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REGISTRERING AV VERNEVERDIER I DE 10-ÅRS VERNEDE VASSDRAG
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag.
behandlingen ble vassdragene delt i følgende grupper:

Ved

1) Varig vernede vassdrag
2) Vassdrag med vern foreløpig fram til 1983
3) Vassdrag som kan konsesjonsbehandles
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av
nærmere forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse
vassdrag i november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper.
For gruppe 2 ble verneperioden forlenget fram til 1985.
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas endelig stilling
til vernespØrsmålet.
Miljøverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge følgende
verneinteresser:
-

Resipientinteressene
Naturvitenskapelige interesser
Kulturvitenskapelige interesser
Viltinteressene
Fiskeinteressene
Friluftslivsinteressene

Miljøverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styringsgruppen for
det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års vernede vassdrag"
til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige interesser.
Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representant fra Norges Landbrukshøgskole, videre har Sperstadutvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i gruppen.
Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementet som et ledd i arbeidet
med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten er begrenset
til å omfatte registreringa av natur-verdier i tilknytning til 10-års
vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraftutbygging.
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 å ha
ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle av
at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse
vassdrag.
Denne rapport tilfredsstiller ikke de krav vassdragslovgivningen stiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.
Miljøverndepartementet

Oslo, 18.12.1980
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FUGLEFAUNAEN

LANGS RENNENDE VANN I LYNGDALSVASSDRAGET

SAMMENDRAG
Fugl og pattedyr i Lyngdalsvassdraget.

Av Glenn Bjornstad

i samarbeid med Kurt Jerstad l977-1979.
etter oppdrag fra Kontaktutvalget
Universitetet

Underskelse

utfort

for vassdragsreguleringer,

i Oslo.

I 8 hovedkategorier

av biotoper

lvskog,

subalpin furu/bjerkeskog, kulturlandskap

furuskog,

(3 typer bjerkeskog, edel-

og våtmark) i tilsammen 20 felter, er kvalitative registreringer foretatt etter linjetakseringer.
I 2 områder, et i bjerkebelte og et i subalpin furu/bjerkeskog
er en kvantitativ registrering etter linjeflatetakseringsmetoden
foretatt.
I tillegg er samlet inn - også fra år før 1977 - resultater
fra andre ulike områder.

Lokalkjente har bidradd med opplys-

ninger om større fuglearter og pattedyr.
De ulike forekommende habitater er kort beskrevet og det er
forsøkt å gi et bilde av de generelle kvaliteter ved vassdraget.
Tilsammen er 157 fuglearter påvist i området, ca. 110 antas
å hekke eller har hekket tidligere.

21 arter pattedyr er

påvist, men flaggermus og smågnagere er ikke undersøkt nærmere.

FORORD

Underskelsen

er utfrt

etter oppdrag fra Kontaktutvalget for

vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo. Feltarbeidet er
utført i tidsrommene 27/6-5/7 1977 (7 dager), 27/5-2/7 1978
(22 dager) og 5/6-11/7 1979 (15 dager). Cand.mag. Kurt Jerstad
har deltatt som assistent i 1978 og 1979. Han er fra Lyngdal
og driver undersøkelser på fossekall i Lyngdalsvassdraget til
sin hovedfagsoppgave. Han har ut ifra sittgode kjennskap til
fugl i området bidratt svært mye med opplysninger til denne
rapporten.
Ellers rette

stor takk til n& avdde

herredskogmester K&re

Grimsby for hans opplysninger gitt i 1977 om fugleliv i området
gjennom flere tiår, og til herredskogmester Per Grimsby for
hans opplysninger om pattedyr, rovfugl, orrfugl og storfugl.
Primærdata i rapportform fra takseringene i 1977 og 1978
finnes ved Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Beliggenhet
Området omfatter hele Lyngdalselvas nedbørfelt, et areal på
631 km2 som ligger i deler av Lyngdal, Hægebostad, Åseral og
Kvinesdal kommuner i vestlige del av Vest-Agder, UTM LK80 45,
ML0l 04 (fig. 1).

Vassdraget ligger i hovedtrekk NNE-SSV

retning, lengde ca. 60 km og gjennomsnittlig bredde på ca.
10,5 km.

Høyeste punkt Kissvassheii 920 m o.h.

Laveste

punkt Lyngdalselvas utlop 0 m o.h.

Karakteristikk
Vassdraget er preget av store variasjoner innen fauna og flora
som i stor utstrekning skyldes de vekslende mikroklimatiske
forhold, og i mindre grad berggrunn og løsmassedekkets
beskaffenhet.
Hoveddalføret er dypt nedskåret, er trangt og har bratte sider
(fig. 2), men åpner seg i en vid og åpen sandslette, Lyngdalssletta, som elva meandrerer igjennom (fig. 3).

Heiene rundt

hoveddalføret nord til Lygne ligger jevnt på ca. 350-450 m o.h.
I nordlige deler av vassdraget danner området på begge sider
av elva et bilgende heilandskap med hoyder p& 400-600 m o.h.
stigende mot nord til 920 m o.h., Kissvassheii
Det trange lune hoveddalfret
hovedsakelig lvskog.

(fig. 6 og 7).

gir rom for frodig hoyvokst skog,

I sydstliggende

skr&ninger i syd er

dette edelløvskog hvor varmekjære sangere er vanlige, f.eks.
bksanger,

gulsanger m.fl.

(fig. 5).

I nordlige strøk går

området opp i subalpin sone og på de høyeste fjelltopper
lavalpin sone.

I disse områder er arter som heipiplerke og

-

2 -

0

ee·
L
8

LINJEFLATE TAKSERINGER
IN JETAKSERINGSFELT

LI NJETAKSER INGER

Fig. l. Lyngdalselvas nedbørfelt med inntegning av lokaliteter for
kvantitative takseringer.
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sivspurv et vanlig innslag, men man finner også her hekkende
nordlige arter som fjellvåk, jaktfalk, dvergfalk, heilo og
fjæreplytt, og ellers er det sommerstid også observert svartand, sjorre

og lappspurv.

Geolo i/geomorfolo i
Hele området ligger innenfor det sydvestnorske grunnfjellsområdet bestående overveiende av gneis og noe granitt.

Det

generelle inntrykk av fjellene er at de i hovedform er runde
og avslepne, men i kuperte former.

Den runde formen flger

ofte helt til basis, men der er også flere tilfeller av nesten
vertikale, høye og sprukne fjellsider med talus av store blokker.
Dette siste gjelder flere steder langs hoveddalføret, Lyngdal Eiken og enkelte steder ellers i fjellmassivene nord· for Eiken.
Stigningen fra Lyngdal og til Lygne er 188 m.

Stigningen er

jevn bortsett· fra en stigning på ca. 70 m ved Kvåsfossen LK 64 60.
Hoveddalføret fra Rom (2 km NØ for Lyngdal sentrum) til Lygne, er
jevnt smalt med bratte fjellsider med stigning p& 30-60
ligger i NE til SW-lig retning.
2-300 m hyere

og

Fjellplatået rundt ligger

enn dalforet.

De glasifluviale avsetninger er sett under ett meget begrenset,
bare få og små morener er avsatt i bunnen av dalen.
hyere

omrder

er lsmassedekket

Spesielt i

svert tynt og med mye fjell

fram i dagen.
Vassdraget nord for Rossevatn (LK 91 87) samt fjellområder på
begge sider av den smale Lyngdalen må betraktes som kilderegion
og fjellbekksorte.

Da grunnfjellet gir lite forvitringsrnateriale

og det er sparsomt med morener, gis bekkene liten mulighet til
& avsette sedimenter.
nesten helt her.

Deltaer og meandrerende løp mangler
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Elvesonen strekker seg fra Rossevatn til Lyngdalselvas utlop.
Elva som går gjennom dette smale dalføret, er oftest omgitt av
en svært smal elveslette i gjennomsnitt trolig under 100 rn bred.
Flere steder er elvesletten helt borte.

Et par større morener

er avsatt f.eks. Birkeland LK92 62 og Vernestad LK92 56.
strre

delta finnes ved Lyngdalselvas

utlp.

Et

Elva meandrerer

fra Rom til utløpet, en strekning på ca. 3,5 km.

Denne elve-

sletta er ca. 1 km bred og her er Lyngdals sentrum anlagt.

Vann
Alle vann nord for Rossevatn er oligotrofe, men noen av vannene
har ofte en brunlig farge som trolig skyldes tilsig fra tilskrånende fattigmyrer.

Den typiske humussjpen forekommer

sjeldent.

i alle vann her består av fjell, blokker,

Strandkanten

grus og sand.

Mudder og myr forekommer så og si ikke i vann-

kanten.
Over 90% av alle vann syd for Rossevatn er også oligotrofe.
Men noen av sjene

i hoveddalfret

f.eks. Rossevatn og Lygne

har noe rnesotroft preg da disse ligger delvis omkranset
dyrket mark.

Humussjer

er sjeldne i hoyere strk,

noe mer vanlig i lavere og sydligere strk,

av

men blir

f.eks. i Fiskelands-

ornrådet.

Klima
Det er ingen meteorologiske

stasjoner i vassdraget, men for

klimaet i indre strøk (Lygne) av vassdraget gir det kanskje en
pekepinn p% temperatur og nedbr
stasjonene Byglandsfjord,

ved m@linger gjort ved

Konsmo, Tonstad og Ljosland.

Middel-

-
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temperatur i januar og juli er henholdsvis -2 - -3c

og 14-16°c.

Nedbør i januar og juli er henholdsvis ca. 150 mm og 140 mm.
Ved vassdragets utløp kan vi delvis sammenligne stasjonene
Lindesnes og Lista, men være klar over at disse steder er enda
mer kystpåvirket enn Lyngdals sentrumområde.

Snittemperatur i

januar og juli er for disse stasjonene henholdsvis 0,8C
15°c.

Gjennomsnittlig nedbr

og

i januar og juli er henholdsvis

104 mm og 91 mm.
Men delvis overskyggende dette er de store mikroklimatiske
variasjoner i det kuperte vassdraget.

Se avsnitt om vegetasjon.

Vegetasjon
I det 60 km lange vassdraget med høydeforskjell på 920 m, er

vegetasjonen svært variert også pga. sterke mikroklimatiske
forhold.

Jeg velger å klassifisere vegetasjonen til 8 hoved-

grupper.
A.

Edell@vskog

(fig. 5).

En ren edellovskog p& over 300 da

bestående hovedsakelig av alm, eik, hassel og lind finnes ved
Skolandsvannets vestside LK86 49.
i europeisk sammenheng.

Denne er vurdert verneverdig

Edelløvskog med innslag av mer hardføre·

tresorter er vanlig på nordvestre side av hoveddalføret fra
elvas utløp og opp til Kvåsfossen LK94 60.

Denne skogen går

oftest ikke mer enn 50-100 m opp i fjellskråningen.

Svært

frodig er strekningen Vernestad - Veggja.
B.

Hoyvokst

bjerkeskog.

overalt i lavere strøk.

Dette er den vanligste skogstype
Den dominerer hele hoveddalføret

(bortsett fra de beskrevne områder av edelløvskog og større
partier furuskog, spesielt i Lygneområdet) og det meste av
området ellers under ca. 400 m o.h.

I denne skogen finnes også

-
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innslag av andre tresorter, både varmekjære og hardføre
selje, rogn i hovedsak).
på røsslyng.

(osp,

Den står ofte på blåbær, men også

Einer kan i enkelte partier være ganske dominer-

ende.
C.

Furuskog

-

lavlandet.

Rene furuskoger i lavlandet er ikke

særlig vanlig, men finnes på enkelte morener i hoveddalføret,
f.eks. Moi LK93 56 og Birkeland

LK94 62.

Furuskog blir mer

vanlige fra Snartemo LK95 67 og nordover og er dominerende
skogstype i området øst for Lygne LK97 84 og dalføret Rossevatn
- Eiken LK90 90 LK96 83.
Grana har i Norge sin naturlige utbredelse mot vest til Lyngdalen, men det er bare i nordlige deler av vassdraget man ser
tilfeller av naturlig spredning.
seg ikke naturlig.

Ut mot kysten formerer grana

En rekke plantefelt finnes mange steder i

lavere strøk av vassdraget, men disse er oftest ikke noen
dominerende skogstype over større områder.
D.

Subalpin

furuskog

(fig. 4).

draget mellom 4-650 m o.h.
ispedd bjerk.

Vanligst i vre

deler av vass-

Ikke som rene furuskoger, men

Enkelte steder er denne typen dominerende f.eks.

områdene Storevatn, Vestvassdalen, Krobudalen LK93 98.

Den står

oftest på røsslyng og myrlendt terreng.
E.

Subalpin

bjerkeskog.

Dominerende skogstype over hele vass-

draget fra ca. 4-700 m o.h.
p_å ca. 7-750 m o.h.

Skoggrensen for vassdraget ligger

Denne skogen er ikke sammenhengende i

området, men oppstykket av høye, bare topper eller lyngheier.
Undervegetasjonen
Mikroklimatiske

er oftest blåbær, gress eller røsslyng.

forhold preger skogens utseende sterkt.

Tidligere kulturelle påvirkninger som setring, sviing osv.
preger store deler av disse områdene.
F.

Lynghei.

Se avsnitt om kultur.

Et svært markant innslag i mellomliggende og

høyereliggende områder er lyngheiene.

Svært mye av det ikke

-
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skogbelagte området er åpne lyngheier med spredte bjerkeller furuskoger, myrer og vann.

Dette er ofte skrinne områder

med tynt lsmassedekke.
G. Lavalpin

sone.

Enkelte av de hoyeste omrder

nord i vass-

draget kommer inn under denne kategori, men disse områder er
begrenset
H.

når en ser hele vassdraget

under ett.

Det store antall myrer som finnes i dette kuperte

Myrer.

terrenget,

er skrinne og næringsfattige

mose, starr og røsslyng.
del pors.

bestående av gress,

I enkelte strøk er det også en god

Urterike myrer forekommer så og si ikke.

ofte geogene og da i form av soligene myrer.

Myrene er

Noe ombrogen myr

finnes også.

Kultur
Lyngdal har fra gammelt av vært en relativt avstengt dal hvor
det har vært lite gjennomgangsferdsel.

I vassdraget nord for

Rossevatn er det ikke og har det såvidt vites heller ikke vært
fast bosetning.

Det eneste kulturelle

støler, men disse drives ikke i dag.
i dag til sauebeiting.

Området benyttes en del

De fleste stølene ble lagt ned for ca.

15-20 år siden, noe som er merkbart
raskt tilvoksende

inngrep har vært noen

flere steder pga. det

bjerkekratt over myrer og over tidligere

dyrket mark med dets betydning
området svært lite.

for faunaen.

I dag benyttes

Her finnes ingen turisthytter

eller opp-

merkete lyper.
Inne p& "Heia", omrdene
dalføret,

str&k st

ligger en del avsidesliggende

fleste er fraflyttet,
Agder.

i hyere

gårdsbruk.

De aller

det samme som forøvrig gjelder i hele

Også her får vi samme Økologiske

skoggjengroing.

og vest for hoved-

Hoveddalføret

konsekvenser

mht.

er ellers ganske tynt befolket,

-
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og her drives jord- og skogbruk.

