


 

     Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet. 
Av Edvard K. Barth og Yngvar Hagen. 

I løpet av de siste 17 år har flere zoologer besøkt Atna-
sjøfeltet, som består av deler av herredene Sollia, Folldal og 
Alvdal i Hedmark fylke og dessuten en del av Sør-Fron i. 
Oppland fylke. Det undersøkte område omfatter om lag 
200 km", men ennå er store partier bare ganske flyktig 
gjennomstreifet. 

Det første besøk var en ekskursjon til Vitenskapsakade-
miets eiendom Sør-Nesset ved Atnasjøen under ledelse av 
professor Kristine Bonnevie i 1935. Deltagerne var bl. a. 
Per Høst, Thor Heyerdahl, Yngvar Hagen og Edvard 
Barth. Senere har Vitenskapsakademiet stadig stillet Sør-
Nesset til velvillig disposisjon for zoologisk forskning. I 
årene 1943-47 arbeidet Edvard Holt i dette område i 
sommersesongen. Svein Haftorn og Peter Valeur har også 
arbeidet her enkelte år. Yngvar Hagen har foretatt under-
søkelser her flere ganger, særlig i 1948-50. Edvard Barth 
har arbeidet i området flere år siden 1935, og etter 1946 har 
han vært fastboende året rundt. Blant stedsbenevnelsene 



 
brukes navnet «Nessetseter» om Barths hjem (Rondabu) 
970 m.o.h. 

Nedenfor skal vi gi en oversikt over våre egne notater 
over fugler og pattedyr, og samtidig tar vi også med iakt-
tagelser av andre, hvis navn da blir nevnt etterhvert. 

Atnasjøen ligger 696 m.o.h., furuskoggrensen ligger på 
ca. 900 meter og bjørkeskogen på ca. 1000 meter. 
Rondetoppene når opp til vel 2100 m.o.h. Faunistisk sett 
er særlig den store Atnasjømyra av interesse; den strekker 
seg i flere atskilte områder om lag en mil oppetter langs 
Atnaelven fra Atnasjøens nordende. Et annet parti med en 
rik myrfauna er Skjellåmyrene sør for Holmsjøen i ca. 960 
meters høyde; men disse er hittil svært lite undersøkt. 
Karakteristisk for Atnasjøens terrengstruktur er dessuten 
en del dype juv med bratte fjellsider, hvor en rekke 
rovfuglarter har tilhold. 
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G r ø n n s i s i k (Carduelis spinus). Nokså 
tallrik rundt Atnasjøen i juni 1935. Flere eksemplarer ved 
Nesset i juli 1942 og 3. juli 1946. 

FUGLER. 

Ravn (Corvus corax). Ikke tallrik. Bebodd reir i Stor-
Sølen ved Breisjøseter i 1949 og 50. Flyvedyktige unger der 
25/6-50. I Tvergjeljuvet vest for Voll bebodd reir i 1951; 
16/5 lå tre eller fire temmelig store, fjærkledde unger i rei-
ret. Sikkert flere årvisse reir i selve Rondane. Enkelte 
ravner er sett fly forbi av og til vintrene 1947--51. 

G r å s i s i k (Carduelis f  lammea). Reir med 4 unger 
nær Nessetseter i 1946; ungene fløy ut ved obs. 29/6. 
Flyvedyktige årsunger ved Atnabru 5%7-36 og ved Nesset i 
juli 1942. En flokk på minst 100 stykker ved Skjellåa ca. 
1100 m.o.h. 12/10-42. Flokker på ca. 1000 stykker av 
gangen i Nessetlia 13/10-42. Enkelte mindre flokker i 
Nessetlia vintrene 1947 -51. K r å k e (Corvus cornix). Lite alminnelig. Familier med 

nettopp utfløyne unger: Brenn 15/6-48, Finnsjøen 20/6-
49, Atnasjømyra i juni 1950 og 51. Ganske mange passerer 
under trekket i mars-april og september-oktober. Om 
vinteren sees ingen her. 

D o m p ap (Pyrrhula pyrrhula). Opptrer sparsomt året 
rundt. 3., 4. og 5. oktober 1950 passerte små flokker, og 
noen eksemplarer ble observert 5j4, 22/9 og 14/10-51. 

G r a n k o r s n e b b (Loxia curvirostra). Forholdsvis 
alminnelig i juni 1935. Meget alminnelig i Nessetlia i juli-
august 1942. 6.-7. juli 1942 opptrådte store flokker (blan-
det med furukorsnebb). Flere eksemplarer skutt ved Atna-
bru av P. Valeur og S. Haftorn 6/7-46. Masseopptreden i 
juni-juli 1948, og nokså vanlig helt til april 1950. Obser-
vert noen få i september 1950. 

S k j æ r e (Pica pica). Ett til to par ruger ved Nesset 
hvert år og noen par ved Atnabru. Enkelte holder seg her 
hele vinteren. 

N ø t t e s k r i k e (Garrulus glandarius). 16/10-
42 ble to eksemplarer observert ved Nesset. Flere 
eksemplarer ble sett i Nessetlia i begynnelsen av oktober 
1951, og ett ved Atnabru 5,/11-51. For en del år siden 
opptrådte et eksemplar ved Atnabru noen dager 
midtvinters (Per Moen). Ved Storbekkmoen ca. 30 km 
nærmere Atna jernbanestasjon er det alminnelig at 
enkelte individer holder til hele vinteren (Ole Brenn). 

F u r u k o r s n e b b (Loxia pytyopsittacus ). Meget
 alminnelig i Nessetlia i juli-
august 1942. Flere eksemplarer skutt ved Atnabru av 
Valeur og Haftorn 6/7-46. Ukjent med deres opptreden i 
1935 og 1948-50. 

Lavskrike (Cractes in f  austus). Alminnelig rugefugl i 
furuskog i flere områder av Atnasjøfeltet. Et reir med flyve-
dyktige unger ble funnet ved Holtet 11/6-39, og et kull 
nesten fullvoksne unger ble iakttatt nord for Atnabru 16/6-
39. Et ferdig bygd reir nær Atnabru 18,/3-48; fuglen holdt 
på med utforingen. 29/3 ble det observert istykkerrevet. 

B o k f i n k (Fringil la coelebs). Sees av og til, men 
er fåtallig. Reir med 4 unger nær Nesset i 1942; ungene 
fløy fra reiret 30j6. Flyvedyktige unger observert ved 
Nesset i juli 1951. 
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B j ¢ r k e f i n k (Fringilla monti f  ringilla). 
Meget alminnelig overalt i feltet både i furu - og 
bjørkeskog. Av 5 undersøkte reir i 1935 på strekningen 
Atnabru-Straumbu lå de 4 i furutrær og 1 i bjørk i 1 1/2--
--8 meters høyde; det høyest liggende lå 2 meter under et 
bebodd gråtrostreir. Et av de øvrige ble ødelagt før 
egglegging, mens eggtallet i de fire var 4, 6, 6, 7. 1942 i 
området Nesset-Atnasjømyra: Et reir med 4 unger som fløy 
fra reiret 10- 13  juni. Et reir ved 

S t æ r (Sturnus vulgaris). 2-3 kull flyvedyktige unger 
ved Nesset 30/6-39. Enkelte par ruget på gårdene rundt 
Nesset 1945-51, men svært uregelmessig. Ruging også ved 
Atnabru. To hekkende par ved Nesset i 1951. 

G r ø n n f i n k (Chloris chloris). Et par observert ved 
Nessetseter 3/4-48. 

140 



Atnasjømyra, og opptrer spredt over store deler av feltet. 
Observert kull på 5-7 unger. Alminnelig at ungene i 
Atnasjømyra forlater reiret i første uke av juli. Har 
observert reir ved både Nessetseter og Breisjøseter. 

L i n e r 1 e (Motacilla alba alba). Alminnelig opp til ca. 
1000 m.o.h. på setrene. I 1942 observert rugende på 
Dørå-seter i Rondane 1050 m.o.h. og på Rondvassbu 1180 
m.o.h. På Breisjøseter 950 m.o.h. 5 halvrugete egg 13/7-
1942. Årvisse kull på Nessetseter 970 m.o.h. 1946-51 
viser egglegging i første uke av juni. I 1947 hadde et par 
på Nessetseter to kull på 5 egg som begge ga 5 
flyvedyktige unger. Ungene forlot reiret henholdsvis 25/6 
og 4/8. Iakttok stadig linerler på Bjørnhollia turisthytte 
900 m.o.h. 10.-13. sep-tember 1950 tross kuling med 
snøslaps og henimot 0°. Et par stykker holdt til på Nesset 
t.o.m. 9. oktober 1951. 

S v a r t r y g g e t e r 1 e (Motacilla alba yarrellii). 
10/8-48 opptrådte et eksemplar i en flokk linerler ved 
Atnabru. Den ble skutt. 

T r e r y p e r (Certhia familiaris). Et eksemplar 
iakttatt nær Straumbu 9; 7-50. 

K j Ø t t m e i s e (Parus major). Ikke alminnelig, men 
opptrer spredt rundt gårdene i distriktet; om vinteren er 
den ofte fremme ved utlagt mat. 10/6-42: Et reir med 4 
nyklekte unger og 4 klekkeferdige egg på Nesset. I okt.-
nov. 1951 opptrådte to stk. daglig ved Nessetseter. Dette 
er første iakttagelse av at kjøttmeiser har holdt til her 
oppe. 

L a p p m e i s e (Parus einetusj. Forekommer ikke helt 
sjelden i traktene Folldal-Sollia, men er lett å forveksle med 
granmeisa. Iakttok to reir i 1935 ved Nesset og Holtet i 
morkne bjørkestammer 1 og 2 meter over bakken. Begge 
inneholdt 7 egg henholdsvis 5/6 og 17/6. 

B 1 å m e i s e (Parus caeruleus). Sees av og til på 
gårdene om vinteren. 

