble flittig prøvd og beundrende blikk studerte
informasjonsplakater og flotte fargebilder som ellers prydet standen.
Gledet oss gjorde også et eldre ektepar, som kom bort til oss etter å ha drukket kaffe og
nydt nystekte vafler på en benk like ved, og som gav uttrykk for ekte naturforståelse. I
likhet med mange andre nøt også dette ekteparet den vakre fuglesangen, men dessverre
kunne vi ikke hjelpe dem så godt som vi kunne ønsket. Som kjent har jo kassettene "Slik
synger Norges fugler" med 80 sangfugler blitt revet bort raskere enn man har klart å
skaffe dem. Det vi derimot kunne gjøre var å tildele dem adressen til NOF i Klæbu, slik
at de kunne bestille disse selv og håpe på at de snart ville motta dem pr. post.
I tillegg kunne vi tilby folk gratis skriv om lokallaget og hva vi ellers driver med.
Informasjon om fugleforing og snekring av fuglekasser gikk unna i haugevis og de fleste
som besøkte standen gikk fornøyde videre med noe de trengte og som var nyttig for dem.
De medlemmene som ikke assisterte på andre aktiviteter som bl.a. natursti med 8
spennende poster var således engasjerte det meste av tiden med å forklare, vise og selge
fuglekasser, tøymerker o.a. som vi hadde med.
For anledningen hadde vi fått laget t-skjorter med påtrykt logoskrift og "fuglen vår",
kattuglen. Forøvrig flott tegnet av Peter Yaleur. Som takk for positiv innsats fikk hver
deltakende medlem hver sin skjorte, noe som også bidro til at vi fikk økt oppmerksomhet
fra publikum.
Som alltid når man har det gøy gikk tiden fort og de mange hundre besøkende som hadde
fått impulser og inntrykk av natur og miljø begynte etter hvert å forlate Gimle gård. Til
oppsummering kunne vi registrere noen nye medlemmer, solgte fuglekasser og diverse
annet.
Det å igjen ha deltatt på et så gjennomført og flott arrangement i regi av Naturmuseet har
helt sikkert vært med på å øke og spre kjennskapen til fuglelivet og foreningen vår.
Flere blir fuglevenner som igjen bringer frukter i form av mer vern av fuglene og deres
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Gamle Pip lerker til salgs!
Nå har du sjansen til å komplettere din samling av Piplerker. Dessverre er det ikke alle
årganger vi har noe restlager av, men de vi har legges nå ut for salg. Heftene selges
for kr. 10,- pr. stk. Dette skulle gi en årgangspris på fra 20-40 kroner, hvilket vel må
sies å være rimelig. Mange av heftene har vi temmelig få igjen av, så vær rask om du
skal være sikker på å sikre deg de numrene du savner. Følgende hefter kan kjøpes ved
å kontakte redaktøren:

Nr.
l
l

2
l

2
2
2
3/4
1/2

-75
-76
-76
-77
-77

-78
-79
-79
-80

3/4
l

2
3/4
l

2
3/4
l

2

-80
-81
-81
-81
-82
-82
-82
-83
-83

3/4
4
1/2
3/4
l

2/3
4
1/2
3/4

-83
-84
-85
-85
-86
-86
-86
-87
-87

1/2
3/4
1/2
3
l

2
3/4
l

2

FUGLEVAKTA
Tlf. 947-29500

-88
-88
-89
-89
-90
-90
-90
-91
-91

3
l

2
3/4
l

3
4

-91
-92
-92
-92
-93
-93
-93
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OPPROP!!
Amfibier og krypdyr
Utbredelsen av våre amfibier (stor og
liten salamander, frosk, spissnutet frosk
og padde) og krypdyr (hoggorm,
slettsnok, buorm, stålorm og firfisle) er
svært mangelfullt kjent på Sørlandet.
Stor og liten salamander, spissnutet frosk
og slettsnok står på rødlista over truede
norske amfibier og krypdyr. Drenering
av yngledammer for salamandere i
kulturlandskapet er en av de største
truslene mot dyregruppa. Disse
lokalitetene er viktige å ta vare på,
kanskje ikke bare for salamandere, men
også for fugl.
Ei kartlegging er nødvendig. Norsk
Zoologisk Forening (NZF),
Kristiansandsavdelingen ønsker derfor å
få til et samarbeid med NOF og
Piplerkas lesere for å samle inn
opplysninger om disse