Bortsett fra et par sagbruk

er det i hele dalen bare en mindre industribedrift som
ligger nord for Rom, ca. 3,5 km fra elvas utlp.
rundt Lyngdals sentrum er det flere bedrifter.
i vassdraget finnes ikke.
&r har svrt

sur nedbr

P& Rom og
Reguleringer

Av kulturelle påvirkninger de senere

gitt mange fisketomme vann.

-
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Fig. 2. Lynqdalselva i stryk ved Veagja. Her hekker strandsnipe oa
linerle vanlig, og laksand fåtallig. Fossekall benytter vanlig
elva til næringssøk, men hekker ved fossende sideelver og bekker
i de bratte dalsidene.
I elvekantskogen hekker en rekke spurvefuglarter som er vanlige i rikere løvskogstyper, mens stjertmeis,
bjørkefink, grønnsisik og gråsisik benytter den under trekk og
overvintring.

IE>
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•

>

«
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t

Fig. 3. Lyngdalselva stilleflytende rett før fjordeltaet, med noe
sumpvegetasjon og rik kantskoq.
Hekkefauna er stokkand,
linerle, sandsvale og sivspurv, og hegre opptrer regelmessig
på næringssøk fra en nærliggende koloni.
I kantskogen finnes
de samme artene som angitt i fig. 2, i tillegg hekker rosenfink.

-
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Fig. 4. Bjrke-/furuskog med åpninger og
innslag av svaberg
oppunder skoggrensen. Fuglefaunaen har høyt innslag av noe
krevende arter med næringssøk på bakken og i kanter som rdvinge-,
mål-, svart- og gråtrost, buskskvett, rødstrupe, sivspurv og
linerle ved siden av de vanlige og dominerende skogartene lvsanger, bokfink, bjørkefink og trepiplerke. Ringtrost hekker ved
svaberget i bakgrunnen.

s
Fig. 5.
Høystammet edelløvskog i nedre
Lyngdal ved linjetakseringsfeltet
ved Veggja. Karakteristiske
hekkefugler er bøksanger, gulsange.
løvmeis, spettmeis, grønnspett,
stær og kattugle. Ved siden av
forekommer tallrikt andre krevende
men videre utbredte arter som hage
fluesnapper, kjøttmeis, hagesanger
munk og stjertmeis. Som i all
lavereliggende skog er lvsanger o
bokfink de vanligste artene, men
her utgjør de bare ca. 1/3 av
antallet.

-
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-

t

Fig. 6. Den beste hekkelokaliteten for våtmarksfugl i nedbørfeltet,
i skoggrensen ved Fiskelandsvannet. Bildet dekker bare en del av
omr&det som ifdlge Kurt Jerstad (upubl.) har en hekkefauna pa
tilsammen ca. 15 par ender og ca. 20-30 par vadefugl av artene
stokkand, krikkand, svartand, strandsnipe, rødstilk, enkeltbekkasin,
vipe og smaspove. Orrfugl og lirype opptrer i hy tetthet i liene
omkring.

Fig. 7. Skoggrenseområder i typisk mosaikkutforming i Øvre Lyngdal.
Fuglefaunaen har en høy andel av sivspurv og markerte innslag
av linerle og buskskvett, ved siden av de dominerende artene
løvsanger og heipiplerke og mer fåtallige artene steinskvett
og lirype.
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TAKSERINGER AV FUGL

Innledning
Data om fuglefaunaen er hovedsakelig samlet inn ved å foreta
linjetakseringer

(kvalitativ inventering) på en rekke for-

skjellige biotoper over hele vassdraget, hovedsakelig i 1978.
I alt 20 forskjellige felter ble linje- eller linjeflatetaksert
i 8 hovedkategorier av biotoper.
edelløvskog,

furuskog, subalpin furu- og bjerkeskog, kultur-

landskap og våtmark.
kart

Disse er tre typer bjerkeskog,

Undersøkelsesfeltene

er tegnet inn på

(fig. 1) og blir kort beskrevet under hver kategori senere.

I dette ca. 60 km lange vassdraget med svært store vekslinger
av biotoper over korte avstander var det ønskelig å få oversikt
over hovedkomponentene
biotoper av nskelig

i området på den tildelte tid.

strrelse

i takseringsyemed

Homogene

var det

vanskelig å finne, og randeffekten kommer stadig inn i bildet.
I bjerkeskog som er en dominerende skogstype vil undervegetasjonen stadig variere fra blåbær, røsslyng, gress, bregner
einer osv. innen svært små områder.

Tettheten i bjerkeskogen,

innslag av myrer, snaufjell, annen skog osv. veksler også ofte.

Metoder
Kvalitative inventeringer ble foretatt ved linjetakseringer
etter følgende metode:

Det ble gått etter parallelle striper

gjennom de enkelte delfeltene med en avstand mellom stripene
på fra 60-100 m avhengig av vegetasjonens tetthet.

Takserings-

områdene ble lagt spredt over hele vassdraget og på ulike
biotoptyper.
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I tillegg ble 2 områder kvantitativt undersøkt i l979 etter
linjeflatemetoden (Bevanger 1977).

Dette gjelder nordostsiden

av Fiskelandsvatn LK 97 86 (bjerkebelte) og området Lykkje østsiden av Storevatn LK 92 97 (subalpin furu/bjerkeskog).
Linjene ble merket opp med fargebånd for hver 25 m.
ingene ble foretatt 50 mut
bredde på stripene på 100 m.
(fig. 1).

Registrer-

til hver side, altså med en totalLinjene er tegnet inn på kartet

Videre bygger denne rapporten på et større materiale

samlet inn over flere år av Kurt Jerstad, undertegnede og andre
lokalkjente.
Områdene er oftest bare taksert en gang.
inger en tid

p

Altså bare registrer-

aret og en periode av dgnet.

Da flere av

inventeringene er gjort sent på våren/tidlig sommer, er trolig
ikke trostenes og meisenes høyeste sangaktivitetsnivå truffet.
Disse arter er da underrepresentert.

Videre vil forskjellige

værforhold og tidspunkt på døgnet for takseringen fordreie
bildet av artssammensetningen noe.
Hos andre arter som f.eks. grønnsisik er det svært vanskelig
& registrere antall territorier pga. dens adferd.

Videre er

det pga. de stadig vekslende biotoper kommet inn enkelte arter
som strengt tatt ikke hekker i de aktuelle biotoptypene, f.eks.
viper i bjerkeskog.

Linjetakseringer
Bjerkeskog
Takseringsfet

Linjetaksering i bjerkeskog ble foretatt i 12 områder spredt i
vassdraget.

Jeg har delt disse feltene inn i 3 kategorier:

A) Lavereliggende bjerkeskog eller skog i mellomliggende høyde
med lokalklimatisk svært gunstig klima (eks. Landdalen 400 m o.h.).
Skogen er relativt hoyvokst, og oftest tett.
bjerkeskog i 300-500 m o.h.
belte 570-670 m o.h.

B) Apen middelshy

C) Lavvokst bjerkeskog, bjerke

Tregrensen ligger på ca. 700 m o.h.

jcrkeskog

_A

Høyvokst, relativt tett skog dominert av bjerk.
ca. 0,567

km

2

Under 400 m o.h.

taksert.

Inventering gjelder følgende områder:
0,207

Rudjord (LK 922553,

Nordvestvendt skråning.

km

2

1978)

taksert 3/6

H.o.h. ca. 50-270

Gradient: ca. 28°.

m.

Middels til høyvokst tett bjerkeskog. Ca. 1/5 beplantet med
Ellers innslag av rogn, selje, lønn,
gran, alder 6-14 år (1978).
hassel, eik og lind.

Undervegetasjon gress, blåbær og bregner.

I øvre del partier med tett einervegetasjon og mer åpen
bjerkeskog.
Gard0l - Brygges&k (LK 947853,
Sydvestvendt skråning.

0,082

km

taksert 16/6

1978)

H.o.h. ca. 210-320

Gradient: ca. 20°.

m.

Hovedsakelig tett bjerkeskog, noe åpnere partier innimellom.
Andre tresorter
Et lite felt gran ca. 10 år gammelt (1978).
osp, eik, svartor, hegg, hassel.

Tett buskskikt enkelte steder.
Lokalklimatisk

Undervegetasjon blåbær, skinntryte, bregner.
gunstig.

km taksert 19/6 1978)
0.058
Tveiten - Gard@l (LK 953845,
m.
H.0.h. ca. 240-320
Sydvestvendt skr&ning. Gradient: ca. 25°.
Blandet høyvokst skog. Dominans av bjerk, men også stort innslag
av hassel, spesielt i nordlig del.
buskskiktet.

Enkelte svartor.

Undervegetasjon blåbær, gress, bregner.

Lite i
Lokal-

klimatisk gunstig.
Meåsen (LK 943846,

0,11

Nordostvendt skr&ning.

n

Gradient: ca. 25°.

Relativt åpen høyvokst skog.
osp, rogn og hassel.

taksert 19/6

1978)

H.0.h. 190-310

m.

Dominert av bjerk, men også noe

Lite i buskskiktet.

blåbær, gress, skinntryte, bregner.

Undervegetasjon
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Landdalen

(LK 976856 ca. 0,11 km2 taksert 21/6 1978)

Sydostvendt skr&ning.
Blandet hyvokst

Gradient: ca. 0-1.

lvskog.

H.0.h. ca. 340-400 m.

Dominans av bjerk og osp.

løvskog, alm, hassel, svartor, lind og hegg.

Noe edel-

Undervegetasjonen

dominert av blåbær, ellers bregner, urter og einer.

Lokal-

klimatisk meget gunstig.

Bjerkeskog

_

Apen middelshy

bjerkeskog h.0.h. 300-520 m, 1,14 - 1,19 kn

taksert.
Inventering gjelder følgende områder:
Kroktjern - Krokvatn

(LK 880547, 0,235 km2 taksert 13/6 1978)

Småkupert, h.o.h. ca. 300 m.
rogn, eik og furu.
hei.

Ung åpen bjerkeskog, noe osp,

Åpne partier innimellom, myrer+

Undervegetasjon

røsslyng-

røsslyng, blåbær, pors, gress+

litt

einer og bregner.
Krokvatn - Måkevatn

(LK 860551, 0,275

n

taksert 13/7 1978)

Området åpent, ikke så småkupert som Krokvatn.

H.o.h. ca. 320 m.

Åpen ofte lavvokst bjerkeskog med innslag av noe furu.
er skrint, rsslyng,

starr, pors.

Eikeland - Tenkstlvatn

Fattigmyrer innimellom.

(LK 940722, 0,34 km

I hovedform slett (litt småkupert).

røsslyng, blåbær.

2

.

taksert 20/6 1978)

H.o.h. ca. 360 m.

skog av bjerk og noe innslag av furu.
det lite i buskskiktet.

Området

Åpen

Bortsett fra einer er

Noe beplantet gran.

Undervegetasjonen

En del mindre myrer.

Skothei (LK 938699, 0,29 - 0,34 km2 taksert 20/6 1978)
Nordøstvendt skråning.

H.o.h. ca. 400-520 m.

bjerkeskog på blåbærbunn.

Grissent buskskikt.

Nesten ren åpen
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Bjerkeskog_C

Lavvokst bjerkeskog, bjerkebelte, 570-670 m o.h., 0,86 - 0,89 km2
taksert.
Inventering gjelder fdlgende omr&der:
Bulega (LK 955885, 0,29 - 0,32 km

2

taksert 26/6 1978)

Sydvestvendt skråning, ca. 570-640 m o.h.
skog med en del myrer innimellom.
tivt lokalklimatisk gunstig.

Apen lavvokst bjerke-

Deler av området er rela-

Her er en del ospeskog.

Under-

vegetasjonen er gress, starr, røsslyng.
Fiskelandsvatn

(LK 969860, 0,14 km2 taksert 28/6 1978)

Sydvestvendt skråning ca. 570 m o.h.
voksende bjerk i buskskikt.

Kort, kroket og spredt-

Undervegetasjonen

er røsslyng,

blåbær, fjellbjerk og starr.
Surtevatn

(LK 951966, 0,43 km2 taksert 1/7 1978)

Nordvestvendt skråning ca. 670 m o.h.
av lav bjerk i hyde
Myrer innimellom.
gress og starr.

l-3 m.

Ca. 1/3 av arealet dekket

Noen steder svært tette kratt.

Undervegetasjonen

er røsslyng, dvergbjerk,

Spredt står enkelte høye rognetrær på opptil

5-6 m.

Resultater

I de 3 kategorier ble løvsanger funnet å være omtrent dobbelt
så tallrik som den nest vanligste arten.

I bjerkeskog A

(tabell 1) er bokfink og rødstrupe de nest vanligste, mens
trepiplerke kommer sterkt inn i kategori B (tabell 2), habitater
som er åpne gjerne med litt blandingsskog.
nest vanligste arten i bjerkebelte

Sivspurv er den

(C) (tabell 3) i halvåpen og

fuktig skog - spesielt ved Surtevatn.

Den ble ikke registrert

under 300 m o.h., men finnes her også mer fåtallig.

Den er

Tabell 1. Resultater fra linjetaksering i bjerkeskog A, Lyngdal, 1978.

Lvsanger
Bokfink
Rdstrupe
Hagesanger
Maltrost
Munk

Svarttrost
Trepiplerke
Gråtrost
Hagefluesnapper
Rdvingetrost
Jernspurv
Buskskvett
Grnnsisik
Kjottmeis
Lvmeis
Grå fluesnapper
Tornsanger
Gjerdesmett
Svartmeis
Spettmeis
Bksanger
Ringdue
Fuglekonge
Bjorkefink
Gul sanger
Toppmeis
Flaggspett
Fossekall
Sum

Phylloscopus troehi lus
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Sylvia borin
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla
Turdus merula
An thus trivial is
Turdus pilaris
Ficedula hypoleuca
Turdus iliacus
Prunella modularis
Saxicola rubetra
Carduelis spinus
Parus major
Parus palustris
Muse icapa striata
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Parus ater
Sitta europaea
Phylloscopus sibilatrix
Columba palumbus
Regulus regulus
Fringilla montifringilla
Hippolais icterina
Parus cristatus
Dendrocopos major
Cinclus cinclus

TveitenGard»l

Rudjord

GardlBryggeså

32
13

15
15

4

10

3

11
13

10
4
4
4
4

3
1

5
6
3
2
3

5

3
3
2
10

l

1
2
1
1

1
1

Mesen
14
3
8
1
1

3
1
1
1

Landdalen
9

1

11

4

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

7
7
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

40

286

99

4

1
2
3
3
5

1
1

2
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

101

69

36

40

%

26
14

2
1
1

Dominans

74
40
36
20
19
13
12
12

4

2

1

Total

13

7
7
5
4
4

I---'
-J

Tabell 2.

Resultater fra linjetaksering i bjerkeskog B, Lyngdal, 1978.