G r a n m e i s e (Parus atricapilus). Temmelig 
alminnelig. Et reir inneholdt 6 eller 7 nyklekte unger 6/6-
35, og et annet 9 egg 12/6-35. Et kull forlot reiret ca. 
18,1/6-50. Alle reir lå i morkne bjørkestammer 2-3 meter 
over bakken. Alminnelig vintergjest rundt Nesset og ofte 
ved Nessetseter. 

T o p p m e i s e (Parus cristatus). Enkelte eksemplarer 
er faste vintergjester ved gårdene rundt Nesset. Sees også 
hist og her i furuskogen rundt Atnasjøen til andre 
årstider. Et par holdt til ved Myllinga 27/6-48. Våren 
1948 ble det funnet et reir med unger nær bilveien ca. 2 
km nord for Nesset; det lå i et hull i en råtten 
bjørkestamme ca. 1 1/2 meter over bakken (IS. 
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Fuglekonge (Regulus regulus). Iakttatt ved Brenn 11/6-
35. 
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V a rs 1 e r (Lanius excubitor). Forekommer flere steder 
i feltet. To kull nettopp utfløyne unger ved Myllinga 28/6-
47. Et kull utfløyne unger i Vesle Grytdalen 15/6-48. Et 
eksemplar såes ved Nessetseter 27/2-48. 

M ¢ 11 e r (Sylvia curruca). I 1935 ble et par iakttatt 
6/6 i Atnasjømyra, og 13/6 en syngende & i myra og en 
ved Nesset. 23/6-42 ble en a '  hørt og sett ved Sjøliseter, 
og 19/5-51 en ved Nessetseter. 

Sidensvans (Bambycilla garrulus). En flokk ble 
observert søke etter mat ved Nessetseter 10/2-48, 22/1-50 
og 1/11-51. 

G r å f 1 u e s n a p p e r (Muscicapa striata). Relativt 
tallrik særlig hvor furuskog støter opp mot innmark, myr, 
sjø, bjørkeskog el. lign. I et reir ved Nesset ble første egg 
lagt 14. eller 15/6-49 (4 egg). 

L a u v s a n g e r (Phylloscopus trochilus). Meget 
alminne22/6-35 lå 4 egg i et reir. som var bygd oppå et 
tidligere forlatt reir av lappmeise (omtalt ovenfor). Hekker 
villig i fuglekasser på trær ca. 11!> meter over bakken. I 
1949 og 50 ble første egg i seks kull ved Nessetseter lagt 
henholdsvis 6/6, 6/6, 7/6, 8/6, 8!6 og 14/6. Ungene i fem 
av kullene forlot reiret henholdsvis 10%7, 11/7, 12/7, 
12/7 og 17-18/7. Eggtallene viste tre kull med 4 og tre 
kull med 5 egg. I en kasse i 1951 ble det lagt 8 egg, som 
ble til 8 flyvedyktige unger. 

L a u v s a n g e r (Phylloscopus trochilus) Meget 
alminnelig i både myr, skog og snaufjell. Egglegging er 
vanlig i de første fjorten dagene av juni. Fire kontrollerte 
reir hadde henholdsvis 6, 6, 7 og 7 egg. 

G r ø n n s a n g e r el. bøksanger (Phylloscopus 
sibilatrix). En syngende  observert ved Fagerliseter (ca. 
900 m.o.h.) 8/7-46 (P. Valeur i brev). 

G u 1 s a n g e r el. bastardnattergal (Hippolais icterina 
Observert en syngende  i et høystammet bjørkeholt ved 
elven sør for Straumbu Il/6-47 (P. Valeur i brev). 

G r å t r o s t (Turdus pilaris). Hekker alminnelig,
 men i nokså små kolonier flere steder 
rundt Atnasjøen, særlig ved Nesset, Atnabru og Brenn. 
Ellers er det konstatert reirplasser i furuskogen mange 
andre steder i feltet. Den foretrekker furuskogen rundt 
gårdene fremfor de høyere liggende bjørkelier. 13 
hekkende par i koloni ved Nesset i 1935. Omtrent samme 
antall der i 1942, 50 og 51. Eggantallet var 
gjennomgående 5 og 6. Eggleggingen i 1935 fra ca. 25/5-
10/6, klekking ca. 7.--23/6. Klekkingen i 1942 fra ca. 8.-
26/6. I 1951 fant hovedmengden av klekkingen sted 
omkring 10.-12/6. Tap av egg og unger var ualminnelig 
lite i 1935 ved Nesset: Av 66 egg vokste det opp 59 unger. 
Tapet skyltes forlatte og uklekte egg; men direkte 
ødeleggelser utført av reirplyndrende dyr, ble ikke 
konstatert på tross av at 1935 var et smågnagerfattig år. 

D u e t r o s t (Turdus viscivorus). Alminnelig i 
barskogen i det meste av Atnaasjøfeltet. Gjerne knyttet til 
enformig furuskoglende. Et kull flagredyktige unger 
påtruffet ved Vollum 16/6-49. 

M å 1 t r o s t (Turdus ericetorum). Nokså 

R ø d v i n g e t r o s t (Turdus musicus). Nokså
 fåtallig rugefugl. Et reir med 5 
halvstore unger i Vassbulia 18/6-35. Et reir med 5 egg 
nær Nesset 13/6-42. Et forsinket kull nord for Atnabru 
med 5 unger som flakset fra reiret 4/8-51. 

H a g e s a n g e r (Sylvia borin). Syngende
 a '  sett ved Nesset 18/6-35, i 
Atnasjømyra 27/6-42 og ved Straumbu 21/6-49. 

R i n g t r o s t (Turdus torquatus). Nokså 

T o r n s a n g e r (Sylvia communis). Den 12-15/5-49 
ble to stykker iakttatt ved Nessetseter. 
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skrent ved Gravskarbekken ca. 950 m.o.h. Er en ivrig 
sanger ved Nessetseter. 

S v a r t t r o s t (Turdus merula). 28/4-50 ble en
 syngende  observert blant trekkende 
rødvinger ved Nesset, og 8/11-5i ble et eksemplar iakttatt 
der. 

bakken under steinheller; tar gjerne i bruk fuglekasser. 
Ved Holtet i 1935 1 ået reir med 5 klekkeferdige egg i et 
hull i en bjørkestamme I/, meter over et bebodd 
lappmeisreir (nevnt ovenfor). I 1949 ble første egg i fem 
kull ved Nessetseter lagt henholdsvis 22/5, 27/5, 27/5, 10/6 
og 14/6. Eggtallene i seks kull i 1949 og 50 viste 4, 4, 5, 6, 7 
og 7 egg. Ungene i tre kull forlot rugekassene henholdsvis 
9/7, 13/7 og 15/7. 

B 1 å s t r u p e (Lusciia suecica). Enkelte år alminnelig i 
traktene mellom Sjøliseter, Vesle Grytdalen og Breisjøene. 
22,'5-51 iakttatt en syngende  ved Nessetseter. 

R ø d s t r u p e (Erithacus rubecula). Nokså fåtallig. Hørt 
den synge øst for Atnasjømyra (ved Hyrsa) 31/5-35, 27/4-49, 
22/5-50 og 16/5-51. 

J e r n s p u r v (Prunella modularis). Treffes sjelden. 
Sang nær Nesset 5/6-35, ved Vollum 17/5-50, og ved 
Nessetseter 

Steinskvett (Oenanthe oenanthe). Alminnelig rugefugl, 
ofte langt oppe i snaufjellet. 21/6-42 observertes et reir 
med 3 egg under Blåkampen ca. 1350 m.o.h. Ungene ble 
klekket 4-5%7. 

B u s k s k v e t t (Saxicola rubetra ). Opptrer
 rugende i spredte par. 18/7-42 
observertes et kull flyvedyktige unger ved Nesset. Reir med 
fjærkledde unger funnet ved Nesset 1/7-46 (S. Haftorn i 
brev). Syngende  nord for Nesset-seter, hvor det 
sansynligvis var reir i_ 1950. Reir med 6 egg ved Voll 17/6-
51. 

R ø d s t j e r t (Phoenicurus phoenicurus). Alminnelig 
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G r ø n n s p e t t (Picus viridis. Iakttatt ved Nesset 
flere ganger sent på høsten 1950. 

i mai-juni 1949, 50 og 51. Fant reir med ett egg ved 
Nessetseter i lav, tett einer 10 cm over bakken 2/6-50. 
Det var øket til 5 egg 6/6, og klekking inntraff 17-18/6, 
mens ungene flakset fra reiret 27/6. 

S o r f 1 a g g s 
p e t t (Dryobates major). En  ble skutt 
ved Nesset 11/8-43. Flere ganger iakttatt i Nessetlia vinte-
ren 1949-50. 

G j e r d e s m. u t t (Troglodytes troglodytes). Hørtes 
synge ved Bjørnhollia 13/6-35. 

D v e r g s p e t t (Dryobates minor). Temmelig 
alminnelig. Fire observerte reir lå alle i bjørkestammer 1,8 
-- 3,7 meter over bakken. Ett hadde 5 nylagte egg 9/6-35, 
et annet nokså små unger 23/6-47 og et tredje store unger 
27/6-49. 

Fossekall (Cinchts cinclus). Bebor alle større bekker i 
distriktet. I 1935-39 og i 51 konstatert bebodd reir i Atna-
brufossen. I 1935-39 var samme reir i bruk hvert år. 
1935: 4 halvstore unger 17_/6. 1936: Reiret tomt 4/7. 
1939: 5 egg 6/6 (ødelagt av flom). 1951: Fuglene matet 
sist i juni, og den 6/7 var reiret tomt. Et kull 4 eller 5 
nesten flyvedyktige unger i nederste del av IIyrsa 20/7-50. 
De dukket og svømte under vann, og ble ennå matet av 
foreldrene. I selve Rondane har de ofte tilhold 13--1400 
m.o.h. 29/2-48 observertes en fossekall ved en råk i I 
angglupdalen ca. 1000 m.o.h. 