dyregruppene/lokalitetene i hele VestAgder. Så noter ned alt du ser av disse
dyrene, spesielt ynglelokaliteter - også
utgåtte, gjeme med kartreferanser o.l.,
og send dem til adressen under.
NZF, Kristiansandsavdelingen har startet
opp med kartlegging av
amfibielokaliteter i Kristiansand
kommune og NOF, Lista lokallag har
fått penger til en tilsvarende undersøkelse
i Farsund.
Trenger du mer informasjon om våre
amfibier og krypdyr kan du få tilsendt et
lite hefte om artsbestemmelse, utbredelse
o.l. (så langt lageret rekker) ved å skrive
til NZF, Kristiansandsavdelingen,
Postboks 1591 Valhalla, 4602
Kristiansand, eller ringe til Asbjørn Lie
på telefon 38 01 47 20.

Voksne

Her ser du er eksempel fra der over nevme hefter om arrsbesremmelse av krypdyr og
an!fibier (Dolmen, D. 1993: Felrhe1perologisk Guide, Universirerer i Trondheim
Virenskapsmuseer, Zoologisk avdeling. 1993).
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Atlasprosjekt: Nå
også for pattedyr!

bokhandlere. De har målestokken l :50 000,
og er utgitt av Statens Kartverk. Nederst på
alle kartene blir det forklart hvordan du kan
kartfeste et funn til riktig rute ved hjelp av

Begynner atlasprosjektabstinensen å gjøre
seg gjeldende? Eller tilhører du en ny
generasjon av fuglekikkere som aldri fikk
oppleve Fugleatlasregistreringer? Fortvil
ikke! De av NOFs medlemmer som er så

mM-koordinater. Dette er noe som er
nyttig å kunne uansett, og har du først satt
deg inn i systemet, vil du raskt kunne oppgi
en nøyaktig stedsangivelse for hva du nå
måtte trenge det til.

dyriske at de i tillegg er medlem av Norsk
Zoologisk Forening og attpåtil er relativt
oppegående, har muligens oppdaget at et
nytt atlasprosjekt allerede er i ferd med å
forsøke å slå sine klamme klør om fritida
deres ... Denne gangen er det pattedyra som
er utpekt til ofre for vårt registreringsbehov.
Absolutt alle norske pattedyr; fra nusselige
dvergspissmus til feite hvalrosser skal
kartlegges!

Alle observasjoner av pattedyr, eller
sportegn fra pattedyr, fra og med
1980 og fram til idag, blir tatt med.
Bare sikkert artsbestemte funn skal med, og
for noen arter ønskes spesiell
dokumentasjon. Dette gjelder sjølsagt de
store rovdyra, men også grupper som kan
være vanskelige å bestemme i felt, slike
som flaggermus, spissmus, noen av
smågnagerne og hvalene.

Norsk Zoologisk Forening nedsatte i 1992
et utvalg som skulle arbeide med
gjennomføringen av prosjektet Norsk
Pattedyratlas. Prosjektet ble satt igang fra
og med 1993 og er planlagt avsluttet i løpet
av 1997. Det er nærmere beskrevet i NZFs
tidsskrift Fauna nummer l, 1993, sidene 39, og også i Vår Fuglefauna nummer 2.
1993, sidene 106-107. Opplegget kan
sammenliknes med Fugleatlasprosjektet
som nå jo er ferdig publisert.