Lvsanger
Trepiplerke
Bokfink
Jernspurv
Rds trupe
Buskskvett
Sivspurv
Tornsanger
Svarttrost
Maltrost
Linerle
Rdvingetrost
Grnnsisik
Gråtrost
Grå fluesnapper
Bjorkefink
Strandsnipe
Steinskvett
Kjittmeis
Stær
Hageflue snapper
Ringdue
Granmeis
Ringtrost
Gjok
Vipe
Lvmeis
Furukorsnebb
Gul sanger
Hagesanger
Rdstjert
Sum

Phylloscopus trochilus
Anthus trivialis
Fringilla coelebs
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Embriza schoeniclus
Sylvia communis
Turdus merula
Turdus philomelos
Motacilla alba
Turdus iliacus
Carduelis spinus
Turdus pilaris
Muscicapa striata
Fringilla montifringilla
Tringa hypoleucos
Oenanthe Oenanthe
Parus major
Sturnus vulgaris
Ficedula hypoleuca
Columba palumbus
Parus montanus
Turdus troquatus
Cuculus canorus
Vanellus vanellus
Parus palustris
Loxia pytyopsittacus
Hippolais icterina
Sylvia barin
Phoenicurus phoenicurus

KroktjernKrokvatn

KrokvatnMkevatn

EikelandTenkstlvatn

48
11
6
4
3

11
2
3

15
8
10
10

5

9
8
6
6
4

4
3
1
1
2

1
1
2
1
1
1
1

118

2

31

33
12
11
4

6

5

1

1
2

3
8
3
2

1

2

3
8

1

2

1
1

Skothei

1
1

84

3

5
1
3

Total
107
33
30
18
14
14
12
11
11
9
8
8
8
8

4

4

1
1
1

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

86

319

2

Dominans
8

34
10
9
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

98

l+

o

Tabell 3.

Resultater fra linjetaksering

i bjerkeskog C, Lyngdal, 1978.
Bulega

Lvsanger
Sivspurv
Bjorkefink
Bokfink
M%ltrost
Heipiplerke
Trepiplerke
Steinskvett
Linerle
Buskskvett
Rds trupe
Ringtrost
Gjok

Svarttrost
Tornsanger
Strandsnipe
Krake
Grå fluesnapper
Gråtrost
Sum

Phylloscopus trochilus
Emberiza schoeniclus
Fringilla montifringilla
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Anthus pratensis
Anthus trivial is
Oenanthe oenanthe
Motacilla alba
Saxicola rubetra
Erithacus rubecula
Turdus merula
Cuculus canorus
Turdus merula
Sylvia communis
Tringa hypoleucos
Corvus corone
Muscicapa striata
Turdus pilaris

20
1
9
9
6
4
2
2
3
2
2
2

Fiskelandsvatn SE
6
4

16
13

2

3
4

1

1

1

1
62

Surtevatn
SE

1

1
2

1

17

Total
42
28
9
9
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

41

130

Dominans
%

32
21
7
7
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

99

1--'
O

I
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vanligere igjen når man kommer ut til kysten. Et bilde som
er vanlig også for andre arter. Bjorkefink er vanlig i
400-600 m o.h. , men går altså ikke helt verst i
bjrkebeltet og er ikke registrert lenger ned enn til 350 m o.h.
Jernspurv kommer sterkt inn i kategori Bi enkelte biotoper

området

Buskskvett er vanlig i åpen

gjerne med einer i buskskiktet.

skog og påtreffes helt oppe i bjerkebeltet f.eks. sammen med
arter som heipiplerke, sivspurv, steinskvett og lirype (se
tabell 12).

Trostene er pga. sitt tidlige aktivitetsnivå

underrepresentert

i disse takseringene.

Gr&trost som er vanlig i hyere

strk,

vanlig hekkende også i lavlandet.

har etter ca. 1970 blitt

Ringtrost går ned til ca.

400 m o.h. i åpne og halvåpne partier av bjerk og vier.

Når

det gjelder sangernes preferanse for de forskjellige typer
bjerkeskog foretrekker hagesangeren og munk lettere skog i
lavere strøk (hagesangeren vanligst), mens tornsangeren er
vanlig i halvåpne eller åpne områder både i lavlandet og i
mellomliggende strøk. Gulsanger treffes sjeldent i bjerkeskog,
men er registrert syngende ved Skothei ca. 400 m o.h.

Av rov-

fugl er,i bjerkebelte og fjellet over dette, funnet hekkende
fjellvåk 1978 (Surtefjell), jaktfalk 1979 og dvergfalg 1979
(Hagevatn).

Kongeørn hekker årvisst.

Edel Dovskog
Taksering€felt

2 områder av edelløvskog ble linjetaksert.
ved Skolandsvann, 20-110 m o.h.er

svrt

Det ene området

frodig med ren edellov-

skog - hovedsakelig alm, eik, hassel og lind.

Skogen her er

vurdert verneverdig i internasjonal målsetokk

(Verneplan for

edell%vskog i Vest-Agder fylke).
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Det andre området - Veggja 30-60 m o.h. - ligger langs tidligere dyrket jord ved elva og er blandingsskog med mer enn
50% edellvskog

(fig. 5).

Feilkilder i takseringen gjelder som beskrevet under "Bjerkeskog".
0,346 km

2

taksert.

Inventering gjelder fdlgende omrder:
Skolandsvann
stvendt

(LK

skrning,

20-1l0 m o.h.

858495, 0,21 km

2

taksert 1/6 1978)

gradient fra 20-30°.

Ren edellvskog,

En del ur, ca.

hyvokst

og frodig.

lig bestående av alm, eik, hassel og lind.

Hovedsake-

Sparsom buskskikt.

Undervegetasjonen er urter og gress, men sparsomt av dette da
de hemmes av lite lys.
Veggja

(LK

919560, 0,136 km2 taksert 2/6 1978)

Sydøstvendt skråning ca. 30-60 m o.h.

Nederst smal elveslette

innen gradient 20-30°.

Tidligere dyrket jord langs elvebredden,

benyttes nå til beite.

I hellingen innenfor nøyvokst blandings-

skog med mer enn 50% edellovskog.
lindetrær, en del hassel.
høyere i skråningen.

Bjerk og osp kommer sterkere inn

Undervegetasjonen er urter og gress.

Sangere kom i Skolandsomrdet
hagesanger, bksanger,

Spesielt hoyvokste alm og

sterkt inn.

Vanlig her var

munk og tornsanger (ved åpnere partier).

Hagesanger og tårnsanger var også vanlig i Veggja-området.
Gulsanger treffes også på begge stedene.

Møller er registrert

i Skolandsområdet, men ble ikke truffet under registreringene
1978.
Andre arter her er hagefluesnapper, rødstrupe, svarttrost og
kjøttmeis, som alle er svært vanlige her.

Gjerdesmett treffes

der det er ulendt, spettmeis ved sterkere innslag av eikeskog,
trekryper kan også observeres her.

Kattugle foretrekker disse

habitater (gjerne i nærheten av åpen mark) og hekker i varierende
antall i egnede hule trær, hovedsakelig alm, og i flere oppsatte
rugekasser i området.
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Tabell 4. Resultater fra linjetaksering i edelløvskog, Lyngdal, 1978.
Skoland Veggja
Lvsanger
Bokfink
Hagefluesnapper
Rodstrupe
Svarttrost
Kjttmeis
Hagesanger
Bksanger
Munk

Blmeis
Måltrost
Trepiplerke
Tornsanger
Stær
Gulsanger
Gjerdesmett
Spettmeis
Kattugle
Gronnspett
Rdvingetrost
Stjertmeis
Trekryper
Buskskvett
Linerle
Gråtrost
Lvmeis
Krake

Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Ficecula hypoleuca
Erithacus rubecula
Turdus merula
Parus major
Sylvia borin
Phylloscopus sibilatrix
Sylvia atricapilla
Parus caeruleus
Turdus philemelos
Anthus trivialis
Sylvia communis
Sturnus vulgaris
Hippolais icterina
Troglodytes troglodytes
Sitta europaea
Strie aluco aluco
Picus viridis
Turdus iliacus
Aegithalos caudatus
Certhia familiaris
Saxicola rubetra
Motacilla alba
Turdus pilaris
Parus palustris
Corvus corone

29

31

16

15
14
7
6

10

11

1

2

1
1
1
1
1

23
21
17
17
12

6

2

2
2

39

10

3
2
4

1

42

8
7
6
3

5
5
2
4

167

Sum

13

Total

11
11
8
7

Dominans
%

17

l6
10

9

7
7
5

5
5

3
3

6
6
4

2
2
2

4
2
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

75

242

97

2

3

1
1

2

Tabell 5. Resultater fra linjetaksering i furuskog, Lyngdal, 1978.
Vernestad+ Landdalen
Lvsanger
Bokfink
Trepiplerke
Rodstrupe
Granmeis
Jernspurv
Grå fluesnapper
Grnnsisik
Buskskvett
Maltrost
Toppmeis
Hagefluesnapper
Flaggspett
Svarttrost
Gulspurv
Sum

Phylloscopus trochilus
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Erithacus rubecula
Parus montanus
Prunella modularis
Muscicapa striata
Carduelis spinus
Saxicola rubetra
Turdus philomelos
Parus seistatus
Ficedula hypoleuca
Dendrocopos major
Turdus merula
Emberiza citrinella

Dominans
%

30
12

37
15

9

11

8
5

3

2

2
2
2

2

10

6
4
2

2

2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

81

97
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2 mindre områder i furuskog er taksert.

Ren furuskog av noen

størrelse er vanskelig å finne, men man burde i tillegg ha
taksert en furuskog i NV i området Eiken - Rossevatn for å få
et riktigere bilde av artssammensetningen i denne biotoptypen.
ca. 0,3l6 km

2

taksert.

Inventeringen gjelder flgende
Vernestad (LK 928573, 0,096 km

omr&der:
2

taksert 2/6 1978)

Morenerygg langs elva, ca. 60 m o.h.

Åpen høyvokst furuskog.

I buskskiktet noe eik, men ikke mer enn at skogen virker åpen
og luftig.
Landdalen

Undervegetasjonen er blåbær.
(LK 970840, ca. 0,220 km2 taksert 21/6 1978)

Vestvendt skråning, 240-300 m o.h.

Middelhyvokst

furuskog

som er åpen, bortsett fra einer, lite i buskskiktet.
Feltet inneholder et mindre hogstfelt.

Blåbær.

størrelsen på området

i Landdalen er svært usikkert.
Takseringsresultatene

Subatpin

er gitt i tabell 5.

furu/bjekeskog

Subalpin furu/bjerkeskog i Hornshyl - Lykkje - Storevatn
området ble linjetaksert både i 1978 og 1979 og linjeflatetaksert 1979.

Lvsanger,

sivspurv, trepiplerke, bjorkefink

og bokfink er dominerende arter.

Gråsisik ble påtruffet flere

ganger i 1979, men den er ikke vanlig ellers - invasjonsfugl.
Takseringene i 1978 viser ganske stort avvik fra takseringene
i 1979.

N& er variasjoner av denne type vanlig i hyere

strøk, men de store variasjoner her skyldes også at det i
1979 ble taksert senere i sesongen. Vi ser at i 1979 var

-

vipe og rodstilk
nedenfor

24

-

helt borte fra myra ved Lygnevatn

Lykkje),

mens arter som jernspurv

ble observert

en gang.

Derimot

inne i 1979.

Rdstjert

som er observert

området

tidligere

Skogen er oppstykket
366-580 m o.h.
Homshylvatn
taksert

og rødstrupe

var granmeis

ble ikke registrert

ikke

og grønnsisik

flere ganger i dette

verken

i 1978 eller 1979.

av myrer og nakne fjell, lyngheier,

Ca. 0,72 km

- Storevatn

2

taksert.

(LK 892912 - LK 921969, ca. 0,72 km

2

16/6 1978)

Blandingsskog
Storevatn

av bjerk og furu.

dominerer

Ved Lygnevatn
Homshylvatn

bjerk.

Fra Lykkje til sydenden

Østsiden

dominans

Fra Lygnevatn

1:1.

-

av furu.
i subalpin furu/bjerkeskog,
HornshylvatnLykkje-Storevatn

Lpvsanger
Bjorkefink
Bokfink
Trepiplerke
Sivspurv
Rdvingetrost
Jernspurv
Buskskvett
Grnnsisik
Linerle
Rd strupe
M?ltrost
Svarttrost
Gran/furukorsnebb
Gråtrost
Steinskvett
Hage fluesnapper
Gjok
Bergirisk

av

av bjerk/furuforhold

åpen skog og flere myrer.

Tabell 6. Resultater fra linjetaksering
Lyngdal, 1978.

Sum

(like

Phylloscopus trochilus
Fringilla montifringilla
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Emberiza schoeniclus
Turdus iliacus
Prunella modularis
Saxicola rubetra
Carduelis spinus
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Turdus merula
Loxia
Turdus pilaris
Oenanthe oenanthe
Ficedula hypoleuca
Cuculus canorus
Acanthis flavirostris

61
18
16
13

13
7
7
6
6

6
4
4
3
3
3
2

Dominans
%

35
10

9
7
7
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

1
1
1

1
1
1
1

175
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/ bjerk

- furu

bjek

Ved Lykkje - Storevatn ble det lagt en stripe på 2600 m, fra
LK 927946 til LK 923970 (Fig. 1 ) .

Området ligger fra 550 til

590 m o.h. i en vestvendt skråning dominert av bjerkeskog ca.
60% av arealet, 15% blandingsskog bjerk/furu, 20% fattigmyr og
5% vann.
Totalarealet er 0,26 km

med et samlet landareal p& 0,247 kmf,

og 7 takseringer foretatt i tidsrommet 21/6 til 11/7 1979.
Ved Fiskelandsvatnets
2300 mi

nordøstside ble det lagt en stripe på

nordvest-sydøstlig

(Fig. 1).

retning fra LK 957877 til LK 970858

Området ligger ca. 560 - 580 m o.h., og stripen

lagt vekselvis over bjerkeskog
40% og lynghei ca. 20%.

(kratt) ca. 40%, fattigmyr ca.

Totalarealet er 0,23 km2, og 5

takseringer ble foretatt i tidsrommet 27 - 29/6

Tabell

1979.

7. Resultater fra linjetaksering i subalpin furu/bjerkeskog
langs dalbunnen fra sydenden av Homshylen til Lykkje,
1978 og 1979.
Antall
territoriehevdende
fugler
1978
1979

Art
Krikkand

Anas

Vipe

Vanellus

1

crecca

Rdstilk

Tringa

Strandsnipe

T.

Gjok

Cuculus

Trepiplerke

Anthus

vanellus
totanus

2

hypoleucos

Linerle

Motacilla

Fossekall

Cinclus

4
6

canorus
trivialis

8

4

alba

4

1

cinclus

1

Jernspurv

Prunella

Lvsanger

Phylloscopus

modularis
trochilus

6

35

Hagefluesnapper

Ficedula

hypoleuca

Buskskvett

Saxicola

rubetra

3

Steinskvett

Oenanthe

oenanthe

2

Rods trupe

Erithacus

Gråtrost

Turdus

6

l

rubecula
pilaris

30

1
4

5
3

1

Svarttrost

T.

merula

1

6

Rdvingetrost

T.

iliacus

5

5

M&ltrost

T.

philomelos

9

Granmeis

Parus

Bokfink

Fringilla

Bjorkefink

F.