T r e t å s p e t t (Picoides 
tr idactylus). Periodevis nokså alminnelig i 
furuskogen. Iakttatt flere ganger sommeren 1942; en ung  
skutt ved Nesset 5/7-42. Et kull flyvedyktige unger nær 
Nesset i juli 1946. Et reir i Vesle Grytdalen 27/6-48 og et 
på Midt-Vola 23/6-49 lå begge i grønne, men margråtne 
furuer, hvor inngangshullet var hogd gjennom flere cm 
frisk ved 2 og 6 meter over bakken. Begge inneholdt store 
unger, som ved en uavbrutt og gjennomtrengende kvitring 
røpet reiret på 100-200 meters avstand. 

L å v e s v a 1 e ( Ii irundo rustica). Iakttatt 22j6-35 i 
Sollia kirkebygd ca. 20 km sør for Atnasjøen. 

T a k s v a 1 e (Delichon urbica). Meget alminnelig i 
Nessetgrenga og ved Atnabru. Ruger på Breisjøseter 950 
m.o.h.: enkelte av de siste år har det vært mellom 20 og 
30 reir i bruk der oppe. I ny tid er de blitt meget tallrike 
også på Bjørnhollia turisthytte 907 m.o.h. I Myllingjuvet 
fantes et reir bygd i en bergvegg i 1949. Nesset 1942: Kull 
med nylagte egg 22/6, 30/6 og 5/7; de fleste ungene 
forlot reirene i første uke av august. 

Sandsvale (Riparia riparia). Alminnelig langs Atna-
sjøen til Straumbu. Ruger helst i hull i torvtakene på 
gamle buer; funnet opp til 20 hull i en koloni ved Atnabru. 
Meget variable eggleggingstider. 1942 på Nesset: To kull 
med 5 egg i hvert klekket ca. 28/6 og 4/7. Et kull med 5 
nylagte egg 28/6, og et med 5 nylagte egg 21/7. 
Sistnevnte ble klekket 2-3/8, og alle 5 ungene fløy fra 
reiret 25-26/8. 

V e n d e h a 1 s (Jynx torquilla).
 Opptrer nokså årvisst ved Atnabru og i 
Nessetlia. Kull på 7 egg og unger i fuglekasse nord for 
Nesset klekket 30/6-1/7-49. Samme år herjet et par svært 
i fuglekasser med fluesnappere m.m. ved Atnabru. Hørt en 
i Nessetlia både i 1950 og 51. 

G j ø k (Cuculus canorus). Alminnelig. 21/6-35 ble 
det ved Holmsjøseter funnet et reir av heipiplerke med 5 
egg + et gjøkegg. 

S n ø u g 1 e (Nyctea scandiaca).  For 40-50 år siden 
skal den ha vært en vanlig fugl i trakten. En enkelt 
observasjon foreligger fra nyere tid: I 1933 såes to 
eksemplarer to ganger i juni ved Vulutjønn (ca. 1080 
m.o.h.) De opptrådte hverken aggressive eller engstelige. 
(Hans Dalen). T å r n s v a 1 e (Apus apus). Ruger i spredte par på 

hus ved Atnabru og Nesset hvert. år. H u b r o (Bubo bubo). Synes å være en alminnelig fugl 
her sammenlignet med forekomster ellers i landet. Siden 
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samme år fantes levninger av en hornugle på et hubroreir 
i trakten, og i september ble et eksemplar skutt i 
nærheten av Brenn. 

Nord for Hyrsa fant Edvard Holt er reir med 3 unger i 
1944 (klekket ca. 20/5). Senere er tre andre bebodde reir 
undersøkt; to av dem ble funnet i 1948 og et i 49. I 1948 
var det to store tinger i det ene den 13/6; de forlot reiret i 
første halvdel av juli. Det andre reiret fra 1948 var på 
nytt i bruk i 1949. Første året holdt familien seg ennå ved 
reirplassen den 27/7. Neste år satt en halvvoksen unge i 
reiret den 16/6. I 1950 uteble hekkingen fullstendig på 5 
kjente reirplasser, rnen på tre av lokalitetene var det er. 
eller to hubroer tilstede. på Forholdene i 1951 var de 
samme som året før. 

J o r d u g 1 e (Asio f lammeus). Viser seg sjelden. Et 
eksemplar sett i Atnasjømyra 4/6-35. Av E. Holt funnet 
som bytte i fjellvåkreir i Stor-Sølen i juni 1946. Et 
eksemplar skutt i Skjellåmyra i september 1946. 
Gjentatte ganger funnet som byttelevning i hubroreir i 
trakten i 1948 og 49. 

S 1 a g u g 1 e (Strix uralensis). Den 3/9 ved Nesset og 
den 5/9 i Nessetlia 1948 såes i skumringen en stor ugle 
som ble sterkt mistenkt for å være slagugle. Midt på 
dagen (i solskinn) den 10/9-51 ved Musvollseter 
observerte H. Høydahl en ugle, som han avgjort beskriver 
som slagugle. Han så lenge på den med kikkert på kort 
hold, mens den satt fritt på en tørrtopp. 

H a u k u g 1 e (Surnia ulula Observert høste
Atnedal og 22/6 ved Bjørndalen vest for Vollum, begge 
steder var ungene nettopp utfløyet og satt i nærheten. 

S p u r v u g 1 e (Glaucidium passerium). I februar 1948 
ble en spurvugle iakttatt forfølge en gråsisik like nord for 
Nesset, og omtrent samtidig ble en spurvugle observert ta 
en dompap like sør for Atnabru. (Meddelt av Hans Dalen og 
Trygve Nesset). 

P e r 1 e u g 1 e (Aegolius funereus). Relativt alminnelig 
i smågnagerår, da den stadig høres lokke om våren, f. eks. 
våren 1948 og 49. Et eksemplar observert ved Nessetseter 
15/6-49. Ved Atnabru ble et sykt(?) eksemplar fanget 
19/8-49. i desember 1950 ble det ved Naroskarven 
innenfor Atnabru hogd et tørrtre, som inneholdt et reir med 
4 halvstore, inntørkete unger av perleugle. De må ha blitt 
klekket våren 1950, men sannsynligvis har det ikke vært 
smågnagere nok til å fore opp ungene med det året. 

Jaktfalk (Falco rusticolus). Viser seg sjelden, men i 
hvert fall en reirplass fins sannsynligvis et sted i selve 
Rondane. En fullfjæret ungfugl ble funnet som byttedyr i 
et kongeørnreir i Myllingjuvet 23/7-47. Den 13i8-43 ble 
et eksemplar iakttatt ved øverste del av Skjellåa, og den 
30/1-48 nær Nessetseter. En gammel fugl og en unge 
(eller ? unger) lekte seg over Atnasjømyra 25!7-48. De 
utstøtte «tiggerop» og trakk seg fraområdet ved 
Musvollkollen over mot Neskampen. To stykker ble sett 
jage over Neskampen 25/5 og 5/6-50, mens en enkelt 
jaget der 23/7 og 18/8-51. 

D v e r g f a 1 k (Falco columbarius).
 Nokså alminnelig, men i vekslende 
antall fra år til år. Et reir i et furutre ved Stadsbuøy 
hadde 4 store unger 5/7-36. Et reir i en 12-1j meter h¢y 
furu på sørsiden av Atnasjøen vis a vis Nesset hadde 5 
såvidt flyvedyktige unger 20/7-42. Et annet kull med godt 
flyvedyktige unger nær Atnabru 31/7 og et tredje ved 
Midt-Brennseter 6/8-42. Et reir i en furu ved Brenn 
hadde 3 nyklekte unger og 2 egg 23/6-49. Et reir med 3 
egg lå i en høy furu nær Straumbu først i juni 1951, men 
ble skutt på reiret  

H o r n u g 1 e (Asio otus). Sjelden. Et kull på 5 
dununger ble funnet i et gammelt kråkereir ved Brenn 
15/6-48. Lokaliteten var tett furuskog nær innmark 700 
m.o.h. 27/7 

152 153 



ble sett 25/5  og to stykker flere ganger i juni-juli. I 1951 er 
gjort en rekke observasjoner: En fugl i mai ved Nedre Atna, 
en ved nordenden av Atnasjøen stupte etter fisk 10/7, en 
stupte i Atnasjøen sør for Holtet i2/8, en fløy over 
Setningsjøen 22/8, en stupte i Atnasjøen ved Holtet 25/8, 
en fløy over Setningsjøen 31/8, og en ble observert ved 
Nedre Atna 20j9 (diverse observatører). 

hønsehaukbiotop mellom Vesle Grytdalen og Atnabru er 
det gjort følgende observasjoner: Den 11/8-42 hørtes flere 
individer (en familie?) skrike. I 1944 bebodd reir, som ble 
ødelagt av folk. I 1945 bebodd reir, og ungene vokste opp i 
fred. I 1946 reir med 4 unger klekket ca. 1/6. (Jfr. litt. 
listen P. Valeur.) Flere av familien ble skutt da ungene ble 
store. I 1947 ble det ikke undersøkt. I 1948 reir med 4 
unger ca. 10 døgn gamle 14/6. Foreldrene og alle ungene 
ble senere drept. - I 1948 lå et annet reir sør for Holtet 
med bare en dununge den 26/6, og ingen spor av andre 
unger eller egg kunne sees i reiret. Dennen ungen fikk 
vokse opp i fred. - Vinteren 1948-49 ble alle store trær 
hogd i Vesle Grytdalen, og de tre gamle reirtrærne til 
hønsehauken forsvant også. I 1951 ble det imidlertid flere 
ganger om våren iakttatt to hønsehauker i nærheten av det 
gamle område. -- Ved Voll i Nordre Atnedal var det et 
bebodd reir i 1949, 50 og 51. I 1949 ble ? og en unge 
skutt, da ungene var blitt flyvedyktige. I 1950 og 51 fikk 
familien være i fred; i 1951 fløy de to siste ungene fra 
reiret 2025/7, (antall egg og unger ukjent). - Observerte et 
eksemplar ved Nessetseter medio februar 1949. 

S a n g s v a n e (Cygnus cygnus). Vinteren 1941-42 
holdt en tid fire fugler til i råken i nordenden av Atnasjøen. 
To stykker ble sett svømme på Atnasjøen i mai 1945. (S. 
Furulund og J. Holtet). 