For hver observasjon må man ta med
en kode som beskriver observasjonen (se
liste), omtrentlig dato (for å si om det er i
eller utenom artens yngletid). og altså

UTM-koordinater, stedsnavn,
kommune og fylke. Det virker som om
l.ITM-systemet er en barriere for mange: det
kan se unødvendig tungvint ut hvis man
ikke har brukt det før. Eller kanskje du ikke
har det rette kartet tilgjengelig? I så fall kan
du bare sette opp navnet på nærmeste sted

Landet er. som i Fugleatlasprosjektet, delt
inn i et 10xl0-kilometers rutenett etter
UfM-systemet. Dette rutenettet er trykket
på alle kart i M711-serien, som er vanlige
kart du kan kjøpe hos de fleste

som du antar står på kartet (og sjølsagt også
her fylke og kommune). så skal vi forsøke

å finne fram til rette koordinater. Dette bør
dog være en nødløsning.
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*****************************

mat under forhold som tyder på at det

Pattedyratlas, kodeliste:

Al Funn av spor eller sportegn (inklusive

befinner seg små unger i nærheten
Cl6 Engstlig eller truende atferd som gjør
det sannsynlig at det befinner seg små
unger i nærheten

gevirer) utenom artens (lokale) yngletid

Cl7 Observert besøk på antatt

A · Påvist forekomst

A2 Funnet død utenom artens yngletid

ynglelokalitet

(inklusive beinrester i gulpeboller fra

Cl8 Funn av brukt hi eller bol med antatt

stasjonær fugl), eller funn av lenge dødt

yngling fra samme sesong

individ/kadaver i yngletida
AJ Hørt utenom artens yngletid

D · Konstatert yngleforekomst

A4 Sett utenom artens yngletid

Dl9 Lakterende eller drektig hunn

AS Hørt i artens yngletid i område som

observert (gjelder bare smågnagere og

ikke er egnet ynglehabitat

spissmus, se Cl4

A6 Sett i artens yngletid i område som ikke

D20 Observasjon/funn av liten unge

er egnet ynglehabitat

D21 Observasjon av kalving, kasting eller

B · Mulig yngleforekomst

D22 Funn av hi eller bol, herunder

B7 Beinrester funnet i fersk gulpebolle fra

sommerkolor:i av flaggermus, med små

annen nedkomst

hekkende fugler i pattedyrets yngletid

unger.

B8 Funn av ferskt spor eller sportegn i

*****************************

artens yngletid
B9 Funnet død (fersk) i artens yngletid i

Bruk en av de kommende mørke høst- eller

egnet ynglehabitat

vinterkvelder til å gå gjennom notatbøker og

BlO Hørt i artens yngletid i egnet

minnet på jakt etter pattedyrobservasjoner.

ynglehabitat

De vanlige artene er av like stor

BU Sett i artens yngletid i egnet

interesse som de sjeldne. Alle har

ynglehabitat

derfor verdifulte observasjoner.

C • Sannsynlig yngleforekomst

Til alle som har uglekasser: NZF er svært

Cl2 Tilstedeværelse (fast) av flere voksne

interesserte i å få tilsendt gulpe boller eller

individer i yngletida

annet materiale som inneholder kranier eller

Cl3 Observert paring eller kurtiseatferd

kjever fra småpattedyr.

Cl4 Lakterende ("melkebærende") eller
drektig hunn observert (gjelder ikke
smågnagere og spissmus. se D 19)
CIS Observert voksent individ som bærer

Hele smågnagere og spissmus (musefelleeller kattefangst, for eksempel). mottas
gjerne til artsbestemming (hodet er det som
er viktigst å få med). Pakk inn i avispapir
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mncl'\l, dtrctter tell pl ~Ut. før vnnli11
posttmballasJe benytte~. Hu~k l merke
tydchll med funnMed o& .Joto'

ob5crvusjoner ,\ melde, hvts du vil ha
'kJclllner, eller mer tnfonllli\JOO om
pro')el.tel.