Gronnsisik

Carduelis

Sivs

Emberiza

urv

Totalt

antall

Antall

arter

montanus
coelebs

montifringilla

19

8

11

11

2

1

129

85

21

14

spinus
schoeniclus

3
2

3

er
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Resultatene her bygger hovedsakelig på takseringer på selve
Lyngdalssletta (ved Lyngdalsel vas utlp),

men også et par

mindre partier lenger nord.
Inventering gjelder folgende omr&der, totalt ca. 1.3 km.
Lyngdalssletta (LK 865470, ca. 1 km2 taksert 27/5 - 31/5 1978)
Området gjelder strekningen Kvaavik - Rom.
skap, ca. 2-3 m o.h.

Flatt sletteland-

Dyrket mark, hovedsakelig gressproduksjon.

Lyngdalselva går i meandere gjennom denne sletta.
tasjon er bjerk og svartor.

Høyere vege-

En del bebyggelse.

Veggja (LK 919560, 0,136 km2 taksert 2/6 1978)
Sydstvendt

skrning

ned mot smal elveslette.

Elvesletta

var tidligere dyrket jord og benyttes nå til beite.
innenfor hyvokst

I hellingen

blandingsskog med mer enn 50% edellvskog.

n

Lygne - Bryggesåk (LK 945850, 0,15

taksert 19/6 1978)

Langs elvebredden fra Tveiten LK 954840 til Eikås Sagbruk
(brua) LK 936858.

Elva er i store deler stilleflytende.

Sneller og siv langs strandkanten.

Langs elvekanten vokser

bjerk, svartor, hegg og furu, innenfor er det dyrket mark.
En lang rekke arter kommer inn her.

Ikke nødvendigvis bare

arter som krever dyrket mark, bygninger, rugekasser osv., men
arter som foretrekker randsoner generelt.
Spesielt knyttet til kulturmark er sanglerke, stær, skjære,
l&vesvale, t&rnseiler, gr&spurv.

I rugekasser bl@meis, kjtt-

meis, hagefluesnapper, vendehals.

Ved veiskjæringer/elvekant

sandsvale.

Ellers er også i denne biotopen løvsanger og bok-

fink dominerende.

Langs skogkantene og treklynger treffes

buskskvett, tornsanger, hagesanger, svarttrost, rødstrupe,
sivspurv, gulspurv, gråtrost, trepiplerke m.fl.

Sjeldnere

også rosenfink, gulsanger, tornirisk - kanskje også en hortulan.
Kattugle er også vanlig hekkende her.

-
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Tabell 8. Resultater fra linjetaksering i kulturlandskap, Lyngdal, 1978.
Lyngdalssletta + Veggje
+ L gne - Bryggeså
Lvsanger
Bokfink
Sanglerke
Buskskvett
Tornsanger
Kjottmeis
Svarttrost
Linerle
Rds trupe
Sivspurv
Hage fluesnapper
Hagesanger
Stær
Gulspurv
Låvesvale
Sandsvale
Gråtrost
Krake
Gråspurv
Tårnseiler
Trepiplerke
Rosenfink
Maltrost
Gul sanger
Skjære
Tornirisk
Grå fluesnapper
Jernspurv
Gråspurv
Grnnsisik
Heipiplerke
Vendehals
Hortulan
Gjok
Mller

Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Alauda arvensis
Saxicola rubetra
Sulvia communis
Parus major
Turdus merula
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Emberiza schoeniclus
Ficedula hypoleuca
Sylvia borin
Sturnus vulgaris
Emberiza citrinella
Hirundo rustica
Riparia riparia
Turdus pilaris
Corvus corone
Passer domesticus
Apus apus
Anthus trivialis
Carpodacus erythrinus
uruds philomelos
Hippolais icterina
Pica pica
Acanthis cannabina
Muscicapa striata
Prunella modularis
Passer domesticus
Carduelis spinus
Anthus pratensis
Jynx torquilla
Emberiza hortulana
Cuculus canorus
Sylvia curruca

20
10

9
9
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

11

10
9
9
8
7

7
7
5
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
l

1
1
1
1
1
334

Tabell 9. Påviste territorier av vannfugl, Lyngdal 1978.
Syd for
Lygne

Sum

%

67
35
30
30
17
15
14
14

Sum

Strandsnipe
Vipe
Rdstilk
Stokkand
Enkeltbekkasin
Krikkand
Fossekall

Dominans

Tringa hypoleucus
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Anas platurhynchos
Gallinago gallinago
Anas crecca
Cinclus cinclus

10
13

6
4
4
1
38

100

Vtmark.

Nord for
L gne
23
5

Total

Dominans
%

41
23
15

1
1

33
18
12
10
4
2
1

42

80

100

6

6

13

5
2
1
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Lineflatetakserin
bijc-

-

furu/bjcrkeskog

og

ved Lykkje - Storevatn

Takseringene

1979, noe som gir et bedre resultat
Minst en av periodene

burde imidlertid

og subalpin

C (bjerkebelte)

over 3 dager.

til de tidligste

området er en mellomting

- Storevatn

Lykkje

for

vært lagt til siste del

aktivitetsnivå

av mai for å treffe høyeste
bjerkeskog

enn hva er tilfellet

hvor det ble taksert i en periode

Fiskelandsvatn

artene.

er gjort over tre perioder

mellom
med en

furu/bjerkeskog

del åpne partier myr innimellom. Det kan derfor sammenlignes
som er gjort her, og hovedbildet

linjetakseringene

I dette linjeflatetakseringsområdet

samme:

åpne partier

innimellom

bjerkekratt

med

er nær det

hvor det er en del

er sivspurvsvært

Hvor det kommer inn noe furu synes trepiplerka

vanlig (tab.11).

å være mer vanlig.

Bjerkeskog/myr/lyngheimosaikk
Takseringene

ved Fiskelandsvatn

på bare 3 dager, relativt
særlig

sent i sesongen.

flere arter om man hadde flere takseringer

periode,

men muligens

registreringer

noen flere territorier.

i området

er det observert

tornsanger,

trost, kjttmeis,

kan hekke i området.

var heipiplerka

for mye for & vre

Ved tidligere
ring-

som alle muligens

i området her (tab. 12), kan sammen-

gjort i bjerkebeltet

generelt

er svært åpent med myr og

den tallrikeste.

lar seg vanskelig

tivt lite arealet,og

i samme

rdvingetrost,

og orrfugl,

Men da dette området

(bjerkeskog C).

Lirypebestanden

gjk

Takseringene

lignes med linjetakseringene
lyngheier

er

5 takseringer

laget, men det vil trolig ikke bli funnet noe

i minste

kanskje

ble foretatt over en periode

bredden

vurdere

ut fra dette rela-

på 100 rn i takseringsstripen

er

sikker på å få med alle lirypeterritoriene.
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Tabell 10. Oversikt over de 5 dominerende arter under linjetakseringen
de forskjellige biotopene, Lyngdal, 1978.
Biotop
Bjerkeskog A
Bjerkeskog B
Bjerkeskog C
Edellvskog
Furuskog
Subalpin furu/
bjerkeskog
Kulturlandskap
V%tmark

Dominansrekkeflge:
2
1
Lvsanger
Lvsanger
Lvsanger
Lvsanger
Lvsanger

Bokfink
Trepiplerke
Sivspurv
Bokfink
Bokfink

Bjorkefink
Lvsanger
Bokfink
Lvsanger
Strandsnipe Vipe

3

4

5

Rdstrupe
Bok fink
Bjorkefink
Hageflue snapper
Trepiplerke

Hagesanger
Jernspurv
Bokfink
Rds trupe
Rdstrupe

Mltrost
Rds trupe
Maltrost
Svarttrost
Granmeis

Bokfink
Sanglerke
Rdstilk

Trepiplerke Sivspurv
Tornsanger
Buskskvett
Enkeltbekkasin
Stokkand

Tabell ll. Resultater av linjeflatetaksering,
0,26 km taksert.

Lvsanger
Sivspurv
Trepiplerke
Bjorkefink
Gråsisik
Bokfink
Maltrost
Jernspurv
Heipiplerke
Linerle
Svarttrost
Rdvingetrost
Gråtrost
Buskskvett
Steinskvett

Lykkje - Storevatn,

16

62
31
19
19
15
12
8

31
15
10

1
l
l
1
1
1
1

8
4
4
4
4
4
4
4

4

52

202

102

8
5
5
4
3

2

2

Tabell 12. Resultater av linjeflatetaksering,
taksert.

Fiskelandsvatn,

Antall terr.

Totalt

Dominans

Terr./km

Phylloscopus trochilus
Emberiza schoeniclus
Anthus trivialis
Fringilla montifringilla
Acanthis flammea
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Prunella modularis
Anthus pratensis
Motacilla alba
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus pilaris
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe

Anthus pratensis
Phylloscopus trochilus
Emberiza schoeniclus
Motacilla alba
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Lagopus lagopus

2

Antall terr.

Totalt

Heipiplerke
Lvsanger
Sivspurv
Linerle
Buskskvett
Steinskvett
Lirype

i

%

10
8
6
4
2

2

2
2
2

2

2

2

0,23 km

Terr./km

2

Dominans
%

1
1
1
1

26
22
17
4
4
4
4

32
27
21
2
5
5
5

19

81

100

6
5
4
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REGISTRERINGER
M rer, vann o

vassdrag

Ender er vanskelig å taksere i hekkeperioden da de holder
seg skjult, og antall påviste territorier i 1979 (tabell 9)
er derfor svært lavt.
Stokkand og krikkand er vanlig hekkende over hele vassdraget.
Siland hekker ved elvas utløp.

Stjertand er påvist hekkende

en gang i Kvås 1942 (Grimsby 1964) Haftorn 71.

Svartand

hekker sannsynligvis ved Fiskelandsvatn.

Dette er i tilfelle

trolig sydgrensen for dens hekkeområde.

Den påtreffes også i

andre vann nord i vassdraget.

Kvinand er den vanligste dykk-

and i vassdraget, men den er ikke funnet hekkende - kanskje
pga. egnede hekkeplasser.

Brunnakke og Sjøorre (ved Surtevatn

og Storevatn) er også observert sommerstid, men ingen tegn
til hekking.
Vanligste vadere er strandsnipe, vipe, rødstilk og enkeltbekkasin - sistnevnte ikke lenger nord enn til Rossevatn.

Fugl i snaufellet
Av arter tilknyttet hyfjellet

i Syd-Norge er hele 3 arter

funnet hekkende og disse har kanskje alle sin sydlige grense
her.

Det gjelder heilo som hekket øst for Landdalen 1979.

Fjæreplytt på Tindefjell 1978 og 1979 og småspove (som også
hekker langs kysten og hekkfunn gjort ved elvas utlp
hekket ved Fiskelandsvatn

1975.

1970)

Ellers er det en liten

mulighet for at skogsnipe hekker ved Veggja der den er
observert flere ganger i sommerhalvåret.
grense for dens utbredelse mot vest.

Dette er kanskje

-

3l

-

Utbredelses renser
Ut fra fuglelivets artssarnrnensetninger ligger vassdraget
mellom østland og vestland hvor flere østlige arter har sin
utbredelsesgrense.

Videre når vassdraget opp i lavalpin

sone og flere arter har sannsynligvis sin sydlige grense for
utbredelse her (se "karakteristikk").

Overvintring
I området finnes det stand og streiffugler som vanligvis er på
Sørlandet om vinteren, se artslista.

Noen omfattende regi-

streringer om vinteren er ikke foretatt.
vintrer nr

En del vannfugl over-

Lyngdalselvas utlop og enkelte andre steder i elva,

spesielt på milde vintre.

Gråhegre, sangsvane, stokkand,

kvinand, siland, laksand sees vanlig overvintrende, mens dvergdykker, rddrum,

knoppsvane og toppand også er observert.

Av rovfugl er honsehauk, spurvehauk og kongern
vintrende.

vanlig over-

Musvåk er også observert.

Vårtrekk
Noen omfattende registreringer av vårtrekket er ikke foretatt.
Etter hvert som isen går av vannet er det foretatt noen observasjoner av andefugler.
Lygne 24/5 1979.

F.eks. ble 34 svartender observert i

Se ellers artslista.
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Tabell 13. Artsliste over fugl registrert i Lyngdalsvassdragets
nedbrfelt.
H
h
O

- hekking påvist eller sannsynlig
- hekking usikkert, men mulig
- observert uten tegn på hekking
+++ - regelmessig og tallrik
++ - regelmessig men fåtallig, eventuelt på få lokaliteter
+
- uregelmessig, enkeltfunn

Rordrum
Grahegre

Gavia stellata
G. arctica
Podiceps ruficollis
P. sp.
Botaurus stellaris
Ardea cinerea

0
0
0
0
0
0

Gjess
Knoppsvane
Sangsvane
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Stjertand
Knekkand
Toppand
Svartand
Sjorre
Kvinand
Siland
Laksand

Anser Sp.
Cygnus olor
C. cycnus
Anas platyrhynchos
A. crecca
A. penelope
A. acuta
A. querquedula
Aythya fuligula
Melanitta nigra
M. fusca
Bucephala clangula
Mergus serrater
M. merganser

0
0
0
H

Fiskeørn
Honsehauk
Spurvehauk
Fjellvåk
Musvk
Kongeørn
Jaktfalk
Dvergfalk
Tårnfalk

Pandion haliaetus
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo lagopus
B. buteo
Aquila chrysaetos
Falco rusticolus
F. columbarius
F. tinnunculus

h +

Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
Fasan
Trane
Vannrikse
Akerrikse
Sivhone
Sothone

Lagopus lagopus
L. mutus
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Phasanius colchius
Grus grus
Rallus aquaticus
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra

Tjeld
Sandlo
Heilo
Vipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Sotsnipe

Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris maritima
c. alpina
Philomachus pugnax
Tringa erythropus
T. tetanus
T. nebularia
T. ochropus
T. hypoleucos

Smilom
Storlom
Dvergdykker
Dykker

Rodstilk

Gluttsnipe
Skogsnipe
Strandsnipe

+
+
+
+
+
+++

++
+
++
+++
H ++

0

(h) +(+)

H +

h +
0 ++

h +, 0 ++
0 +

h +++
H ++

0 ++
H ++
H +(+?)
H +

++
++
+
+
H +
H
H
H
H

H +++
0

$»

(H?)

H +++
H ++

H ++
H +, 0 +
0 +
0 +(+), (H ++)
0 +, (H +)

H +(+)
H ++

H +

H +
H ++(+)

H +(+?)
0 +
0 +
0 +

H ++
0 ++

h +
H +++
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Storspove
Smaspove
Rugde
Enke 1tb ekkasin
Svommesnipe

Numenius arquata
N. phaeopus
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Phalaropus lobatus

0 ++

Hettemake
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Fiskemake
Makrellterne
Ringdue
Tyrkerdue

0 ++
0 +(+)
0 ++

Gjok

Larus ridibundus
L. fuscus
L. argentatus
L. marinus
L. canus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus

H
H
H
H

+
++(+)
++
+++

Hubro
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Spurveugle
Haukugle
Kattugle
Tarnugle
Tårnseiler
Isfugl
Hærfugl

Bubo bubo
Asio otus
A. flammeus
Aegolius funereus
Glaucidiumpasserinum
Surnia ulula
Strie aluco
Tyto alba
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops

H
H
H
H

+(+), (H ++)
++
+ (n=l)
+

Vendehals
Gronnspett
Svartspett
Flaggspett
Hvitryggspett
Dvergspett
Tretåspett

Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopus major
D. leucotos
D. minor
Picoides tridactylus

Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Fjellerke
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle

Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Eremophila alpestris
Alauda arvensis
Anthus trivialis
A. pratensis
Motacilla flava
M. cinerea
M. alba

Tornskate
Varsler
Star
Notteskrike
Skjære
Nottekrake
Kaie
Kornkråke
Ravn

Lanius collurio
L. excubitor
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
c. frugilegus
c. corone
C. corax

Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv

Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis

0 ++

Sivsanger
Gulsanger
Hagesanger

Acrocephalus schoenobaenus
Hippolais icterina
Sylvia borin
s. atricapilla
s. communis
s. curruca

h/O +

Krake

Munk

Tornsanger
Moller

+(+)
+++
++
0 +
H
H
H

0 ++
H/h ++

(h?)