S æ d g å s (Anser f abalis). Flokker passerer over 
området eller hviler på Atnasj¢en av og til i trekktiden. 
23/5-45 lå en flokk på 60-70 stykker på sjøen i mange 
timer (J. Holtet). Mange flokker såes passere de første 
dagene av oktober 1951; noen slo seg ned på Atnasjøen 

Stokkand (Anas platyrhynchos). Spredte par ruger 
sannsynligvis i Atnasjømyrene. I 1935 såes ganske mange 

individer i hele juni; og den 30j6-42 ble fire a'a observert 
ved elven. 15/5-49 såes et par i et tjønn nær 
Musvollkollen. 

Krikkand (Anas crecca l. Den mest alminnelige and i 
trakten. I 1935 observertes ovenfor Holtet et reir som ble 
fullagt (9 egg) ca. 2/6. I 1942 ble et reir i Atnasjømyra med 
7 egg fullagt ca. 26/5, og et annet hadde 7 nylagte egg den 
15/6 samme sted. I 1947 klekket et kull på 7 egg i myra 
den 20/6. Et reir samme sted i 1950 viste brist i 
eggeskallene (8 egg) den 9/7. 

Spurvehauk (Accipiter nisus). Neppe særlig alminnelig. 
Et reir med tre hvitdunete unger ble funnet nær Straumbu 
5/7-36. En gammel Y ble skutt ved Nesset 15/9-43. 

F i s k e ø r n (Pandion haliaetus). Opptrer sporadisk 
langs Atna særlig sør for Atnasjøen, hvor den ofte ble sett 
før ca. 1935. Så var den vekk i ca. 10 år. Den 1/8-43 ble et 
individ sett stupe etter fisk i et tjønn ved nordenden av 
Atnasjøen. I juni 1948 ble to eksemplarer iakttatt ved Nedre 
Atna ca. 4 km øst for Atnabru. I 1949 ble et individ sett 
omtrent samme sted ca. 25/4, og to stykker et par ganger i 
juli. Dette gjentok seg i 1950, da et individ ble sett . 25/5, 
og to stykker flere ganger i juni-juli. I 1949 ble et individ 
sett omtrent samme sted ca. 25/4, og to stykker et par 
ganger i juli. Dette gjentok seg i 1950, da et individ 

K n e k k a n d(Anas querquedula). Et par observert i At-
nasjømyra 27/5-46 (P. Valeur). 

B r u n n a k k e (Auas penelope). Flere par observert i 
Atnasjømyra 27/5-46 (;P. Valeur). 

S t j e r t a n d (Anas ucuta). Flere par observert i Atna-
sjømyra 27/5-46 (P. Valeur). 

T o p p a n d (Aythya fuligula). Tre eller flere par iakttatt 
i Atnasjømyra 1-18/6-35. Den 2/7-42 ble noen individer 
observert i myra. Den 27/5-46 ble et par observert i 
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 S k o g s n e p p e (Tringa ochropus).
 Iakttas sjelden. Et 
eksemplar sett ved Atnasjømyra 6!6-35. Et par, som sann-
synligvis var bosatt på stedet, ble iakttatt ved et lite tjern 
ved Naroskarven 15/6-48. I skogen litt Øst for Atnabru ble 
sett et eksemplar 26/5-51. 

seter og bilveien ca. 700 meter fra Atnasjømyra (som utvil-
somt representerte nærmeste vann); det klekket 1/"7. I 
1949 klekket et kull den 23/6 nær Midt-Brennseter, og 
samme år ble et par med små anger påtruffet den 26;'6 ved 
Bjørndalen. 

R ø d s t i 1 k (Tringa totanus i. Sjelden. Et individ 
observert ved nordenden av Atnasjøen 2/6-35. I 
Atnasjømyra ble iakttatt et par som høyst sannsynlig 
hadde egg eller unger i juni 1947. 

G 1 u t s n e p p e (Tringa nebularia). Den mest 
alminnelige av sneppene i Atnasjøfeltet (ved siden av 
fiskelita). Hekkebiotopen er alltid helt tørre reinmoserabber 
som åpninger i furuskogen eller i furuskoggrensen. Men 
det er nesten alltid en vasspytt eller et lite tjern i 
nærheten. I 1935 ble det funnet to reir. Det ene nær Nyhus 
nord for Atnabru hadde 4 rugete egg den 15/6, og det 
andre ved Fagervoll hadde 4 egg med klekkingsbrister den 
18/6. I 1946 lå et reir med 4 egg i lia omtrent midt mellom 

P r e s t e k r a g e el. sandlo i Charadrius hiaticula)
 Ti til fem individer observert flere av 
de siste år ved nordenden av Atnasjøen i juni/juli. (S. 
Furulund). 

1-I e i 1 o (Pluvalis apricaria). Observeres nesten hvert 
år på jordene ved Atnabru i trekktiden. Hørte fløyting sør 
for Skjellåa 18/6-39, og hørte og så flere individer et 
stykke nordøst for Sjøliseter og dessuten ved Breisjøseter 
23/6-42. Et eksemplar skutt av P. Valeur ovenfor Sjøliseter 
(under Setervola ) 4/7-46. 

B o 1 1 t i t (Eudromias 
morinellus). Den 13/7-42 ble et 
individ observert med ca. 1 uke gamle unger ved Breisjø-
veien sør for Skjellåa. På høyden mellom Skjellåa og Sjøli 
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15 traner i plogformasjon over Atnabru; mens de øvrige 
fortsatte, (R. Øvergaard, t . Moen). Den 8/7-51 observertes 
et par i Skjellåmyra; de var meget engstelige og hadde 
sannsynligvis unger der (S. Øvergaard). 

F i s k e m å k e (Larus canus). Nokså årviss i
 trekktidene. Den 21/9-42 satt tre 
gamle individer på jordet ,-ed Nesset og en gammel  ble 
skutt. Flere eksemplarer sett i råken ved nordenden av 
Atnasjøen midt i april og sist i mai 1943 (S. Furulund), og 
en flokk observert samme sted sist i april og først i mai 
1949. 

F j e 1 1 j o (Stercorarius 
longicaudus). Et individ skutt ved 
Musvollseter 29/9-49. (Støp-Bowitz 1950). 

S t o r f u g I (Tetrao urogallus). Opptrer
 alminnelig men i varierende antall fra år 
til år Flere tiurleiker er nokså årvisst i bruk på 
sørvestsiden av Atnasjøen I 1935 ble det rundt Atnasjøen 
funnet 6 reir. Situasjonen i hver, enkelt var følgende: 5/6 
seks egg ruget ca. 3 døgn, 11/6 seks egg, 11/6 fem 
nylagte egg (fullagt), 12/6 fem egg ruget ca. 10 døgn, 
12/6 seks egg ruget 12-14 døgn, 13/6 seks egg. 
Eggleggingen i disse reir må stort sett ha funnet sted 
mellom ca. 25/5 og 10/6. Den 17/6-42 ble det observert 
et kull med 6-7 kyllinger som var såvidt flyvedyktige, og 
eggleggingen i det kullet må følgelig ha begynt i de første 
dagene av mai. I 1948 og 49 ble nyklekte kyllinger 
rapportert henholdsvis 12;'6 og 8;'6, så eggleggingen må 
da ha tatt til i første uke av mai. 30/8-51 observertes et 
kull ved Breisjø 950 m.o.h., som må ha vært klekket der i 
trakten. Bestanden har pkt sterkt i 1951. 

seter antas det at bolltiten årvisst har reir. Et kull klekket 
ca. 1/7-51 om lag 2 km nord for Sjøliseter 
V i b e (Vanellus vannellus). Observeres nokså årvisst på 
jordene ved Atnabru i trekktidene. Fire stykker observert 
ved Brenn 23/8-42. 10/4-44 satt to eksemplarer på isen 
ved Atnasj øen. 

T j e 1 d (Haematopus ostralegus). En flokk på 9 stykker 
holdt til ved stranden av Breisjøen 8/6-35. I juni 1946 ble 
et eksemplar sett på stranden ved Atnasjøen. 

T r a n e (Grus grus). Sikkert en årviss rugefugl flere ste-
der i området. Tre kjente hekkelokaliteter, som sikkert hyp-
pig er i bruk, er Atansjømyrene, Skjellåmyrene og sørøst for 
Finnsj¢en. I 1947 observertes et reir med ett egg i en myr 
nær Musvollkollen; klekking inntraff ca. 5/6. I juni 1948 
skal traneunger være observert mellom Finnsjøen og Store-
tjønn (Karl Finnstad). I 1949 ble et par med en flyvedyktig 
unge sett i Atnasjøm,yra på ettersommeren. Den 28/4-51 
kom 

Orrfugl (Lyrurus tetrix). Vekslende bestand, som i 
1950-51 har økt betydelig. I mai 1951 spilte 5-6 haner i 
lia mellom Nessetseter og Hyrsa. Den 14/6-35 observertes 
et reir med 6 egg ca. 4 døgn ruget; den 18/6-42 klekket et 
kull på 9 kyllinger; begge reir lå i Nessetlia. 

Jerpe (Tetrastes bonasia). Sees nå og da i sørligste del 
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Grytvola-Skjellåmyrene-Breisjø og dessuten Geitsia-Mus-
vollseter. Bestanden svinger fra år til år, men viser sjelden 
særlig ekstreme variasjoner i noen retning. I 1935 ble det 
funnet 5 reir. Situasjonen i hvert av dem var følgende: 7/6 
ved Skjellåa et nylagt egg, 14/6 i Nessetlia 8 egg ca. 7 d. 
ruget, 21/6 ved Holmsjøen 7 friske egg, og 9 egg ca. 5 d. 
ruget, 21/6 i Skjellåmyra 10 egg 5-6 d. ruget. Det synes 
etter dette som eggleggingen det året stort sett har foregått 
i tiden 31/5-21!6. 

teren 1950-51, da arten viste seg meget tallrik. Fra 13/12 
-50 til 18/2-51 ble det fanaget 20 stykker alm. spissmus. 
Senere på vinteren, sommeren og høsten fantes ingen i 
området ved Nessetseter før et eksemplar ble tatt i felle 
den 17/10-51. 

