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Takk til Hans Inge Hansen og Dag L. Fjeldstad som utenom artikkelforfatter var med som
mannskap på turene til Jarstein i 2015.
Forsidebildet viser en vandrefalk som gikk rundt og spiste havhester på reir på Jarstein. Den
brydde seg ikke om den ble nedspydd av havhestspy der den vandret rundt og plukket feite
havhester på reir. Denne gikk en måned her ute før vi fanget den og fikk den i land for å
forsøke å redde den. Men dessverre overlevde den ikke.
Rapporten er laget av Oskar Kenneth Bjørnstad som også har tatt alle bildene. Ferdigstilt 4.1.2016.

Havhest som ennå ikke er ringmerket tatt bilde av ved første sjekk på Jarstein den 12/6 2015.
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Oppsummering
Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med
undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun
gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen.
Det generelle inntrykket på Jarstein er at dette er et vellykket reservat hvor de fleste arter
klarer seg bra. Unntaket er krykkje som heller ikke i år klarte å få unger på vingene på tross
av forsøk på hekking.

Artsgjennomgang
Grågås
Vi var for seine i år til å få noen oversikt over grågåshekkingene i reservatet.

Ærfugl
Ingen opptellinger i år, men det så ut til å være normalt med brukte reir.

En hunn som fremdeles lå på reir den 12/6.

Havhest
Vi konsentrerte oss om havhestene i år siden vi kom så sent i gang. Det ble merket 3 unger
den 25/7. Det var egglegging i 5 reir, men et forsvant før klekking og et var det en død unge i
den 20/7. Totalt har vi kontroll på 22 reirreirgroper.
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Lysloggerpsosjekt på havhestene fortsatte vi i 2015 og 1 logger ble innsamlet, 1 funnet på
ribb og 3 fikk påsatt lyslogger. I tillegg fikk 2 fargering uten lyslogger.
En av de som fikk fargering var med kode J9UL i Reir #1. Den lå da og ruget på en død unge.
Denne var merket på Ferkingstadøyene som voksen i 2004. Det vil si at den har byttet
hekkeplass. Dette er første eksemplet på voksne fugler som har flyttet til Jarstein. Denne
fuglen kommer igjen under timelapsavsnittet.
I Reir #19 har vi fargemerkede begge fuglene og begge har vi merket som unger. Hannen
(som da er størst) er 28 år og hunnen er 15 år og begge er født på Ferkingstadøyene. Begge
var i det samme reiret i 2014 også.

En av ungene som vokste opp i 2015.
De voksne havhestene ble kraftig predatert i år av en vandrefalk som gikk fra reir til reir og
spiste de voksne fuglene som trodde de hadde et sikkert forsvar ved å spy på falken. Men den
var så nedsauset i havhestspy at den ikke brydde seg om den fikk på deg noe mer. Den hadde
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tatt minst 5 voksne havhester. En av disse (som vi fant føttene på) var en av de som var med
på lysloggerprosjektet vårt.

Toppskarv
Toppskarven talte vi ikke opp i år. Vi skulle fortsette lyslogger og fargemerkingsprosjektet på
disse, men været tillot ikke dette. Det ble merket 59 unger og 2 voksne. Vi skal forsøke å
fortsette lysloggerprosjektet i 2016.

Tjeld
Det er 3-4 par med tjeld som hekker i naturreservatet. Dette har vært stabilt i alle år. Vi gjorde
ingen opptellinger på tjeld i år.

Sildemåke
Vi fargemerket 20 sildemåkeunger på
Jarstein i år. Mesteparten av sildemåkene
holder til i en koloni sør på øya. I tillegg
leste vi av J57T som er født på Rauna i
Farsund i 2007 og har siden sommeren
2011 blitt sett på Jarstein hvert år.

Gråmåke
Gråmåken ble det fargemerket 10 unger av
i 2015.
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Svartbak
Vi satset litt på å få tak i mest mulig
svartbakunger og kom opp i hele 33
fargemerkede unger på Jarstein i år.

J57T på sin vanlige plass.

Krykkje
Krykkjene hadde også i år hekkeforsøk med egglegging i to kolonier. Men de forsvant før de
fikk unger. Vi får håpe at de kanskje neste år vil klare å få opp unger.

Teist
Teisten klarer seg bra på Jarstein. I år hadde vi helt opp i 20 voksne ind som maksantall. Det
ble merket 2 unger ved besøket den 13. juli.

Teisten ligger i bukta hvor vi lagger til når vi går i land på Jarstein.

Ravn
I ravnareiret på søre delen av Jarstein er det hvert år 3-4 unger som vokser opp. I år fikk vi
ikke sjekket opp reiret før ungene var forsvunnet og vet ikke hvor mange som vokste opp der i
år.

Et lite oversiktsbilde tatt fra Syreneset av den nordre delen av Jarstein. Det er rundt den
mørke kloven midt i bildet de fleste havhestene hekker. Men det er også noen i dalen til
venstre for fyret og i området helt til venstre i bildet.
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Timelapskamera på havhestreir
I år testet vi et timelapskamera på et av havhestreira for å finne ut litt hva som skjer på reiret.
Reir #13 ble valgt ut på grunn av plasseringen og mulighet til enkel feste av kamera. Vi satte
kamera ut den 20/7 kl 19:45 og det tok et bilde pr minutt frem til vi hentet det inn den 25/7 kl
10:09. Jeg var da også ute for å ringmerke havhestungene. Jeg merket at denne havhestungen
var veldig pluskete i fjærdraktet og stusset litt over det.

Her får havhestungen mat av en av foreldrene.
Ved gjennomgang av bildene ser jeg at foreldrene dukker opp og forsvinner med jevne
mellomrom. Men den 24/7 kl 18:56 dukker det plutselig opp en havhest fra en annen vinkel
enn hva foreldrene pleier å komme fra. Den gaper mot ungen, kikker opp mot kamera før den
forsvinner igjen. Hva er dette??? Jeg ser at den er fargemerket og sjekker nummeret på den.
Nummeret var J9UL som da var havhesten vi merket på reir #1 med den døde ungen den 13/7
i 2015. Jeg forstår ikke hva dette er. Men så sjekker jeg bildene nøyere og ser at det som skjer
er at havhesten kommer og spyr på ungen før den forsvinner igjen. Bildet før den dukker opp
er ungen tørr og fin. På neste bilde når den gaper over ungen er den full av spy. Ikke rart at
den var klisset og våt når jeg ringmerket den. Jeg lurer på om noen har noen teori på hva dette
kan være for en oppførsel. Hvorfor gjør den dette? De var ikke direkte naboer heller, da
avstanden mellom disse reira er ca 60 meter.
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Her spyr J9UL fra Reir #1 på havhestungen i Reir #13. Etter dette ble drakten verre og verre.
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