++

(0 +)
H

++

H

++

0 +
0 +
0 +
H +++
H
H
H

H
H
H

++
+
++
+(+)
+(+)
+(+)

H

++(+)
+++
++(+)
+
++
+++
+++
+
+(+)
+++

H

++

H
H
H

0
H
H
H
H

0

0 ++
H +++

h ++
H

++

h/0 ++
0 ++

0 +(+)
H
H
H
H
H

+++
++
++(+)
++(+)
+++

++
+++
++(+)
++(+)
0 +(+)
H
H
H
H
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Lvsanger
Gransanger
Bksanger
Fuglekonge
Hagefluesnapper
Grå fluesnapper

Phylloscopus trochilus
P. collybita
P. sibilatrix
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata

H +++
H +(+)

Buskskvett
Steinskvett
Ridstjert
Rdstrupe
Blåstrupe
Gråtrost
Ringtrost
Svarttrost
Ridvingetrost
Maltrost
Duetrost

Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Turdus pilaris
T. torquatus
T. merula
T. iliacua
T. philomelos
T. viscivorus

H +++

Stjertmeis
Lvmneis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blameis
Spettmeis
Trekryper

Aegithalos caudatus
Parus palustris
P. montanus
P. cristatus
P. ater
P. caeruleus
Sitta europea
Certhia familiaris

Graspurv
Pilfink
Bokfink
Bjorkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Stillits
Bergirisk
Tornirisk
Gråsisik
Rosenfink
Konglebit
Furukorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Gulspurv
Hortulan
Sivspurv
Lappspurv
Snspurv

Passer domesticus
P. montanus
Tringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
c. spinus
C. carduelis
Acanthis flavirostris
A. cannabina
A. flammea
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Loxia pypyopsittacus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
E. hortulana
E. schoeniclus
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis

H ++
H +(+)
H +++
H ++

H +++
H ++
H +++

0 +
H +++
H +++
H +++
H +++
H +++
0 +
H
H
H
H

H
H
H
H

+(+), 0 ++
++
++
+(+)
++
++(+)
++
++(+)

H ++

0 +

H +++
H +++
H +(+),

0 ++

H +++
0 ++
H +
H ++
H ++
H ++

0 +(+)
H ++(+)
H +(+), 0 ++(+)
H +(+)
H ++
h +
H +++
h +
O +

-
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Artskommentar: Fugl

Sm&lom Gavia

stellata.

Storlom Gavia

l ind. p&kj@rt i Kv&s nov. 1977.

arctica.

i Lautjrni,

l par i Vatlandsvatn
Eiken 30/5 1979.

12/5 1977.

1 ind.

Hekker sannsynligvis ikke

i vassdraget.
Dvergdykker Podiceps

ruficollis.

Dykker Podiceps

1 ind. Lyngdalsdeltaet

sp.

R@rdrum Botaurus

l ind. Kvelland 15/2 1975.

stellais.

Gr&hegre Ardea

l ind. Mska

cinerea.

2/l 1977.

l koloni varierende fra 40-70 par p&

Lastad, 1 km utenfor Lyngdalsdeltaet.
i hele vassdraget.
Gjess Ansersp.

18/1l 1978.

Observeres spredt

Enkelte overvintrer.

G&seflokker sees av og til på trekk.

Enkelte

raster på jorder på Lyngdalssletta.
Knoppsvane Cygnus

olor.

lind.

observert i Kvaavikfjorden

utenfor elvelopet vinteren 1972/73.
Sangsvane Cygnus
lind.

cugnus.

l ind. ved Prestneset 8/4 1976.

ved Mskeland

12/10 1976.

Kvinesheia 4/4 1978.

6 ind. Vatlandsvann,

2 ind. Moska 20/3 1979.

Opptil

8 ind. ved meieriet i Lyngdal på ettervinteren 1979.
l par med 2 juv. observert flere steder i Lyngdal
senhsten
Stokkand Anas

1979.
platyrhynchos.

draget.

Den vanligste andefugl i vass-

Finnes så og si i alle vann.

observasjoner

En av de største

sommerstid er gjort ved Fiskelandsvatn

27-28/6 1978 da 5 kull ble observert, sannsynligvis var
der flere kull.

Kullene holder seg skjult, eksempelvis

ble ingen av de 5 kullene observert 2 ganger.
Vinterkonsentrasjonen:

Maks. tall 65-70 ind. i Mska

29/9 1975, omtrent samme antall holdt seg der hele denne
vinteren.
Krikkand Anas

I Lygne ble 40 ind. observert 1/1 1979.

crecca.

(etter stokkand).

Den nest vanligste andefugl i vassdraget
Den påtreffes regelmessig, men spredt.

l kull (8 pull.) i et lite vann SV for Rudlends Vedvatn
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27/6 1974.

Reir med 8 egg Kinnungsland 29/5 1975.

med egg ved Kv&kelistdl, Fiskelandsvatn 7/6 1975.
unger Ryseland,
19/6 1978.
Brunnakke Anas

?

Kvinesheia 5/6 1978.

med

unger Lygne

med unger Lykkjevatn 19/6 1978.

penelope.

2

Sjelden i vassdraget.

ved Fiskelandsvatn.
tjrni,

med

Reir

6i

l

Lygne 6/5 1979.

27/6 1978

l par Lauv-

Eiken 30/5 1979, pluss 3-4 tidligere observasjoner.

Er ikke funnet hekkende.
Stjertand Anas

acuta.

I Svartevatn (bjørkebelte 334 m o.h.) i

Kvås hekket arten i 1942 (Grimsby 1964), Haftorn, 1971.
Knekkand Anas

querauedula.

l par på Bergsaker 1973.

1 ind.

Prestnes 11/5 1975.
Toppand Authya

fuligula.

Sees sporadisk om v&ren, eks. l

22/4 1975 Skolandsvatn.

°

Lygne.

3 ind. Lygne 1979.

l par 1/5 1979 Lygne.

l par Lautjrn

2

6

6 12/5

1979

30/5 1979.

1
skutt Mska 21/12 1978.
nigra.
Sjelden, men hekket sannsynligvis
Svartand Melanitta
ved Fiskelandsvatn 1978, LK 8786.
27-28/6 1978.

7 ind. observert her

Den er ellers observert: 2

6+

8

ved

Fiskelandsvatn 7-8/6 1975, l par i Storevatn 18/6 1978,
34 ind. Lygne 24/5 1979, l par ved Trollsel 2/6 1979,
l par Torsetjern 18/6 1979, 2

Konungstjørni 7/7 1979,

3 ind. Lastad 12/12 1979.
Sjoorre Melanitta
3

9

fusca.

6

6

ved Surtevatn LK 9597 26/6 1974.

fargede Storevatn LK 9297 15/6 1975.

Kvinand Bucephala

clangula.

Vanligste dykkand i vassdraget.

Sees om sommeren i vassdragets øverste del, f.eks. Fiskelandsvatn, Surtevatn, Storevatn, Lygnevatn, Hornshylvatn.
Oftest i småflokker fra 2 og inntil 20 ind.

Den er ikke

funnet hekkende, men muligheten for dette burde være til
stede ved f.eks. Hornshyldalen og områdene rundt Storevatn,
men mangler trolig egnede hekkeplasser.
serrator.

Siland Mergus
1979.

Min.

Overvintrer.

3 kull observert i Lyngdalsdeltaet

Påtreffes sjeldent i vassdraget ovenfor dette

deltaet.
vinteren.

l par observert ved Veggja.

Observeres også om
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Laksand Mergus

merganser.

Regelmessig overvintring i Mska,

anslagsvis 2-4 ind.
Fiskern

Pandion

Sjelden om våren.

halia&tus.

juni 1975.

Hekker ikke.

l par observert ved Storevatn

Enkelte ind. påtreffes nesten årlig i

vassdraget.
Hnsehauk

Accipiter

gentilis.

vassdraget.

Sannsynligvis 5-10 par hekker i

Konstatert hekking p& 4 lokaliteter i

70-årene, hvorav 2 av disse i Eiken.
om høsten og vinteren.

Ungfugl sees vanlig

Enkelte år kan den påtreffes

daglig, mens den andre år er nesten borte.
Spurvehauk Accipiter

nisus.

Hekking er konstatert.

vinteren antall i strrelse
Fjellvåk Buteo

lagapus.

med honsehauk.

1 reir med minst 1 unge i nedre

Surtefjell 1/7 1978.
70-årene.

Orn

Den er ellers ikke observert i

På slutten av 1950-tallet hekket fjellvåk

2-3 &r NV for Kvelland i Lyngdalen

(58° 11 min. N).

Muligens også på Skreheia omtrent samtidig (K. Grimsby rn.),
Haftorn 1971.
Musvåk Buteo

buteo.

vassdraget.

Sannsynligvis 6-10 par i nedre del av
Ikke kjent lenger Nenn

til Kvås.

vintring: 1 ind. Bringsjord 16/12 1976.

Over-

1 ind. Kvelland

13/1 1976.
Kongern

Aquila

chrysabtos.

Ca. 6 territorier i omr&det,

hovedsakelig nord for Lygne.

Reir med pull eller egg

er funnet i 1970, 1975 (i 3 lokaliteter), 1977, 1978,
1979.

Overvintrende ungfugl sees årlig.

Jaktfalk Falco

rusticolus.

Er funnet hekkende 1 gang, 1979 i

nordlige del av vassdraget.

Er ellers observert 24/3

1975 ved Trollsel.
Dvergfalk Falco

columbarius.

Hagevatn i 1979.

Er funnet hekkende 1 gang ved
Er ellers observert 2-3 ganger i nord-

lige del av vassdraget.
Tårnfalk Falco

tinnunculus.

Hekking påvist på Lastad, Lyngdals-

elvas utløp, 1971 og ved Veggja 1975.

Eller er 6 observa-

sjoner av arten gjort i tidsrommet 1974-78 spredt i
vassdraget.
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Lirype Lagopus

lagopus.

Hele området nord for Hekkfjell har

et bra rypeterreng.

Det samme gjelder også de høyest-

liggende områder i sentrale deler av vassdraget.
største sommerobservasjoner: 16-17/6 1975 V for Torsetjern ble ca. 10 stegger hørt territoriehevdende på en
gang.

3/6 1979 ved Surtevatn var 8-10 territoriehevdende

stegger på en strekning av ca. 700-800 m.

Er også

observert hekkende så langt syd som til strøkene vest for
sydspissen av Lygne.

Ellers påtreffes den i hele vass-

draget helt ned til Lyngdal om vinteren.
Fjellrype Lagopus

mutus.

Ikke observert av oss, og har heller

ikke kunnet frembringe andre observasjoner.
Haftorn, 1971:

Men i fdlge

Ruger i fjelltraktene i hele landet med

Hekkfjell, Eiken i Vest-Agder som sorgrense 58"30 min. N.
Orrfugl Lyrurus
beltet.

tetriz.

Hekker over hele vassdraget i bjrke-

Kull funnet så langt nord som til Vestvassdalen.

Tendensen er synkende bestand over flere år, men synes å
ha vært i oppgang de siste 2-3 år.

I slutten av 60-årene

ble det om høsten observert opptil 77 ind. på en dagstur
uten bruk av hund 3-4 km V for grensen for Lyngdalsvassdraget i nord p% hoyde med Birkeland.
ble ogs& observert p& Haddelandsheia
Fiskelandsvatn.

Tilsvarende antall
i nord

p

hoyde med

Tilsvarende turer 1978 på Haddelandsheia

ga ca. 15-20 ind. på en dag.
Storfugl Tetrao

urogallus.

Forekommer regelmessig i barskog

så langt nord som til Hornsknuten. Her ble kull observert
våren 1978.
13 tiur.

størrelse på leik:

En leik i Kvås 1972 på

I slutten av 1950-årene var bestanden stor.

Eksempelvis kunne en på en dag om høsten observere opptil
40 ind. i området Øst for Kvelland.
tur antagelig gi 2-5 ind.

I dag vil tilsvarende

I de siste årene har bestanden

vist tegn til oppgang.
Fasan Phasianus

colchicus.

På Oppsal ble det våren 1979 satt

ut 6-7 par, min. 4 kull er observert.
Trane Grus

grus.

2 ind. observert på trekk over Bringsjord-

neset 8/8 1974.

Haftorn, 1971: I Lyngdal, Kvinesheia 1

par med unge 1959 (T.O. Olsen, 1960).
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Vannrikse Ralus

aquaticus.

Akerrikse Cre

crez.

-

l ind. skutt på Oppsal 1979.

Skal ha vært vanlig på Lyngdalssletta

fram til ca. 1960.

Ellers er det gjort 12 observasjoner

av arten i tidsrommet 1973-79 på Lyngdalssletta
(Bringsjordneset - Kvaavik).
Sivhone Gallinula
1974.

chloropus.

l ind. ved Mska

l ind. Moska 15/12 1976.

17. 0g 20/12

Haftorn, 197l:

Har

hekket i Lyngdal "de senere år" (K. Grimsby i fØlge
E. Wrånes m. 1964).
Sothne

Fulica

atra.

Hekket årevis på Lyngdalsdeltaet mot

slutten av 1950-årene.

I de senere år antageligvis

årevis hekking av 1 par i deltaet.

Haftorn, 1971:

Hekket sannsynligvis i Lyngdalselva i 1960 (E. Wrånes m.).
Tjeld Haematopus

ostralegus.

Vanlig hekkefugl i deltaet.

Fra

ca. 1970 har 2-3 par også hekket på sandbanker i elva
opptil Rom, 2-3 km ovenfor elvas utlop.
Sandlo Charadius

hiaticula.

l par hekket på Prestneset

(Bringsjord) ca. 1970 (ca. 2 km ovenfor elvas utlop).
Heilo Pluvialis

apricaria.

l reir med egg 1979 funnet Ø for

Landdalen LK 9986.

1 varslet vest for Landdalen.

Andre

observasjoner: 25 ind. Bringsjordneset 7/8 1974, ca.
25 ind. august 1979 samme sted.
Vipe Vanellus

vanellus.

Vanlig ved dyrket mark i dalbunnen

helt opp til Eiken.

Dessuten påtreffes den årlig i nord-

lige og hyereliggende

omr&der, f.eks. l par 27/6 1978

ved Fiskelandsvatn, og 1 par hekket ved Lygnevatn 1974.
Fjereplytt Calidris

maritima.

Det er gjort 2 hekkefunn.

Det

gjelder først 1 ind. med 2 pull på Tindefjell LK 9996 1979.
1 ind. på Tindefjell 1/7 1978, og 1 ind. ved Surtevatn
1/7 1978.
Myrsnipe Calidris

apina.