D v e r g s p i s s m u s (Sorex minutus). Arten 
opptrådte i fellefangstene bare i perioden 13/12-50 til 
18/12-51. Det ble da tatt 7 eksemplarer 

Nordisk f l a g g e r m u s (Eptesicus nilssoni).
 En del eksemplarer ble skutt ved Nesset i 
1942 og 43. Fra 26/8-8/9-42 ble det nedlagt 5 
eksemplarer, som alle var  . Fra 9/8-24/8-43 ble det 
nedlagt 3 eksemplarer, som også alle var  . Vektene var i 
1942: Il - 11 - 10.5 -? -- 11 gram. I 1943: 6 - 8,5 - 1.0 
gram. Totallengdene var i 1942: 10,0 - 9,9 - 10,0 - 10.1 - 
9,7 cm. 1 1943: 8,8 - 9,2 - 10,0 cm. Lengden av hånden 
fra håndroten (= vingelengden) var i 1942: 6,6 - 6,5 - 6,6 
- 6,6 - 6,4 cm. I 1943: 6,3 - 6,4 - 6,5 cm. Vingespennet 
var i 1942: 28,2 - 26,4 - 27,5 - 28,0 - 26,0 cm. 1 1943: 
25,0 -- 24,8 - 26,0 cm. 

I 1939 ble det funnet et reir i Vesle Grytdalen 14/6 med 
10 egg ca. 3 d. ruget, og 18/6 et ved Skjellåa med 10 helt 
nylagte egg. I 1942 ved Breisjøseter observertes et reir med 
9 egg, hvorav 8 klekket 26/6. Et reir såes med "+' sterkt 
rugete egg nær Breisjøseter den 20/8-43; det ble senere 
forlatt. Den 9/9-51 observertes et kull ved Bukletten 1410 
m.o.h. Nullet hadde tilsynelatende fast tilhold der. (Se 
forøvrig E. Holt litt.listen 1945 og 51). Lirypebestanden har 
tatt seg godt opp i 1951. 

F j e I 1 r y p e (Lagopus mutus) Hekker på begge sider 
av Atnasjøen i de høyere liggende fjellskråningene, hvor 
kull ofte er observert. Nokså bra bestand i 1951. 

Sammenfattes iakttagelsene, kommer vi til at det hittil 

er påvist 120 fuglearter i Atnasjøfeletet Av disse er 1 hvert fall 

73 arter sikre rugefugler, mens dessuten ca. 15 arte. 

sannsynligvis har hekket innerfor_ området i perioden 

1935 -51. For de resterende ca. 32 arter har vi ingen 

observa-sjoner som tyder på hekking eller også er hekking 

direkte usannsynlig. 

H a r e (Lepus timidus). Synes sjelden å være videre 
tallrik i distriktet, men en del spor sees i fjellskogen hver 
vinter. Bestanden veksler, og forsommeren 1950 viste en 
tydelig klimaks, da en rekke unger ble iakttatt. 

S m å g n a g e r e. Som ellers i landet har vi også 
her konstartert store svingninger i bestanden fra år til år. 
1935 var et typisk depresjonsår, selv om vi senere har 
sett år med ennå tynnere bestand. Enkelte individer av 
«markmus» ble i 1935 iakttatt av og til, og på Nesset var 
det mye skogmus (Apodemus sylvaticus). 1938 må ha vært 
et rikt smågnagerår med bl, a. opptreden av en del lemen, 
mens 1939 viste tydelig nedgang. Uten å ha direkte 
observasjoner fra trakten antas det at 1941 var et godt 
smågnagerår. 1942 var i hvert fall et typisk depresjonsår, 
idet for eks. tårnfalk og fjellvåk hadde vanskelige 
ernæringsforhold og følgelig relativt liten 
ungeproduksjon. Ifølge 

PATTEDYR 

Alminnelig spissmus (Sorex araneus ). Dens forekomst er 
undersøkt de siste år på Nessetseter 970 m.o.h. Arten 
opptrådte i nokså stort antall vinteren 1947-48 og holdt 
seg til neste vinter. Fra 1/2-7/4-48 ble det fanget 12 
stykker og fra januar til mars 1949 6 stykker. På tross av 
stadig forsøk med utsetting av feller (hvorunder diverse
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snøen. Bestanden har sannsynligvis kulminert i løpet av 
1948. Fra januar til mars 1949 ble det fanget 9 stk. Etter 
begynnelsen av mars forsvant de tilsynelatende helt, men ved 
stadig felleutsetting i juni ble et individ tatt 16!6. Ved et nytt 
forsøk 13-25j9 ble et individ tatt 25//9. Fra 29/3 til 2/4-50 
ble 4 individer tatt, men høsten samme år kunne ingen 
konstateres. Ut på vinteren viste noen enkelte seg igjen; 
kontinuerlig fellebruk fra 13/12-50 til 18/2-51 ga 2 individer 
(14/12 og 17; 12). Våren og sommeren 1951 har utsetting av 
mange feller ikke resultert i noe før den 2;10, da en unge ble 
tatt. 

E. Holt (1945) var smågnagerbestanden kommet opp igjen i 
1944, mens den i 1945 var ennå bedre. Lemen bie ikke 
iakttatt i 1944-45. 1946-47 var temmelig smågnagerfattige 
år, mens det ble konstatert en tydelig oppgang vinteren 
1947-48 med klimaks senhøstes 1948. Det holdt seg en bra 
stamme utover første halvår av 1949 (se nedenfor under de 
enkelte arter). 1950-51 har vært typisk svartår for 
smågnagerne, og resultatet av det har være en så minimal 
rovfuglformering som vi aldri tidligere har observert her i 
trakten. Det har vist seg at en del «mus» har opptrådt i 
merkbar bestand lenger sør i Sollia og til dels ved Atnabru 
(sommeren og) høsten 1951. I Nessetgrenda såes ingen synlig 
Økning i bestanden inntil medio oktober 1951. På nysnøen i 
begynnelsen av november observertes imidlertid mange 
musespor i Nessetlia. Resultatene av observasjoner og 
fellefangster på Nessetseter 970 m.o.h, i 1948-51 er 
følgende: 

G r å s i d e m u s (Clethrionomys rufocanus). Fra desem-
ber 1947 til høsten 1951 har arten bare vist seg i 1949, men 
da i ganske stor mengde. I slutten av mai opptrådte plutselig 
mange eksemplarer, og ved kontinuerlig fellefangst fra 15-
28/6 ble 7 stk. tatt. I juli-august ble arten mindre synlig, 
men ved fangst fra 13-25/9 ble 9 stk. tatt. Senere har 
gråsidemus ikke vist seg i denne trakten. L e m e n (Lemmus le lemmus) Viste ifølge uttalelser fra 

bygdefolk en sterk kulminasjon i 1926-27. I 1938 opptrådte 
igjen en del (E. Holt 1945). Senere synes ikke lemen å ha vist 
seg merkbart før i 1948, da det om sommeren og utover 
høsten og vinteren viste seg ganske mange. I midten av mai 
1949 fant det. sted en typisk lemenvandring fra sørvest mot 
nordøst tvers over dalføret - iakttatt i hele området fra 
Straumbu til Finnstad ved Nedre Atna og til Setningsjøen. 
Mange individer ble sett svømme tvers over Atnasjøen (7-800 
meter) og Setningsjøen. Senere ble lemenen tilsynelatende 
helt vekk. Spredte eksemplarer skal være sett av bygdefolk 
hist og her i 1950-51, men bestanden må da ha vært på et 
lavmål liksom smågnagerne forøvrig. 

J o r d r o t t e el. vond (Arvicola. terrestris). Opptrer 
langs stranden og ved gårdene rundt hele Atnasjøen, men 
aldri tallrik. 

F j e 1 1 r o t t e (Microtus ratticeps). Fire eksemplarer 
er konstatert i ernæringsmaterialet fra haukttglefamilier. i 
Bj¢rndalen ved Vollum i juni 1949 (litt.listen Hagen og 
Barth). 

M a r k m u s (Microtus agrestis). Har bare opptrådt spo-
radisk ved Nessetseter i årene 1947-51, idet ett individ ble 
tatt i felle den 12/2 og en den 18/3-48. 

S k o g m u s (Apodemus sylvaticus). Opptrer som «hus-
mus» på alle gårdene rundt Atnasjøen. Bestanden svinger en 
del, men ikke i samme grad som «markmusene». Et individ 
ble tatt i felle i skogen ved Nessetseter den 19/9 -50, og 2 
stk. ble tatt inne i uthuset hos Barth den 4/9 og 8/9-51 (970 
m.o.h.). 

Ekorn (Sciurus vulgaris). Nokså bra bestand som 

K 1 a t r e m u s (Clethrionomys glareolus). I årene 1948 -
51 var dette den avgjort alminneligste smågnagerart ved 
Nessetseter. Vinteren 1947-48 viste den seg ganske hyppig. I 
desember-januar ble det tatt 7 stk. i feller, og fra 1/2-7/4-48 
ble det tatt 29 stk. I dagene 12-16/3 ble det tatt 10 stk. i 
samme felle foran et bestemt hull i 
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meren 1942. 1943 viste en meget rik bestand; mange 
eksemplarer ble sett langt innover snaufjellet bl. a. ved 
Breisjøseter, og et eksemplar såes i 13-1400 meters høyde på 
Kyrkjekletten i begynnelsen av august. I juli/august 
observertes flere dyr svømme over Atnasjøen (7-800 meter) 
og enkelte fantes døde i strandkanten. I september ble det 
nær Atnabru sett et dyr med hvit hale og et annet som var 
ensfarget hvitt. I 1944, 45, 46 var det liten bestand, men i 
perioden 1947-49 opptrådte av og til ganske mange. Den 
15/6-48 observertes et reir i en hul trestamme, hvor ungene 
var så store at de hoppet ut. I 1950-51 har det vært få ekorn 
å se. 