NZr oo~ktr og"\ l 11 kontakt med pcl"'iOner
kan tenke seg AtJ ~ownr for
mn~mling av d:na lokalt dier rcgtonall.
Skriv eller nng hvt~ dette horcs intcre~~1nt

l'utttdyrntlu\
NoMk Zoologl~k l'orl!ning
Postboks 102 ll lindcl'n
03 1<1 Oslo.

~m

\11 1

Sknv oasa ttl N7F hvi~ du har

Eller nng til proSJcktkoordtnntorcn:
Ann-lldt n R Jmnin~: 22 85 46 08
Faks: 22 liS 46 05

KONKURRANSEFUGLEN
Også denne gang kom det kun inn to svar til redaksjonen, men vi gtr 1kke opp for det!
Som ttdltgcre nevnt tror vi det er nere som liker å 'bryne' seg litt på konkurrnnsefuglcn
selv om de ikke sender inn svar. PremiesJansene for de som tar ~g ud ul å sende inn
ser 1 hvert fall ut til å holde SCi p.1 et stabilt hoyt nivå!
Av de to som svane denne &ang var det kun en med rett ~var, nemlii J on Amund'ien fm
Kristiansand. Premie blir tilsendt. Bildet viste en ravrl, fotografert av Runar Jåbekk.
Som vanlig må svarene på dette nummerets konkurransefugl være rcdaktoren i hende
scnc~t 3 uker etter at du mottar Piplcrka.
Lykke til!
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Kort høstrapport fra Lista Fuglestasjon
Det nærmer seg nå slutten på nok en
sesong ved Lista Fuglestasjon (LiFu),
den 5 i rekken siden starten i 1990. Jeg
vil her nevne diverse små og store
hendelser ved stasjonen i 1994. Dette
var året da stasjonen virkelig skulle
satse, både med faglig deltagelse i det
store europeiske trekkfuglsamarbeidet
"European - African Songbird Migration
Network", og økonomisk med salg av
diverse artikler og undertegnede fast
ansatt.
For å ta det faglige først, så har årets
sesong gått meget bra. Stasjonen har
vært daglig bemannet hele året, og i
vårsesongen var vi normalt 3 personer
tilstede hele tiden, nemlig undertegnede,
sivilarbeider Risto Skjelnes og alltid
tilstedeværende Nils Helge Lorentzen.
Gunnar Gundersen avløste undertegnede
i helgene. I høstsesongen er det behov
for flere folk, da vi også driver
ringmerking i Slevdalsvannet. I tillegg
til den samme gjengen som om våren,
har også Håvard Ellingsgård vært på
stasjonen kontinuerlig fra 15. juli, og
skal være til midt i november.
I tillegg til denne "svært faste"
bemanningen har vi i løpet av høsten hatt
hjelp av hele 10 forskjellige engelske
ornitologer fra august til november,
deriblant 2 "female"! Engelskmennene
har vært her alt fra l til 9 uker, og har
vært til stor hjelp for oss. I tillegg er det
nyttig å knytte kontakter til andre
ornitologiske miljøer. Det må også
nevnes at en rekke andre har deltatt i
stasjonsarbeidet for kortere eller lengre
tid. Vanligvis har vi derfor vært mellom
5 og l O personer daglig på stasjonen i
høst.
Fuglemessig sett venter jeg med det
meste til årsrapporten, men kan nevne at
det til nå i år er sett 235 forskjellige arter