2 ind. Prestnes (Bringsjordneset)

21/10 1976.
Brushane Philomachus

pugnaz.

Bringsjordneset l976.
Sotsnipe Tringa

erythropus.

1

°

fly

p

kraftledning

pa

1 ind. Bringsjordneset 10/8 1976.

1 ind. Gulltjern sommeren 1979.
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Rdstilk

Tringa

totanus.

Er kjent hekkende ved 4 lokaliteter.

Ved Fiskelandsvatn 5-6 par observert 27/6 1978.
årevis ved
årevis.

Lygnevatn.

1 par

Ved nordenden av Lygne 1 par

3 ind. observert ved Rossevatn 1/7 1974.

3-5

par hekker i Lyngdalselvas delta, opptil Rom.
Gluttsnipe Tringa

nebularia.

p

Sees regelmessig

hsttrekk

i

lite antall (l-5 ind.).
Skogsnipe Tringa

ochopus.

l ind. observert 27/6 1974 ved

Rudlend Vedvatn LK 9399.

Observert flere ganger i hekke-

tida på Veggja 1974 eller 1975 og 29/6 1977.

Ellers er

4 observasjoner gjort av arten i vassdragets sydlige del.
Strandsnipe Tringa

hypoleucos.

vassdraget.

Meget vanlig hekkefugl i hele

Eks. på tetthet:

Taksering langs elva fra

nordenden av Lygne og ca. 3 km oppover ble det 19/7 1978
observert 3 par og 5 tilfeldige.

Rundt Fiskelandsvatn

ble det 27/6 1978 observert 2 par.
Storspove Numenius
Småspove Numenius

arquata.

Vanlig p@ trekk host og v&r.

phaeopus.

LK 8747 1970.

1 par hekket på Bringsjordneset

1 engstelig par samme sted 15/6 1971.

4 par ved Fiskelandsvatn LK 9686 1975.
minst et par av disse hadde unger.

3 par varslet og

1976 - 1978 1-2 ind.

spillende på samme sted, men hekking ikke påvist.
Rugde Scolopa

rusticola.

Vanlig i alle skogbevokste omr&der.

Tallrik i nederste del av vassdraget.
nord som til Trylvatn.
Enkeltbekkasin Galinago

Observert så langt

Enkelte overvintrer.

gallinag0.

Hekker spredt over hele

vassdraget nord til Rossevatn.

Lyngdalssletta 5-10 par.

Par er også observert ved Lautjrn,

Lygne og Rossevatn.

Tallrik på høsttrekket på Lyngdalssletta.
Svmmesnipe

Phalaropus

lobatus.

l ind. observert i Lyngdals-

deltaet i slutten av 1950-årene (Carl-Erik Kilander).
Hettemåke Larus

ridibundus.

Sees vanlig i Lyngdalsdeltaet.

Hekker ikke.
Sildemke

Larus

deltaet.

fuscus.

Forekommer av og til i Lyngdals-

Hekker ikke.
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argentatus.

Gråmåke Larus

Regelmessig

1 par

Er ellers observert

Hekker ikke.

sommerhalvåret.

i

på Lyngdalssletta

1/5 1979 Lautjorni, Eiken.
marinus.

Svartbak Larus

Hekker ikke.

-delta.

canus.

Fiskemåke Larus

sannsynligvis
Makrellterne

og

på Lyngdalssletta

Regelmessig

ved Lyngdalselvas
hirundo.

Sterna

delta og ved Lygne.

2 par med flygedyktige

palumbus.

i Lyngdals-

Svert vanlig hekkefugl

Forekommer ellers i hoveddalføret

området.

unger i

sommeren 1978.

Lyngdalsdeltaet
Ringdue Columba

Hekker

Den vanligste av måkeartene.

helt opp til

Ellers er 1 reir med egg funnet ved Krokevatn

Eiken.

ved Hanskeknipen

ca. 300 m ovh.
decaocto.

Tyrkerdue Streptopelia

Overvintrer

Forst observert

(et par km utenfor vassdraget)

enkelte år.
i Rosfjord

av Lars Bergersen

30/5

I 1970-årene hekket flere par på Lyngdalssletta.

1962.

Ingen observasjoner

nord for Rom, 3 km nord for elvas

utlp.
Gjk

canorus.

Cuculus
hyeste

Vanlig over hele omr&det ogs& i de

omr&der.

Unge i heipiplerkereir

ved Surtevatn

(ca. 700 m o.h.) 21/6 1979.
Hubro Bubo

bubo.

8-10 hekkeplasser

kjent fra vassdraget.
årene.

benyttet i 1950-årene er

3 hekkeplasser

kjent fra 1970-

Av disse ble 1 par skutt våren 1972.

svant ved anleggelse av skytebane.

1 par for-

1 par hekket i 1978

2 unger.
Hornugle Asia

otus.

Vanlig hekkende på Lyngdalssletta,
Således var det på Brings-

i alle fall i smågnagerår.
jordneset

3 par i 1966, 3 par i 1970 og 2 par i 1973.

Ikke kjente observasjoner
Jordugle Asio

flammeus.

ellers i vassdraget.

l hekkefunn

1970 ved vassdragets

skille mellom Kjallevatn og Sletthei LK 8885.
ingen kjente observasjoner
observasjoner
skillet

vann-

Ellers

innen vassdraget, men ca. 5

i 1970 ved Nekkland,ca.

(hostobservasjoner).

3 km vest for vann-

-

Perleugle Aegolius

42

funereus.

LK 8346 1977.

-

l kjent hekkefunn fra Lastad

Hørt samme sted våren 1978.

ellers sjeldent, men årevis.

Observeres

Haftorn, 1971: Perleugle

ruger i Lyngdal (K. Grimsby, 1964).
Spurveugle Glacicium

passerinum.

Hekking ikke kjent, men

observeres i vinterhalvåret i varierende antall.

Uvanlig

tallrik vinteren 1975-76, da 8-10 ind. ble observert i
vassdraget (min. 4 skutt).
Haukugle Surnia

ulula.

Kattugle Stric

Skal ha vært observert i vassdraget.

aluco.

Vanlig hekkende i nedre del av dalfret

i alle fall opp til Kvås.
Trnugle

Tyto

alba.

Haftorn, 1971:

1 ind. skutt i Kvås medio

oktober 1954.
Tårnseiler Apus

apus.

Vanlig hekkefugl i Lyngdal og antagelig

helt opp til Eiken.

I Lyngdal hekker 2-3 par på hvert

hus med "vanlig" takstein.
Isfugl Acedo

atthis.

Haftorn, 1971:

1 ind. Lyngdal,

Bergsaker 29/8 1950, O. Oftenes m. B. Osa.

Ellers 1 ind.

observert Arnes 27/10 1972 og 1 ind. samme sted 20/9 1978.
Hærfugl Upupa

epops.

1 ind. observert på Rom 1978, 3 km fra

Lyngdalselvas utlp.
Vendehals Jun2

torquilla.

Hores vanlig i hele vassdraget.

1 reir Rudlende LK 9289.
Grønnspett Ficus
draget.

viridis.

Flere hekkefunn på Lyngdalssletta.

Vanlig hekkende i nedre del av vass-

Nordligste funn er 1 ind. ved Lygne 11/4 1974.

Svartspett Dyocopus

martius.

l ind. hrt

Landdalen 21/6 1975,

og 1 ind. observert på Bringsjord 24/9 og 26/9 1975, og
l ind. Myglest0l 13/11 1976.
Flaggspett Dendrocopos

major.

Hekker spredt i vassdraget, min.

3 hekkefunn i 1970-&rene.

l par Landdalen 21/6 1978,

i tillegg flere sommerobservasjoner.
Hvitryggspett Dendocopos

leucotos.

2 hekkefunn er kjent fra

vassdraget, 1 reir ved Skolandsvatn LK 8649 våren 1971 og
1 reir nord for Liansvatn LK 9990 våren 1978.

Ellers er

det gjort 5 sommerobservasjoner og 5 vinterobservasjoner
forskjellige steder i vassdraget.

-

Dvergspett Dentrocopos

43

mnor.

1978 og 1979.

-

Funnet hekkende

p

Hobden b&de

Ellers 4 observasjoner av arten spredt i

vassdraget.
Tretåspett Picoides

tridactylus.

skogen
utlp.

1 reirfunn er gjort i Stats-

S-E for Rom, 3 km nord for Lyngdalselvas
Ellers 4-5 observasjoner i vassdraget.

Sandsvale Riparia

riparia.

Flere kolonier kjent, bl.a. nedre

del av Lyngdalselva (Rom - Kvaavik).
Skolandsvatn.

1 koloni i Eiken.

1 stor koloni ved

Totalt anslås bestanden

til 200-300 par.
Låvesvale Hirundo

rustica.

Den tallrikeste av svalene.

Hekker vanlig ved all bebyggelse.
Taksvale Delichon

urbica.

hegrekolonien).

I fjellvegg kjent på Lastad (ved
Finnes på enkelte hus i hele vassdraget.

Den er vanlig, men ikke så tallrik som låvesvale.
Fjellerke Eremophila

alpestris.

20-25 ind. p& Bringsjordneset

29/9 1975.
Sanglerke Alauda

arvensis.

Vanlig hekkende på Lyngdalssletta

og forekommer spredt på elvesletta oppover til Eiken.
Overvintrer enkelte år.

Hele 40-50 ind. ble observert

på Bringsjordnes 13/12 1974.
Trepiplerke Anthus

trivialis.

Vanlig over hele vassdraget hvor

pratensis.

Den er observert på Bringsjord-

det er skog.
Heipiplerke Anthus

neset om sommeren.

Ellers finnes den over ca. 500 m o.h.

på lyngheier der det er lite skog.

Stor konsentrasjon

ble observert ved Fiskelandsvatn 562 m o.h. 27/6 1978,
65 par p% ca. 1,5
Gulerle Montacilla

flava.

km.

16 av rasen flavissima ble observert

med mat i nebbet 5/7 1977 på Bringsjordneset.

Ellers er

1 ind. av gulerle observert 12/5 1972 på Bergsaker og 1

9 2/6 1976 samme sted.
Vintererle Motacilla

cinerea.

Arten er observert i 7 tilfeller

i antall av l-3 ind. forskjellige steder av nedre deler
av vassdraget.

Alle på våren 5/2 - 16/4.

-

Linerle Motacilla

-
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Meget vanlig over hele vassdraget.

alba.

8-10 hekkefunn er gjort i 1970-

Tornskate Lanius collurio.

årene mellom Lyngdal og Kvås.

Også observert så langt

nord som Espeskard LK 9091, 400 m o.h.
Varsler Lanius ecubitor.

5-10 observasjoner pr. &r i vinter-

halvåret.
Stær Sturnus vulgaris.

Vanlig hekkefugl.
Hekker sannsynligvis, men

Nøtteskrike Garrulus glandarius.
fåtallig.

Ingen konkrete hekkefunn.

Sees ofte i

vinterhal våret.
Skjære Pica pica.

Hekker vanlig i nærheten av bolighus.

Nøttekråke Nucifraga

caryocatactes.

men ikke påvist.

Hekker sannsynligvis,

Observeres regelmessig i vinterhal våret.
Observeres årlig oftest om høsten.

Kaie Corvus monedula.

Spesielt vanlig hosten 1977 hvor det ble gjort 10 observasjoner med opptil 45 ind.
Kornkråke Corvus frugilegus.

Observeres om høsten, største

antall 20 ind. på Lyngdalssletta 1/11 1966.

Et par vår-

observasjoner samme sted.
Vanlig hekkefugl.

Kråke Corvus corone.
Ravn Corvus coax.

Bestanden har kt

meget de siste 10 &r.

5 hekkeplasser er kjent i vassdraget, og 5 lokaliteter
der hekking er sannsynlig er kjent.

6/l1 1979 ca. 50 ind.

ved Tingvatn i Eiken.
Sidensvans Bombycilla

garrulus.

Ofte små flokker som opptrer

i varierende mengder høst og vinter.
Fossekall Cinclus cinclus.

Jevnt spredning opptil 700 m o.h.

Overvintrer spredt ved åpne vann i hele vassdraget.
med sterk kulde strre
ca.

konsentrasjoner ved strre

50 ind. ved utløpet av Lygne 1/1 1979.

hekkeplasser kjent i vassdraget.

I år

vann, f.eks.

Ca. 105

Hekkebestand 1974-76

ca. 100 par, 1977-78 60 par, 1979 29 par.

Alt dette fra

Kurt Jerstads hovedfagsstudie på fossekall.
Gjerdesmett Troglodytes

troglodytes.

Hekker over hele vass-

draget og er vanlig i ulendt terreng.

Bestanden varierer

sterkt, sannsynligvis avhengig av vinterklima.
våren 1979 ble det kun hørt 3 syngende ind.

F.eks.
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modularis.
Svart vanlig i hele vassdraget
Jernspurv Punella
opptil 4-500 m o.h., men er også observert ved Surtefjell

ca. 700 m o.h. LK 9697. Eks. på relativt stor tetthet
er en enkel linjeflatetaksering ved Eikeland - Tenkstølvatn LK 9472 20/6 1978 som ga 10 syngende på 34 hektar.
Sivsanger Acocephalus
schoenobaenus.
l sang i Lyngdalsdeltaet
6/7 1977.
icterina.
Den forekommer spredt i varmeGulsanger Hippolais
kjer

lvskog.

Under takseringen i l978 ble folgende

observert 6 syngende NV for Skolandsvann 1/6 1978
(arealets størrelse 21 hektar). 4 syngende ved Vernestad
(vestsiden av elva 2/6 1978, 13,6 hektar), og 1 syngende
ved Skothei 20/6 1978.
Hagesanger Sylvia
borin.
Vanlig hekkende, og vanligst i rik
lvskog,

men er ogs% observert helt verst

i bjrkebeltet.

Frosthornhei 650 m o.h. LK 9496.
Munk Sylvia
atricapilla.
Den er vanlig, omtrent så tallrik som
hagesanger. Maks. tetthet ved Skolandsvannet 1/6 1978
hvor ll syngende 66 ble hart p& 21 hektar. Forekommer
som hagesangeren helt oppe i bjørkebeltet. Er bl.a.
observert ved Konungstjrnin LK 9795 750 m o.h.
Tornsanger Sylvia
communis.
Den vanligste sylviaart på lavere
slettelandskap, f.eks. på Lyngdalssletta ble det observert
14 syngende på ca. 150 hektar. Den er også vanlig i
hyere strk med &pen skog. Hyest er den observert ved
Surtefjell LK 9697 7-750 m o.h.
Sylvia

curruca.

Den er sjelden, er totalt observert 6
ganger i 1978 og 1979 i tidsrommet mai/juni. Nordligste
observasjon Meland, Eiken, LK 9387.
Lbvsanger Phyloscopus
tochilus.
Den tallrikeste art i vassdraget. Finnes til øverst i bjørkebeltet.
Gransanger Phylloscopus
collybita.
Den er sjelden. 1 syngende
ved Hornshyl, Rossevatn, 1/7 1974, 1 syngende ved Skolands-

Mller

vann i begynnelsen av 1970-årene, 1 syngende ved Gysland
6/6 1979, flere syngende hørt i juli 1979 på Bringsjordneset.
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Boksanger Phyloscopus

sibilatric.