Ulv (Canis lupus). Enkelte ganger har det vist seg streifdyr. 
Sent på hosten 1940 holdt tre dyr til i Atnasjøtrakten en tid 
(S. Furulund). Ca. 20 sauer, som ennå gikk ute, ble slått i 
fjellet over Straumbu. Vinteren 1943-44 skal det være sett 
spor av tre dyr ved Fallet nord for Stadsbuøyen (S. 
Furulund). 

R ø d r e v (Canis vulpes). Opptrer i variabel bestand, 
som enkelte år er temmelig rik. Den 29/6-42 observertes 4 
unger i bjørkelia over Breisjøseter; de ble anslått til å være 6-7 
uker gamle. Den 26,/7-48 ble en rev iakttatt på Naroskarven 
nord for Atnabru i slagsmål med en hvit «villkatt». Katten 
reddet seg med nød og neppe opp i et tre. Samme sommer 
ble to revunger funnet som bytte i et hubroreir i Myllingjuvet. 

Fjellrev (Canis lagopus). I september 1946 ble et individ 
iakttatt på toppen av Rondeslottet. (T. H. i «Aftenposten» 
27j9-46). 

G a u p e (Felix lynx). Spor iakttatt av et dyr som hadde 
passert over Sollifjellet og Nedre Atna mot nord den 15/11 
50 (R. Øvergaard). 

O t e r (Lutra lutra). Et par dyr har de siste par år sann-
synligvis hatt nokså fast tilhold ved elven like nord for 
Atnasjøen (D. Rønningen). Obs. nov. 51 ved N. Atna (Olbj. 
Moen). 

J e r v (Gulo gulo). To store og et mindre dyr holdt til i 
Rondane-Geitsia-traktene på nyåret og våren 1944. Det ble 
funnet flere ihjelrevne rein (jfr. litt.listen S. Sømme). 

Mink (Mustela vison) er observert flere ganger, bl. a. i 
nov. 1951 ved Nedre Atna (Olbj. Moen). 

Mår (Mustela martes). Spor ble sett på begge sider av 
Atnasjøen og lenger sør i Sollia i desember 1950. Et kull skal 
ha holdt til i Imsdalen sør for Ringebuveien sommeren 
1950. 

R ø y s k a t t (Mustela erminea). Periodevis opptrer en 
del dyr, men den har sjelden vist seg i særlige mengder i 
senere år. Den 18/8-42 ble et dyr iakttatt svømme tvers over 
Atnasjøen ved Holtet (ca. 800 meter). Den 26/8-42 ble en 
gammel d skutt vec' Holtet. Vekten var 127 grans; 
totalengden 36,5 cm, hvorav halen med den sorte dusken 
utgjorde 12,5 cm; dusken var 7,0 cm lang.En utpreget 
klimaks i deres opptreden inntraff vinteren 1949-50. På 
stabburene på flere gårder krøp de inn og åt på skinker o. 
lign. Fra 2414 til 3/6-50 holdt et eksemplar seg ved 
Nessetseter. Den 26/5 hadde den ennå omtrent ren vinter-
pels, men den 31/5 hadde den fått ca. 50 !Jo sommerdrakt. I 
Rondane er spor i snøen iakttatt om sommeren opp til ca. 
16-1700 m.o.h. 

S n ø m u s (Mustela nivalis). Ikke alminnelig, men 
spor sees av og til. På Rondeslottet ble spor observert i vel 
2000 meters høyde den 1316-35. 

Rådyr (Capreolus capreolus). I 1940-41 ble arten første 
gang observert i Atnasjøtrakten. Senere har det utviklet seg 
en fast stamme i området. Vårvinteren 1948 ble det sett 
mange spor langs bunnen av Myllingjuvet oppunder 
Rondane ca. 900 m.o.h. Et par ganger i 1950 og 51 er dyr 
sett svømme over Atnasjøen. 

E 1 g (Alces alces). I mange år har det vært en nokså rik 
stamme rundt hele AtnasjØen. En nyfødt kalv ble iakttatt 
den 4/6-47 i furuskog nordvest for Atnasjøen. Med en 
drektighetstid på ca. 236 dager. (B. Haglund i «Svenska 
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Djur», Stocholm, 1948) må parring ha funnet sted ca. 10. 
oktober 1946. I Langglupdalen i Rondane ble det sett en 
masse ferske beitespor i den øverste bjørkeskogen ca. 950 
m.o.h. i februar 1948. 

Litt om rugeholker. 
Av Aaqe 

Vi har hos oss 36 arter av fugler som fortrinsvis legger 
reiret sitt slik at det er overdekket og vel skult, i huller i 
trær, under stein eller i huller i jorda. Det er kaie, stær, 
gråspurv og pilfink, trekryper og spettmeis, 7 egentlige 
meiser, svart og hvit fluesnapper, steinskvett, rødstjert, 
sandsvale, tårnsvale, vendehals, 7 spetter, spurvugle, perle-
ugle og kattugle, skogdue, gravand, laksand, lappfiskand og 
kvinand, teist og lunde. 

Dessuten har vi noen arter som ofte, men ikke alltid, 
legger reiret sitt på slike steder. Det er altså fugler som ikke 
synes å være avhengig av å legge reiret sitt slik, men som 
gjerne gjør det. Vi har ihvertfall 6 arter vi kan regne til denne 
gruppen, nemlig linerle, grå fluesnapper, rødstrupe. 
haukugle, tårnfalk og fiskand. Kanskje også enkelte andre 
arter, som gråerle og ærfugl, kan regnes blant disse. 

Foruten disse er det endel fuglarter som vanligvis har 
reiret sitt på en helt annen måte, som, rent unntaksvis, kan 
legge det i huller. 

Som den moderne skogskjøtselens mål står en skog med 
stor tilvekst som avvirkes etterhvert som trærne når opp til 
en viss alder, den såkalte omløpstid. Gjennomsnittsalderen 
for trærne i skogene våre blir mindre og mindre, ettersom 
større og større skogområder legges under kultur. Gamle trær 
er mange steder en sjeldenhet, trær som er så gamle at de 
begynner å råtne innvendig er en vederstyggelighet for 
forstmannen. Samtidig endres skogens karakter på en annen 
måte også, det blir mere og mere nåletrær og ferre lauvtrær. 
Store osper og store bjørker er i mange av skogene våre 
sjeldne å treffe på. Ettersom skogene kultiveres og blir 
fattigere på råtne eller hule trær, berøves mange fuglearter 
mulighetene for å finne passende reirplass. 

Villrein (Rangifer tarandus). Stammen er sannsynligvis i 
stadig økning. Siden ca. 1940 har flokker på omlag 150-200 
dyr ikke vært en sjeldenhet i selve Rondane, mens 40-50 dyr 
tør være det vanlige. Flokker på opptil ca. 50 dyr er de siste 
år også sett på østsiden av Atnasjøen. Den 15/6-42 såes to 
simler med to små kalver oppunder Blåkampen, og den 22/5-
49 ble en simle sett med en døgngammel kalv omtrent samme 
sted (øverst i Gravskardalen) (Kari Moen). 

Tilsammen er det påvist 11 pattedyrarter i Atnasjøfeltet. 
Derav må 5-6 arter regnes som streifdyr. Litteraturliste. 
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På liknende vis går det i villahagene, særlig de mindre 
hager hvor hver eneste kvadratmeter er under kultur. 
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til å bygge reir ved å erstatte hule trær, kvisthauger og 
liknende med forskjellige former for rugeholker. 

Mange småfugler kan overhodet ikke holde til der om 
sommeren fordi de ikke finner passende reirplasser. 

Det har gått slik med rugeholker som med så mange 
andre tiltak for å bøte på uheldige bivirkninger av vår 
utnyttelse av naturverdiene, interessen for det går i 
perioder og må stadig pustes liv i. Men stort sett kan vi vel 
si at det er blitt nokså vanlig i vår tid å sette opp holker, 
ihvertfall i villahager. I begynnelsen av rugeholkenes 
tidsalder var det nærmest en rikmannshobby å ha holkene 
hengende i hager og parker. Først i de siste 50 år har flere 
og flere fått øynene opp for at småfuglene kan være nyttige 
o g kan få stor betydning for å øke avkastningen av hager, 
skog og mark. Sålenge man setter opp rugeholker bare av 
estetiske grunner, er det et fåtall son: tar på seg det arbeid 
og de utlegg det fører med seg , og når de t har gått entid, 
taper interessen seg og man kvies ved det bryderi det er å 
holds holkene i god stand og egnet tål tilhold fox, fugler i 
rugetiden. Virkelig interesse får saken først når man får noe 
igjen for det. 

Det kjennskap vi har til de forskjellige fuglearter gir oss 
grunn til å anta at ihvertfall endel av de artene som ruger i 
huller, har avtatt i antall fordi mulighetene for å finne 
reirplass er en minimumsfaktor. Mange steder kan skog og 
mark fø et større antall av disse fuglene, hvis de bare 
finner skikkete steder å slå seg til og bygge reir. Stæren er 
et eksempel på det. Der hvor det er satt opp rikelig med 
rugeholker for den, er det som regel meget stær, på andre 
steder hvor forholdene ellers synes å være de samme, men 
hvor det ikke er boliger for dem, er det få eller ingen stær. 
Et liknende eksempel har vi i den svarte og hvite flue-
snapperen, det er neppe tvil. om at den har øket i antall 
mange steder i bebyggete strøk, fordi det er satt opp rela-
tivt mange rugeholker til den. 

De som etter alt å dømme har avtatt i antall er først og 
fremst hakkespetter, meiser og trekrypere, men også endel 
større fugler som ugler, skogduer og kaier. Antakelig har 
også de av andeartene våre som fortrinsvis legger reirene 
sine i hule trær, avtatt fordi de ikke lenger finner passende 
boliger i tilstrekkelig antall. Om småfuglene blant disse 
kan vi si at det vi for tiden vet om deres levevis og 
ernæring, gir oss lov til å anta at de er nyttige i kampen 
mot insektene. Om de større blant dem er uglene betraktet 
som nyttige, det fremgår blant annet av at de er beskyttet 
ved lovbestemmelser i de aller fleste land. Skogduen, og 
særlig kvinanden har verdi som jaktobjekter. For fiske-
endenes vedkommende er det mere tvilsomt om de er nyt-
tige eller skadelige, enkelte steder gjør de endel skade, 
kanskje større enn verdien av det de gir igjen som jakt-
objekter, andre steder gjør de nytte eller er nøytrale i sin 
virkning. 