på stasjonsområdet, derav 3 nye. Disse
er rovterne, rødtoppfuglekonge og
gulirisk. Ca 15.000 fugler er ringmerket
til nå, noe som er temmelig likt de to
foregående årene. Som vanlig er en
rekke sjeldenheter observert, både om
våren og høsten.
Økonomisk var 1994 et spennende år.
Vi startet opp med salg av både NOFsalg varer og kikkerter/teleskoper.
Salget har vel stort sett gått som ventet.
Til nå har vi solgt optikk for ca 150.000.
Nå er avansen meget lav på dette salget,
slik at overskuddet ikke blir allverdens.
Likevel har vi tro på at dette salget kan
bli en viktig inntektskilde for stasjonen.
Jeg vil derfor oppfordre alle som tenker
på å kjøpe seg ny kikkert eller teleskop
om å kontakte oss. Vi forhandler nå alle
de kjente, kurante merkene. I tillegg
selger vi billigere kikkerter der vi kan gå
god for kvaliteten.
Når det gjelder salget fra butikken vår,
hovedsakelig til turister, så gikk dette
også omtrent som ventet. Torkild
Jensen, leder i NOF avd. Buskerud var
ansatt en måned i sommer for å ta seg av
salget. Dette var meget vellykket.
Spesielt i fellesferien, men også i juni og
august, solgte vi temmelig bra med lskjorter, postkort m.m. Med et bedre
vareutvalg, og mere erfaring regner vi
med å kunne øke dette salget til neste
sesong. Vi vil også minne leserne om at
vi har de aller fleste varene fra NOFsalg, f.eks. fuglesang kassetter,
foringsautomater m.m.
På tross av dette er stasjonens økonomi
anstrengt, og for 1995 er vi avhengig av
støtte fra viltfond/D N eller andre
instanser for å kunne ha en person fast
ansatt. Dette har vi tro på skal la seg
ordne.

Runar Jåbekk

NORSK FUGLEATLAS
Det nye referanseverket om Norges fuglefauna
I 1971 utga Svein Haftorn sitt verk Norges Fugler, som l ettertid er blitt stående som
det sentrale referanseverket om Norges fuglefauna. GJennom 1970- og 80-årene har
imidlertid norsk ornitologi vært i rivende utvikling, og mange nye opplysninger om
fuglenes forekomst er kommet tiL Disse er nå samlet ved utgivelsen av Norskfugleatlas,
som er sluttproduktet fra NOFs ATLAS-prosjekt - foreningens største satsing
gjennom tidene. Mange fuglelnteresserte har sett fram tU denne boka med spenning.
Når det gjelder faunistikk, forventer vi at boka blir stående som det sentrale
referanseverket om Norges fuglefauna til langt inn l neste århundre.

Blåstrnpen er utbredt ved lav alpine
våtmarker og i subalpin bjørkeskog over
store deler av landet, i Nord-Norge også
langs kysten. Det finnes takseringer over
tetthet av hekkende par fra flere steder i
landet, men likevel er det vanskelig å
beregne hvor stor den norske bestanden er.
Bruker man en matematisk beregningsmodell som bl.a. tar utgangspunkt i hvor mye
som er tilgjengelig av ulike biotoper som
foretrekkes av blåstrupen i Norge, havner vi
på om lag 775.000 par. Usikkerhetene er
imidlertid store, og det grove bestandsanslag
som Norskfugleatlas baserer seg på er
derfor et sted mellom 500.000 og 1.000.000
hekkende par årlig i Norge. Vi har ikke
grunnlag for å anta at bestanden har endret
seg vesentlig de siste tiårene.

Atlasboka kan kjøpes på Lista Fuglestasjon for kr. 340,- (450,- for ikkemedlemmer),
pluss eventuell porto kr. 34,-
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Trenger du lån skal du få hjelp!
• Når du
sikkerhet

om lån legger vi vekt
kan tilby, samt

den
til

kan du velge om du skal
rente.
-Med fast rente på lånet er du sikret samme
rentesats i fe
uansett hva som skjer med det
rentenivået ellers.
med variabel rente vil derimot folge
rentesvingningene.
• Ved finansiering av boligen kan du også
kombinere de to lånetypene.

Kontakt oss for en låneprat det kan lønne seg!

=-=-

Den norske Bank

Hegland Trykkeri a.s

NOF avdeling Vest-Agder
anbefaler:

Offset og Boktrykkeri - Bokbinderi

Hegland Trykkeri a.s
Postboks 24
4401 FLEKKEFJORD
Telefax: 38 32 34 07

Telefon:

38 32 33 55

i Flekkefjord som Trykkeri
for tidsskrifter, foldere og
annet materiell.
RedaksJonen av Piplerka
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