Den er vanlig i frodig,

varmekjær løvskog opptil Eiken LK 9684.

På inventering

1/6 1978 ble det i edelløvskogen NW for Skolandsvann,
Lyngdal, observert 3 par+
21 ha.

7 syngende på et arel på ca.

Kun 1 reirfunn er gjort MØskeland 29/5 1975.

Den er ellers flere ganger observert i hoveddalføret.
Fuglekonge Regulus

regulus.

Den er relativt sjelden.

1 utfløyet

kull Landdalen 1978, 1 syngende ved Hornshyl 24/6 1974 og
1 syngende ved Rossevatn 12/6 1978.
Hagefluesnapper Ficedua
lavere strk.

hupoeuca.

Den er meget vanlig i

F&tallig i bjrkebeltet.

Men er observert

nord for Storevann LK 9298, 575 m o.h.
Kurt Jerstad undersøkte i tidsrommet l968-72 systematisk
hvilke arter som hekket i hans fuglekasser på Lyngdalssletta.

Dette ga følgende resultater:

Av de totalt 103

hekkinger hadde svart-hvit fluesnapper 54, kjøttmeis 32,
blåmeis 10, løvmeis 4, spettmeis 2, vendehals l.
Gr& fluesnapper Muscicapa
til 570 m o.h.

striata.

Er observert f&tallig opp

Ofte 1 par i hver flatetaksering i de

fleste skogstyper.
Buskskvett Saxicola

rubetra.

Den er vanlig ved åpen mark over

hele vassdraget opptil ca. 550 m o.h.
Lyngdalssletta.

Svrt

tallrik på

27/5 - 31/5 1978 observert 23 syngende

+ 3 par på et areal av ca. l50 ha.

Steinskvett enanthe

oenanthe.

Den er vanlig i hele vassdraget

hvor det er åpent steinete terreng.
Rdstjert

Phoenicurus

phoenicurus.

Sjelden,

5-6 syngende ble

hørt hvert år i årene 1975-78 i områdene Lykkje, Vestvassdalen, Krobudalen LK 9297.

1 reir med egg 1975.

I 1979 ble rødstjert ikke observert i området.

Er ellers

observert en håndfull ganger rundt Lyngdalssletta.

1

reirfunn i 1972.
Rdstrupe

Erithacus

rubecula.

spesielt i lavere strk.

Svrt

vanlig over alt i skog,
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Blåstrupe Luscinia

svecica.

1 ind. observert Bringsjordnes,

Lyngdalssletta, aug. ca. 1975.
Gr&trost Turuds

pilaris.

Den er vanlig i hoyere strk.

Etter

ca. 1970 har den også blitt vanlig å finne hekkende i
lavlandet.
Ringtrost Turdus

toquatus.

Vanlig i de hoyeste omrder,

relativt åpne områder med vier og bjørkekratt.

Går ned

til ca. 400 m o.h.
Svarttrost Turdus

merula.

Den er vanlig i hele vassdraget.

Er observert syngende 750 m o.h. 1,5 km øst for Kissvasshei
LK 9794 7/7 1979.
Turdus

Rdvingetrost

iliacus.

Den er vanlig i hele vassdraget

hvor der er trær.
M&ltrost Turdus

philomelos.

Den er vanlig i hele vassdraget

hvor der er trær.
Duetrost Turdus

viscivorus.

Meget sjelden.

2 hstobservasjoner

og 2 vårobservasjoner Bringsjordneset, Lyngdalssletta.
Stjertmeis Aegithalos

caudatus.

Observeres sjeldent om sommeren.

1 reir på Prestneset 16/5 1975.

1 kull ved Veggja 29/6

1977.

Ptreffes

1 reir i Dragedal

1979.

oftere i

vinterhalvåret.
Lvmeis

Paus

paustris.

Forekommer spredt i hele vassdraget.

4-5 par observert 1978.

Vanligst i lavere strøk.

Se

ruging under hagefluesnapper.
Granmeis Parus

montanus.

Neppe så tallrik som løvmeis.

2 par

observert 1978.

Et par observasjoner er tidligere gjort

i bjrk-furuskog

i de hyere

strk,

og er nok noe

vanligere her.
Toppmeis Parus

cristatus.

Observeres svært spredt.

takseringen 1978 ble 2 par observert.

Under

Ellers er den bare

observert ved 2-3 tilfeller.
Svartmeis Parus

ater.

Den er ikke tallrik, men forekommer spredt

i vassdraget hvor det finnes barskog.

1 par observert

1978, 1 reirfunn på Bringsjordneset, Lyngdalssletta, 1973.
Blåmeis Parus

caeruleus.

Vanlig i de laveste områder.

Er

observert nord til Vernestad, men finnes trolig også lenger
oppe.

Ruging, se under hagefluesnapper.
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Spettmeis Sitta

europaea.

fåtallig.

Vanlig i hoyvokst eikeskog, ellers

Observert opp til Vernestad.

Trekryper Certhia

familiaris.

Påtreffes regelmessig opp til

Eiken.
Gråspurv Passer

domesticus.

Vanlig ved tettbebyggelse opp til

Eiken.
Pilfink Passer

montanus.

Bokfink Fringilla

l observasjon i Lyngdal våren 1978.

coelebs.

Trolig den nest tallrikeste art i

vassdraget etter løvsanger.

Forekommer overalt hvor det

er skog over hele vassdraget.
Bjorkefink Fingilla

montifringilla.

Den er vanlig i hoyere-

liggende skog ned til ca. 400 m o.h.
Grnnfink

Carduelis

chloris.

Sjelden om sommeren, men hekking

påvist 2 ganger: MØskelandsheia

1971 og Prestnes 1975.

Sees oftere om vinteren.
Gronnsisik Caduelis

spinus.

Vanlig hekkefugl i hoyereliggende

barskog.
Stillits Carduelis

carduelis.

Lyngdalssletta,

f.eks. 20 ind. observert høsten 1978, 2 ind.

observert hsten
Bergirisk Acanthis

Observeres årlig på Årnes,

1979.

flavirostris.

Lyngdalssletta,

l977.

P&vist hekkende på Årnes,
Er ellers påvist 2-3 ganger, bl.a.

under Hekkfjell LK 9585 19/6 1978.
TorniriskAcanthis

cannabina.

Vanlig på Lyngdalssletta.

taksering her 27/5 - 31/5 1978 ble 2 par+
observert.
Grsisik

11 tilfeldig

Sjelden ellers i vassdraget.

Acanthis

områder.

Under

flammea.

P&treffes i de nordligste og hayere

4 territorier ved linjeflatetakseringer

Lykkje

- Storevatn 1979.
Rosenfink Carpodacus

erythrinus.

på Lyngdalssletta.

Den er sjelden, bare observert

1 observasjon i Lyngdal, Arnes 8/7

1976 1 syngende, 2-3 syngende observert på Lyngdalssletta
1977/78, ca. 10 syngende i samme område 1979.
Konglebit Pinicola

enucleator.

8 observasjoner i vassdraget

vinteren 1976/77, maks. ca. 25 ind. ved Myglestl
1976.

30/12

- 49 -

Gran-

sp.
De fleste korsnebb er ubestemt,
furukorsnebb Loia
men av 6-8 stk. som er blitt skutt i området til
utstopping, var alle furukorsnebb.

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus.
Vanlig i høyere strøk om
sommeren. Flere kull observert. Om vinteren også i
lavere strk.
Dompap Pyrhula

purhua.

Den er sjelden i hekketiden.

Reir-

bygging observert ved et par tilfeller. Vanlig i vinterhalv&ret.
Kjernebiter Coccothaustes
coccothaustes.
Minst 10 observasjoner fra Lyngdalssletta l975-79. Flere ganger
observert med mat i nebbet.
Gulspurv Emberiza
citrinella.
Finnes f&tallig ved dyrket mark
i hele vassdraget. Arten har vært i tilbakegang de
siste år.
hortulana.
l observasjon fra vassdraget,
Hortulan Emberiza
1 sang på Bringsjordneset 31/5 1978.

Sivspurv Embeiza
schoeniclus.
Den er vanlig ved halvåpen og
fuktig skog i hele vassdraget. største tetthet ble
registrert ved sydstenden av Surtevatn LK 9596 ca.
700 m o.h. 1/7 1978, 9 par+ 4 syngende+ 9 tilfeldige
på ca. 30 ha.
Lappspurv Calcarius

lapponicus.

2 observasjoner, 1 i sangflukt

ved Grunnestjern, Konungstjern LK 9795 26/6 1974 og 1
sydvest for Surtevatn LK 9498 26/6 1974.

6

Snspurv Plectrophema
nivalis.
l ind. p% Bringsjordneset,
Lyngdalssletta 15/12 1976. 1 ind. nord for Fiskelandsvatn 22/3 1975, 1 par ved Bulega 24/3 1975.
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Artskornmentar: Pattedyr
De fleste opplysninger
del av vassdraget)
sittet i Hægebostad
(den sydlige
sekretær

fra Hægebostad

Viltnemnd

i viltnemnda,

iakttagelser

i 15-16 år.

Per Grimsby

l. konservator

Fra Lyngdal

kommune
og

(PG) vært behjelpelig

med

Edv. K. Barth har etter egne

og intervju med en lang rekke personer,

i gammel og ny tid"

over:

"Dyrelivet

(Barth 1979).

hoved-

i Mandals-

Dette området

ligger ca. 20-40 km øst for Lyngdalsvassdraget
situasjonen

(SR) som har

har herredskogsmester

sakelig i 1957, gitt en oversikt
distriktet

(den nordlige

er gitt av Sigmund Rossevatn

del av vassdraget)

opplysninger.

kommune

og antakelig

er

for en rekke arter nær den samme i disse vass-

dragene.

Piggsvin

Erinaceus

europaeus.

Er observert

s

langt nord som

til Eiken LK 9683 hvor et individ ble sett i 1979
I Lyngdalsområdet

er den mer vanlig,

(SR).

men bestandtettheten

vites ikke.
Spissmus

Soricidae.

mus

(Sore:

observert
Flaggermus
(SR).
Hare Lepus

Dvergspissmus (Sore

araneus)

minutus),

og vannspissmus

vanlig

(Neomys

spiss-

fodiens)

er

i vassdraget.

Chioptera

er observert

nord til Rossevatn

LK 9091

Hvilke arter det dreier seg om er ikke kjent.

timidus.

Barth 1969).

Svingningene
Bestanden

i bestanden

bestandsvingningene

(Se

synes nå å være ganske bra.

Godt hareår var det i Lyngdalsområdet
mye hare ble observert

er stor

ved Rossevatn

1979
1980

(PG) og svært
(SR).

synes ofte å være ganske

Men

lokale.

- 51 -

Ekorn Sciuus

vulgaris.

fde.

p

Bestanden varierer etter tilgang

Mest tallrik i sentrale og lave omr&der av vass-

draget.
Bever Castor

fiber.

Bestanden er for tiden meget stor for hele

vassdraget, etter å ha Økt betraktelig i antall spesielt
de siste 10-20 &r.

Spor i form av gnag eller hytter

finnes nesten ved hvert eneste vann opp til bjerkebeltet.
Den er observert opp til området ved Konustjern LK 9695
ca. 720 m o.h. som er helt øverst i bjerkebeltet.
(Bestandsvingninger se Barth 1969.)
Sm&gnagere Myomorpha.

200 felledogn i juni 1979 ved Fiskelands-

vatn LK 9687 og ved StorevatnLK
fangst.

9297 ga ingen smågnager-

Under takseringene andre steder i vassdraget var

det også svært få spor etter smågnagere.

I sesongen 1978

ble det ikke benyttet feller, men svært få smågnagere ble
observert.

Trolig var bestanden større høsten 1977 og

ettervinteren/våren
etter beite.
Rev Vulpus

vulpus

1978 da flere områder var merket

Undersøkelser av artssammensetninger

er vanlig over hele vassdraget, men bestanden

svinger fra år til år.

Våren 1980 ble det således ikke

funnet hi med unger i området Eiken - Rossevatn.
trolig pga. lite smågnagere
Grevling Meles·

meles

omrdet.
Ryskatt

mangler.

Dette

(SR).

er vanlig i alle fall opp til Rossevatn-

Tallrik i lavere strok.

Mustela

erminea

p&treffes over hele vassdraget, men

sjelden i Eikenområdet

(SR).

Den ble ikke observert noen

gang under feltarbeidet 1977-1979.
Snømus Mustela

nivalis

påtreffes over hele området og er f.eks.

ved Rossevatn vanligere enn røyskatt

(SR).

Ingen observa-

sjoner under feltarbeidet 1977-1979.
Mink Mustela

vison

var i 1950, 1960 og begynnelsen av 1970-årene

vanlig i hele vassdraget, men er i de siste år helt forsvunnet fra områdets nordlige og sentrale deler, sannsynligvis fordi det ikke er fisk igjen i vannene
ca. 200 feltdogn langs elvelpene

i

(SR).

På

1978-79 (Kurt Jerstad,

undertegnede m.fl.) ble ingen mink observert.
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Oter Luta

Zutra.

Mange &rs tilbakegang har fort til at oter

trolig ikke finnes i området, i alle fall ikke i nordlige
deler.

Muligens kan den påtreffes i sydligere områder.

En observasjon av oter ble trolig gjort i Spind 1979 ca.
12 km SW for Lyngdal.
M&r Martes
mantes.
I de senere ar har det vrt

tydelig oppgang

i bestanden, og den synes nå å være ganske god.
Bestandens størrelse lar seg vanskelig vurdere.

Per

Grimsby og Kurt Jerstad anslår bestanden i vassdraget til
ca. 50 dyr, mens Sigmund Rossevatn anslår bestanden i
Hægebostad til ca. 100 dyr.
Jerv Gulo

gulo.

1 individ krysset Lyngdalen 1971 (PG og KJ).

Antagelig også observert ved et par tilfeller i Snartemo
LK 9667 de siste 5 år (SR). Ved Skeie LK 9782 ble det
tatt gipsavstøpning av et spor, vinteren 1977-78? (SR).
Gaupe Feis

lyn.

I de siste par år er det observert spor

flere steder i vassdraget.

Spor etter et par i Eiken

28/4 1979 (O.J. Sørensen).

Spor etter to individer på

en gang ble sett på Hekkfjell vinteren 1978-79 (SR).
Det er også vært observert spor ved 6-7 anledninger i de
nedre deler av vassdraget (PG).
Hjort Cevus

elaphus.

I nordlige områder er det trolig av og

til streifdyr.
bekreftet.

Flere observasjoner er gjort, men ikke

1 individ ble sikkert sett ved Snartemo

LK 9667 under elgjakta 1979 (SR). Ved flere tilfeller
skal hjort også være observert i vassdragets lavere
områder (PG).
R&dyr Capreolus

capreolus

er vanlig over hele omr&det.

P&treffes

til bjerkebeltet om sommeren, men trekker nedover om
vinteren.
Lygne.