For å hjelpe på den bolignød som er tilstede blant fugler 
av mange arter har man i de siste decennier i større og 
større grad forsøkt å hjelpe fuglene ved å gi dem 
muligheter 

A sette opp rugeholker for småfugl er visstnok egentlig 
en slavisk skikk. Kosakkene skal i mange hundre år ha 
hatt for skikk å sette opp Stærekasser på malte staker, 
visstnok som pynt og for fornøyelsens skyld. Ellers i_ 
Europa er det antakelig her i Skandinavia og i Finnland at 
man først har funnet på å sette opp rugeholker i noen 
større utstrekning. Det er rugeholker for ender som folk i 
nordlige traktar har satt opp, etter alt å dømme i flere 
hundre å.r, for å kunne høste egg av dem. 

Først i midten av forrige hundreår tok man til i noen 
utstrekning å sette opp rugeholker for småfugl, Til å be-
gynne med nokså tilfeldig og planløst, men etterhvert ble 
det et slags system i det. Fn tysk prest. Hofinger, er anta-
kelig en av de første som har formulert den ide at man 
kan lokke småfugl til å slå seg ned i frukthager og parker 
ved å sette opp rugeholker for dem. Hofinger sier blant 
annet at siden fuglene i naturen ruger i høyst forskjellige 
slags 
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5-6 tommer. Inngangshullet bør ikke være over 2,5 tommer, 
gjerne litt bredere enn høyt. Taket bør være fremskytende, 
alltid helle bakover, og sittepinnen kan gjerne gå tvers 
gjennom kassen så fuglen kan ha noe å sitte på innvendig 
også! For grå fluesnapper anbefaler han bruke en halvåpen 
kasse, også denne med bakoverskrånende tak. 

huller. er det øyensynlig ikke av avgjørende betydning om 
hullet er stort eller lite eller mer eller mindre dypt. Hoved-
saken er at det er så dypt at en katt eller mår ikke kan 
stikke poten ned i det og ta den rugende fuglen eller egg 
eller unger, og at det er rummelig nok til at ungene kan 
trekke seg litt vekk fra hverandre i den verste sommer-
varmen. Han foreslår å lage holker som er 12-14 tommer 
dype, vidden innvendig bør være 3-5 tommer. 

Prinsippet for de holker vi bruker nå, med forskjellige 
typer og størrelser for de :forskjellige fuglearter, har tys-
keren Liebe vært en ivrig forkjemper for. Han skriver i 1879 
om hvordan man bør innrette rugeholker for fuglene. Også 
han anbefaler naturlig utseende holker, laget enten ved å 
skjære av passende lengder av hule stammer og forsyne 
dem med bunn og tak, eller å hule ut stammestykker. I 
likhet med Collett legger han vekt på at de skal ha skrått 
tak. Far meiser anbefaler han holker med inngangshull på 
2,9 cm, er det større, kommer gråspurvene for lett inn. 
Holken oppsettes på en svakt skrånende gren, slik at inn-
ganger går svakt oppover. For grå fluesnapper og rødstjert 
anbefaler han halvåpne holker laget av bord som skal være 
mest mulig grå og forvitret. Tårnsvalen skal ha rørformige 
3 eller firkantete kasser, oppstilt horisontalt med 
inngangshull på siden, de settes opp på høye hus. For stær 
anbefaler han holker med inngangshull på 5-6 cm, holken 
skal være 25-30 cm dyp, 11-12 cm bred, og bør være laget 
av uthulte stammer. Samme holk, om mulig noe dypere og 
med ru innside, anbefaler han for spettmeis og vendehals. 
For skogdue anbefaler han en halvåpen holk, 20--25 cm 
bred og 25-30 cm dyp. 

Professor Robert Collett var en av de første 
forkjemperne for rugeholker. Alt i 1870 skrev han c t lite 
hefte om "ruge-kasser». Han anbefalte å lage holkene av et 
stykke av en naturlig stamme, med barken på, helst av 
alm, ask, selje eller liknende. Lengden av stammestykket 
bør være 8-10 tommer. enkelte litt lenger, tykkelsen 4-5 
tommer. Det hules ut med bor og huggjern, hullet gjør en 3 
tommer vidt. Veggene må ikke noe sted være under ?;![ 
tomme. På begge ender spikres på et trestykke som barken 
sitter på, det. Øverste, taket, skal helle bakover. 
Inngangshullet må for småfugl være ikke over 1.5 tommer, 
for stær noe større. Like under hullet festes en pinne som 
fuglen kan sitte på. Collett anbefaler å lage to etasjer i 
enkelte av holkene, gulvet mellom dem gjennombores på 
siden. Det unnerste kammer blir derved ganske mørkt, i 
dette legger fuglen reiret sitt! Han tilføyer riktignok at de 
fleste arter foretrekker holker med ett kammer. Holken 
opphenges i et tre med kramper oppe og nede. Han skriver 
videre: «Den anden slags Rugekasse, der hos os hidtil har 
været mest i Brug, ere forarbeidede af sammenslaaede 
Brædder.» De er malt med grå farge med litt hornlim i, før 
limet tørker overstrøes de med mose som er tørket på 
ovnen og knust. Han sier at disse kasser aldri kan få et 
naturlig utseende og derfor mindre er å anbefale, ihvertfall 
for småfugl. For stær kan de gå an når de er bestemt til å 
henge på vegger, hustak og liknende. Hvis man skal sette 
opp stærekasser av den type som først er beskrevet, 
anbefaler Collett å gjøre dem 12-16 tommer høye med en 
innvendig diameter på
 

På Liebes tid var det blitt nokså vanlig å sette opp ruge-
holker i Tyskland. I 1896 kunne Hennicke fastslå at 25 for-
skjellige fuglearter var registrert i rugeholker. Senere kom 
endel nye arter til, slik at hans liste i 1911 omfattet 32 for-
skjellige arter. 

En egenartet metode brukte von Wacquant-Geozelles (se 
fig. la). Tegningen er tegnet etter originaltegningen fra
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antall av bønder, skogeiere og forskjellige offentlige etater. 
Han foreslo at holken skulle lages av teglstein, dette 
kunne gjøres hvis fabrikasjonen ble stor nok, for noen få 
øre pr, holk. Holkene hadde samme form på rugehulen 
som v. Berlepsch-holkene. Fuglene tok dem gjerne i bruk. 
De ble brukt endel, blant annet ble de anbefalt av 
landbruksministeriet i Tyskland. Men før den kunne bli 
tilstrekkelig forbedret fikk den så hård kritikk at den ble 
skjøvet i bakgrunnen. 

Liknende skjebne har forskjellige andre forslag fått, det 
er blitt hevdet helt til våre dager at rugeholkene skal være 
av tre, og helst av v. Berlepsch's type. Imidlertid har det 
vært for dyrt å anskaffe seg slike holker for de fleste, 
ihvertfall i noe større antall. Det største antall holker som 
er oppsatt hos oss og i våre naboland har nok vært 
hjemmegjorte, og i alminnelighet av bord. Såvel 
konstruksjonen som størrelsen av disse holkene har vært 
temmelig varierende, men storparten av dem har vært 
tjenlige til formålet. Riktignok har det både hos oss og i 
våre naboland vært enkelte som har tatt på seg arbeidet 
med å forsøke å få mere ensartede typer og forsøke å 
orientere om hvordan en rugeholk bør innrettes og 
opphenges. I Danmark har O. Helms, i Sverige J. A. Hedin 
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21 000 holker, de erfaringene de hadde fått er samlet av 
Hedin. 

Grunnen til at det er så sterkt fremhevet at holkene bør 
være av tre er at man antar at de store temperaturveks-
lingene som vil finne sted i holker av blikk, bakelitt, brent 
leir eller annet materiale er uheldige. Temperaturvekslin-
gene forer til at holkene dels skys av fuglene, dels at det 
blir dårlige forhold for fugleungene. Notini har gjort endel 
undersøkelser over temperaturforholdene i rugeholker av 
galvanisert jern og av tre. Han fant at temperaturen i 
«plateholkene» ikke stiger så høyt på varme dager som i 
treholker. Når plateholkene belyses direkte av solen blir 
varmen fordelt utover hele holkens overflate og for en 
stor del utstrålt igjen på skyggesiden. Fordelen ved dem er 
først og fremst at de er langt mere holdbare enn 
treholkene og derfor faller billigere. En annen fordel ved 
dem er at de hindrer inntrengen av hakkespetter og ekorn. 

I de siste 17 år har det svenske skogvesen og de svenske 

om de erfaringer man har om rugeholker. Men det er først i 
de senere år det er blitt gjort mere systematiske 
undersøkelser over holketypene. I det følgende skal jeg 
gjøre rede for noen av de resultater man er kommet til med 
hensyn til anvenneligheten av de forskjellige typer. 