Er således ganske tallrik om vinteren rundt

I Hægebostad ble det under siste jakt gitt til-

latelse på ca. 50-60 dyr, men bare 20 ble bekreftet felt.
Trolig er avskytning av rådyr atskillig større pga. ikke
innmeldte dyr og dyr felt uten fellingstillatelse (SR).
Bestanden er strst

i lavere strk

i vassdraget, kanskje
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spesielt dalføret Lyngdal - Kvås.
bestanden i vassdraget til & vre

Per Grimsby anslo
ca. 250-300 dyr.

Bestanden varierer noe etter hvor harde vintrene er,
således er det trolig en liten nedgang de siste 3-4 år.
Elg Aces

alces.

Bestanden har vokst sterkt over flere år,

og det er mye elg i området nå.

Den finnes om vinteren

også opp til Storevatn LK 9498 hvor 4 individ overvintret
1979-80.

Fellingstillatelsen for Hægebostad var på 38 dyr

(1 pr. 1000 mål) i 1979.

27 dyr ble felt (SR).

I Lyngdal

kommune ble det i 1979 felt hele 49 elg av en tillatelse
p& 5l i lopet av to jaktdager (PG).
anslått en tetthet på hele 1 pr.

Det er

for

opptil Kv&sfossen LK 9469 og 0,7 pr. km
fossen (PG).
Rein Rangifer

tarandus.

Lyngdalsornrådet
ovenfor Kv&s-

(Bestandsforskyvninger se Barth 1969.)
Trolig er nordlig omr&de av vassdraget

sørspissen for reinens utbredelse i Norge.

Den kan i

vinterhalvåret påtreffes så langt syd som til bebyggelsen
av Rossevatn LK 9091, og en flokk på ca. 30 dyr ble en
påske ca. 1970 observert på Haddelandsheia LK 8986.
Orn sommeren kan den også regelmessig påtreffes i de nordligste deler av vassdraget nord for Hornstøldalen LK 9392
f.eks. området Storevatn - Øyevatn - Surtevatn.
I perioden 1965-71 ble det i Hægebostad kommune felt 5-6
dyr hvert år.

Fra 1972-79 har derimot antall felte dyr

bare ligget på ca. 0-2 pr. år (SR).

-
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DISKUSJON OG KONKLUSJON

Kvaliteter ved nedbrfeltet
1.

I dette ca. 60 km lange vassdraget eksisterer det store

floristiske og faunistiske variasjoner over korte avstander.
Dette skyldes i første rekke at området er svært kupert og
at derved de mikroklimatiske
2.

svingninger er svært markerte.

Store deler av området er svært lite berørt av mennesker.
Dette gjelder hovedsakelig området nord for Hekkfjell og
området på begge sider av hoveddalføret.

Her er ingen

reguleringer av vann, minimalt med industri og spredt
bebyggelse i hoveddalfret.

Bortsett fra den sure nedbren

er området svært lite belastet med forurensninger.

Et ornitolo isk t

eområde?

De forannevnte kvaliteter ved vassdraget gjr

omr&det svert

interessant i en ornitologisk sammenheng, kanskje spesielt i
forskningsyemend,

men også til undervisning.

Dessverre er nabovassdragene

lite undersøkt, så en sammenlig-

ning her lar seg strengt tatt ikke gjre.

Og selvfogelig er

det alltid større eller mindre forskjeller mellom vassdrag.
Men ut ifra mitt kjennskap til andre vassdrag kan trolig
Lyngdalsvassdraget

i de store trekk betraktes som et ornitologisk

typeområde for sørvestlandet og på mange områder også for
sørlandet generelt.
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FUGLEFAUNAEN LANGS RENNENDE VANN I LYNGDALSVASSDRAGET
Forsla

til inndelin

av Kurt Jerstad
Innledning
Bevanger

(1977, 1979) har foreslått en inndeling av fugle-

samfunn ut fra forskjellige biotoper.
fossekallforbundet

Det lotiske forbund,

(Cinclus cinclus), inneholder de fugle-

samfunn som er knyttet til rennende vann.
For å kunne vurdere fuglefaunaen i Lyngdalsvassdraget

var det

ønskelig med en videre inndeling av fuglesamfunnene langs
rennende vann.

Jeg har derfor forskt

meg p& en videre inn-

deling av fuglesamfunnene, se fig. l.
Det finnes selvfølgelig glidende overganger mellom de enkelte
samfunn,og takseringer for & bestemme grensen mellom forskjellige samfunn er ikke utført.

Derfor er klassifiseringen

fore-

tatt etter eget skjpnn og kunnskaper om artenes kologiske
krav.
Det synes hensiktsmessig

å dele inn det lotiske forbund i

tre subforbund etter strømhastigheten.
Sub forbund

1:

Stilleflytende elv (stokkand - sandsvale)

Elveløpet kjennetegnes av finkornet bunnmateriale
finere) og jevn overflate på vannet.

(sand el.

I dette subforbundet er

stokkand en vanlig art i Lyngdalsvassdraget,

mens sandsvale

er en art som skiller subforbundet fra andre subforbund idet
den hekker i sandholdige elvehuler.
god skilleart.

Gråhegre kan også være

-

Subforbund

2:

Elvestryk

2

-

(strandsnipe - laksand)

Elveløpet kjennetegnes

av grovkornet bunnmateriale

grovere) og overflaten

er brudt av bølger ved steiner og

stryk.

Strandsnipe

(grus el.

er en vanlig art, mens laksand er en god

skilleart.
Sub forbund

Elveløpet

3:

Foss-/kulpomrder

kjennetegnes

ofte i juv.

(fossekall - vintererle)

av fritt fallende fosser og elva går

Fossekall

er en vanlig art, mens vintererle

er

en god skilleart.
Strekninger
raskt

der strømhastighet

og fallhastighet

veksler svært

(spesielt i bekker og småelver) blir plassert i subfor-

bund 3 fordi det viser seg at det kun er artene innen det subforbundet som opptrer under slike forhold.

Subforbund
For

1
er det naturlig å dele inn subforbund 1

Lyngdalsvassdraget

(samfunnet tilknyttet

stilleflytende

elv) i tre hovedtyper:

1.1. Deltaområder
1.2. Stilleflytende

elv

1.3. Myrloner

1.1.

Deltaomr%der

To større deltaområder

finnes i Lyngdalsvassdraget:

l.1.l. Marint delta ved vassdragets

utlop i Lyngdals-

fjorden, ca. 625 da.
1.1.2. Innlandsdelta

ved hovedelvas

innløp i Lygne,

ca. 120 da.
Små deltaer der bekker renner ut i vann, og mindre enn 1/2 da.,
synes ikke å ha noen spesiell fuglefauna.
klassifisert

som deltaområder.

De er derfor ikke

-

3

-

Subforbund 2: Elvestr k
Nesten hele strekningen av hovedelva mellom Presthøl bru og
utlpet

av Lygne (ca. 30 km) hrer

til dette subforbundet.

Slake stryk er kun avbrudt av tre partier med fosser (ved
Kvelland, Kvås og Grysland), og rolige partier med sandbunn
forekommer omtrent ikke.
ned til hoveddalførene

Bortsett fra de bratte bekkedalene

og de tidligere nevnte områdene, dekker

dette samfunnet det meste av Lyngdalsvassdragets
bekker.

Strekningen ved utlpet

som overvintringslokalitet

elver og

av Lygne har stor betydning

for fossekall og ender.

Her fryser

elva aldri helt til, mens de fleste elvestryk som ikke er like
ved utlop av strre

vann fryser til i kalde vintre.

Forekomsten av fugl er gitt i tabell 4.

Subforbund 3
Dette samfunnet dekker de bratte bekkedalene som munner ut i
hoveddalføret.

I tillegg kommer mindre bekkedaler som munner

ut i litt større daler, og enkelte strekninger i Lygna og
Mska

som har fossekarakter inntil et par hundre meters lengde.

Forekomsten av fugl er gitt i tabell 5.

-- 4 --

Begge de to store deltaene utpeker seg ved større artsrikdom
og tetthet av fugl som er direkte knyttet til vann enn resten
av elvestrekningen.
artsforskjeller
Bevanger

Men som tabell 1 viser, er det store

mellom de to deltaene.

(1979) plassert under kystsamfunn,

nødvendigvis

kunne plasseres

Stilleflytende
stilleflytende
elvebredden

under rennende vann.

renner i myr.

Dette fører til at

elver ofte er grunne i forhold til bredden, og

er oftest trebevokst.

og breddene mangler

Stileflytende

Myrlonene

trevegetasjon.

(spesielt flaskestarr)

Størstedelen

men det må

elver skilles fra myrloner ved at de renner i

fastmark, mens myrloner

1.2.

Marint delta blir av

Myrlonene

og nøkkerose

elver,

tabell

av de stilleflytende

er oftest dype
har ofte starr

langs bredden.

2

elvestrekningene

draget finnes i de nedre deler av Lygna og Mska,
PresthØl bru og ca. 500 m nedenfor Skolandsvann
Lyngdalsdeltaet.

Denne elvestrekningen
har stor betydning

hhv. fra
og ned til

har spesiell fugle-

fauna i forhold til resten av vassdraget.
deler av Mska

i vass-

Spesielt nedre

som overvintringsssted

da

den sjelden blir helt islagt.
Lenger oppe i vassdraget

finnes en del strekninger på inntil

2-300 m der elva eller bekken renner stille, men de er tilsynelatende

1.5.

for korte til å få noen betydning

for fuglelivet.

Myloner

Myrloner

er mindre elver der de renner gjennom myr.

De er

ofte dype og renner i slake svinger, og det er oftest åpent
langs breddene.
vinteren

De forekommer spredt i hele vassdraget.

Om

fryser de raskt til pga. meget lav strømhastighet.

Forekomsten

av fugl er gitt i tabell 3.

-

Myr-vatmarksamfunnet

5

-

(Anthus-Tringa) (Bevanger 1977)

Myr/sumpforbund

Lentisk forbund

Lotisk forbund

(Gallinago)

(Tringa hypoleucos)

(Cinclus cinclus)

Subforb. 1: Stilleflytende elv
(stokkand - sandsvale)

1.1. Deltaområder

1.1.1. Marine deltaer

Subforb. 2: Elvestryk

Subforb. 3: Foss/kulpomrde

(strandsnipe - laksand)

(fossekall - vintererle)

1.2. Stilleflytende elver

1.3. Myrloner

1.1.2. Innlandsdelta

Figur 1. Oppdeling av fuglefaunaen tilknyttet myr/våtmarkssamfunnet
etter Bevanger (1977), med en nyutviklet klassifisering av
faunaen tilknyttet rennende vann.
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Tabell 1. Deltafauna.
Kystdelta
ca. 0,63 km
Hekking
Vinter
Vannarter
Sangsvane
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Toppand
Svartand
Kvinand
Siland
Svmme snipe
Hettemåke
Sildemake
Gråmåke
Svartbak
Fiskemåke
Makrellterne
Isfugl
Fossekall
Strandarter
Grhegre
Tjeld
Rdstilk
Strandsnipe
Linerle

X

+++
++
+

+/++/+++
?

)

)
k)

+

++
+++
+++
++
+++
++

+++
++

XXX

+

xx

++
++
+
++

+
++
+

XX

xx

Kantskogarter )
Sivsanger
Stjertmeis k )
Bjrkefink i )
Gronnsisik
Gråsisik
Sivspurv

xx

+
++

xx

++
xx

Strandengarter
Grågås
Sædgås
Vipe
Storspove
Enkeltbekkasin

XXX

X

Trekk

Innlandsdelta
kn?
ca. ,12
Hekking
Vinter
Trekk

++
X

+++
+++
+
+
+++
++

+

++
++
++
+++
+++

X

xx

++
+++
+++

+
+
++
++
++

xx

++

X

++

XXX

+
?
?
?
?

+++

+

XXX

+++
++/+++
+/++/+++ +/++/+++
+/++/+++ +/++/+++
+++

XX

?
?
?
?

++

vanlig hekkefugl
fåtallig, men regelmessig rugefugl
sjelden eller uregelmessig rugefugl
tallrik forekommende art
opptrer fåtallig men regelmessig
sjelden eller uregelmessig art
sterkt varierende antall fra år til år
artens forekomst ukjent

Et velutviklet-belte av oreskog i meget varierende bredde (vanligst
2-5 m) finnes ved alle elvetyper unntatt myrloner og foss-/kulpområder
inntil ca. 200 m o.h. Ved myrloner og foss-/kulpornråder og høyere enn
200 m o.h. er ingen spesiell elvekantskog utviklet.
Or utgjør det meste av kantskogen og stjertmeisflokkene streifer langs
dette smale beltet i hele vinterhalvåret.
De tre finkefuglartene bjørkefink, grønnsisik og gråsisik furasjerer
mye i oreskogen, men antallet varierer sterkt fra vinter til vinter.
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Tabell 2.

Stilleflytende elv.
Hekking

Vannarter
Sangsvane
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Knekkand
Kvinand
Siland
Laksand
Fiskemke
Grmake
Isfugl
Fossekall
Strandarter
Rrdrum
Gråhegre
Sivhone
Tjeld
Sandlo
Myrsnipe
Rdstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Vintererle
Linerle
Sandsvale
Strandengarter
Vipe
Enkeltbekkasin
Kantskogarter )
stjertmeis )
bjrkefink k )
gronnsisik
gråsisik
sivspurv
Tegnforklaring se tabell 1.

X

Vinter

+
++

++
++

++

++

+
+
+

xx

Trekk

+++
++
+
+
++
+
++
++
++
+
++

++
+
++

X

xx
xx

+
++
++
++
+
+++
++

xx
xx

++
+++

xx

+++
+/++/+++
+/++/+++
+/++/+++

xx

+++
++/+++
+/++/+++
+/++/+++
+++

-

8 -

Tabell 3. Myrloner.
Hekking
Vann arter
stokkand
krikkand
kvinand
fossekall

xx
xx

Trekk

+

++
++
++
++

+
++

Strandarter
strandsnipe
Tegnforklaring

Vinter

xx

++

se tabell 1.

Tabell 4. Elvestryk.
Hekking
Vann arter
stokkand
laksand a)
fossekall

X
Xx

Strandarter
skog snipe
strandsnipe
linerle

++
+
+++

+

Trekk
++
++
+++
+
+++
+++

XXX
XXX

Kantskogarter )
stjertmeis )
grnnsisik
gråsisik
bjrkefink
)
Tegnforklaring

Vinter

+++
+/++/+++
+/++/+++
+/++/+++

+++
+/++/+++
+/++/+++
+/++/+++

se tabell 1.

a) Laksand er kun påtruffet
mindre elvene.

i hovedelva og mangler i de

Tabell 5. Foss-/kulpområder.
Hekking
Vannarter
fossekall a)

XXX

Vinter
+

Trekk
++

Strandarter
strandsnipe
vintererle
linerle

XXX

+
+++

Kantskogarter
gråfluesnapper

XX

++

Tegnforklaring

++

se tabell 1.

a) En del vil kanskje reagere på at jeg har satt fossekall opp som tallrik
hekkefugl i foss-/kulpområder, og som tallrik forekommende i strykområder
i trekktidene og om vinteren (se også tabell 4). Men mange års erfaring
i ålete etter fossekallreir har ført til at jeg mener at bestanden ikke
kan være særlig større enn den er i perioder med milde vintre. Det vil
si at det hekker et fossekallpar på de fleste lokaliteter der det ut fra
erfaring andre steder burde hekke et par.

-
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