Først skal vi se litt på det som foreligger om selve materialets 
beskaffenhet. Collett, v. Berlepsch o. fl. la stor vekt på at 
holkene skulle ha et så naturlig utseende som mulig, naturlig 
utseende holker blir foretrukket av fuglene. Collett betraktet de 
firkantede bordholkene for mindre anvennelige, selv når de var 
overstrødd med mos. Imidlertid er det blitt dratt i tvil om 
fuglenes naturoppfattelse er identisk med vår. Forsøk utført av 
den store organisasjon Jordbrukareungdomens forening i 
Sverige med holker av v. Berlepsch's type og holker laget av 
bord, oppsatt i stort antall i samme trakt fra 1924 og utover, 
viste at det neppe var grunn til å anta at fuglene foretrakk den 
ene holketype for den andre. Medlemmer av denne foreningen 
hadde til 1945 oppsatt ca. 
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statsbaner besørget opphengt ca 46 000 holker av 
forskjellig materiale. Undersøkelser over beboelsen, 
holdbarheten etc av disse er foretatt av Folke Bromee 
(1943, 1944). Av de resultater han er kommet til, 
hitsettes: 

Undersøkelsen ble foretatt i 3 sørsvenske, 10 mellom-
svenske og 3 nordsvenske områder. Av 1609 plateholker var 
7 % av forskjellige grunner ubeboelige, 65 % var bebodd, 28 % 

var ubebodd uten at det kunne sees noen årsak til det. Av 
1318 treholker, laget av «naturlig stamme» var 26 % 

ubeboelige, 41 % var bebodd, 34 % ubebodd. Av 284 holker 
laget av bord var 11 % ubeboelige, 21 % bebodd og 68 I/e 
ubebodd. Plateholkene var altså her foretrukket, bord-
holkene var tatt i bruk i mindre utstrekning enn de andre 
treholkene. Bromee understreker at dette gjelder forholdene 
i skog, det kan kanskje være anderledes i villahager. hvor 
det iallfall tildels er en annen sammensetning av fugle-
faunaen. I 1944 gjorde Bromee en undersøkelse av bebo-
elsen i bakelittholker, laget i ett stykke, i sammenlikning 
med plateholker. Av de undersøkte bakelitholker var 93 
bebodd, av plateholkene 86 °, 

undersiden med en rund eller firkantet plate som passer ned 
i hulningen i holken. Helms anbefaler å legge en murstein, 
eventuelt en halv murstein, oppå holken istedenfor låkk. 
Mest praktisk er etter mitt skjønn de holkene av bord som 
har et forstykke som svinger rundt en akse. De kan ren-
gjøres ordentlig uten at man behøver å ta dem ned av treet, 
dessuten er det lettvint å åpne dem for å ta en titt på reiret 
av og til, noe som de fleste gjerne vil gjøre. 

Av hensyn til holkenes innvendige beskaffenhet skal be-
merkes at formen ikke ser ut til å spille særlig rolle. Fir-
kantede bakelittholker eller bordholker og sylinderfarmete 
plateholker synes i denne henseende å gjøre samme nytte 
som v. Berlepsch's holker. For fugler som foretrekker dype 
holker er det muligens av en viss betydning at holkene er ru 
på innsiden (Liebe 1879) eller forsynt med lister eller annet 
som fuglene kan klamre seg fast til når de skal fra reiret 
opp til inngangshullet (kfr. «avsatsen» på v. Berlepsch's 
holker, listene på kvinandholken fig. 10). 

Det anbefales å ha et «takskjegg», altså å la låkket rake 
et stykke frem over holken. Derved gjør en det vanskelig 
for ekorn eller katter å nå frem til hullet fra holketaket. 

Størrelsen av holken synes ikke å være av avgjørende 
betydning for å få fuglene til å slå seg ned i den, forutsatt 
at den er stor nok. Men ved passe størrelse på holken kan 
man ha et middel til i en viss grad å regulere hva slags fugl 
man vil ha i dem. En ting man skal være oppmerksom på 
er at hvis holken er for stor vil fuglene i alminnelighet fylle 
opp med meget reirmateriale. Undersøkelser
 

En viktig ting å ta hensyn til ved holkens konstruksjon 
er at den bør kunne åpnes lettvint. Enten kan låkket åpnes, 
da bør holken være opphengt slik at den lettvint kan tas 
ned og bli ordentlig rengjort innvendig engang iblant, eller 
bunnen eller forstykket kan åpnes. Låkk til å åpne kan en 
feste på forskjellig vis, mest vanlig er å forsyne det på 
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holken skal henges opp i et frukttre anbefaler Hedin å 
spikre den til en stake som slås ned i jorda og surres til 
en av greinene i treet. 

Hvor tett man kan sette holkene er et spørsmål som 
ofte dukker opp. Om dette kan det ikke sies noe bestemt, 
men stort sett kan en si det er visse retningslinjer man 
kan bruke som grunnlag og så forsøke seg frem etterhvert. 
Boligmangelen er tydeligvis mange steder en 
minimumsfaktor for mange fuglearter. Når denne avhjelpes 
vil det være andre viktige økologiske faktorer som rykker 
opp som minimumsfaktorer. Oftest er dette antakelig 
næringstilgangen. Enkelte fugler, som stær, skogdue og 
kaie, har et stort område som de avsøker for å finne mat. 
For disse er det ikke farlig om holkene henger tett, de liker 
å bo i kolonier. Småfugler som har sitt jaktområde i reirets 
nærrneste omgivelser liker ikke å ha konkurrenter om 
maten like innpå seg, de vil ha et visst område for seg selv, 
stort nok til at det kan skaffe mat nok til seg og ungene. 
De driver konkurrenter bort fra området sitt, hvis de ikke 
selv blir jaget bort. Svart og hvit fluesnapper og rødstjert 
er svært stridbare ved reiret, tidlig på våren, før de 
forskjellige parr har fordelt områdene mellom seg, er det 
stadige kamper. Meiser er ikke stridbare, men om 
sommeren liker de ikke å bo altfor tett. Stort sett kan en si 
at fugler av forskjellige arter kan bo tettere sammen enn 
fugler av samme art. Jo større forskjell det er på fuglenes 
næring og deres måte å finne næringen på, dess tettere 
kan de bo. Det er derfor fordelaktig å henge holker av 
samme type og størrelse i noen avstand fra hverandre, 
holker av forskjellig størrelse, opphengt i forskjellig høyde, 
kan henge tettere. 

Om holken skal henge høyt eller lavt avhenger av hva-
slags fugl den er beregnet for. De fleste holker i bebyggete 
strøk henger høyere enn fuglene i alminnelighet synes å 
foretrekke, men det kan kanskje være fordelaktig i 
enkelte tilfeller for å hindre katter i å komme for lett til 
dem. Småfugl som meiser og fluesnappere synes å 
foretrekke holker som henger i en høyde av 1/2-2 meter. 
Av praktiske grunner kan anbefales å forsøke å sette 
holkene i mannshøyde der hvor det ikke er stadig ferdsel 
og forstyrrelser. Holker som henger så lavt er lette å gjøre 
rent, og man kan lettvint ta en titt inn i dem i rugetida. 
Der hvor det er stadig ferdsel er det bedre å henge 
holkene litt høyt. Gråspurv foretrekker holker i 3--5 
meters høyde. pilfink derimot ruger gjerne i lavt 
hengende holker. Stæren vil gjerne bo høyt. Større fugler 
foretrekker, ihvertfall nær bebyggelse, holker som henger 
høyere, fra 2 og oppover til 6-8 meter. På ubeferdede 
steder tar både ender, kattugler, duer og kaier gjerne i 
bruk holker som henger lavt, ned til 1 meter. 

Holkene skal henge enten loddrett eller lute litt frem-
over. Tidligere var det ofte hevdet at åpningen skulle vende 
mot sør eller vest. Det er imidlertid uten betydning, men 
hvis regn og vind fortrinnsvis kommer fra en bestemt 
retning er det best å la inngangshullet vende bort fra 
denne retningen. Holken skal ikke være skjult av greiner 
og lauvverk, inngangshullet skal være godt synlig. Greiner 
like over eller under holken bør hugges bort, de tjener bare 
til hjelp for kråker, katter eller andre dyr som kan skade 
halkens beboere. Av samme grunn skal det ikke være sitte-
pinne på holken. 

I ren nåleskog er ikke forholdene særlig gode for fug-
lene, her må man ha stor avstand mellom kassene. I blan-
dingsskog kan de henge atskillig tettere, enda tettere i 
lauvskog og der hvor skogen grenser mot åpen mark. I 
villahager med frukttrær, prydbusker etc. kan en stort sett 
si at det er meget gode produksjonsforhold for fuglene, 
holkene kan under visse forhold henge meget tett. Helms 
anbefaler for Danmarks vedkommende ca. 20 holker i en 
villa 

I alminnelighet skal det ikke legges reirmateriale inn i 
holken, det sørger fuglene selv for. I holker for ender, 
spetter og ugler anbefales det å legge litt grov sagflis eller 
kutterspån i bunnen (se fig. 7 og 10). 
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hage på 1 mål, hos oss vil det sannsynligvis bare være 
under helt spesielle forhold at man kan henge dem så 
tett. Holkene må henges opp i god tid før forplantnings-
sesongen for fuglene tar til, helst før midten av april. Det 
anbefales å sette opp holkene om høsten, de kan spille en 
rolle som nattekvarter for enkelte fugler om vinteren. 
Ellers anbefales det av Hedin å sette opp holkene om 
høsten før løvet faller av trærne, fordi det da er lett å se 
om de vil henge tilstrekkelig åpent og synlig. 

Hver vår bør en gå over holkene og tømme sem for 
reirmateriale. 1 reiret er ofte, kanskje som regel, parasit-
ter som kan være plagsomme for fuglene. Bromee har fun-
net omkring 1500 lopper i en småfuglholk 

Tilslutt skal vi se litt på hva slags fuglearter vi kan få i 
holkene. Dette vil selvsagt avhenge av hvor i landet og 
under hva slags forhold holkene blir oppsatt. I 
skogstrakter i Sverige fant Bromee at svart og hvit 
fluesnapper var den vanligste av holkenes beboere. 
Deretter kom meiser (i NordSverige var rødstjert like 
vanlig som meiser). Hos oss er det antakelig liknende 
forhold. Svart og hvit fluesnapper, rødstjert og kjøttmeis 
er de vanligste beboere i holkene, ihvertfall i traktene 
rundt Oslo. Men også alle de andre «hulbyggende» meiser 
forekommer i holker. Selv toppmeis og granmeis som 
normalt hugger ut hullene sine selv, er konstatert i 
rugeholker (se f. eks. Bjørkli i Fauna 1949 s. 132). 

Trekryper ruger alminnelig i de spesielle holkene som 
blir satt opp for dem, av og til ruger også rødstjert i slike 
holker, en gang endog toppmeis (Thome). I halvåpne kas-
ser ruger av og til grå fluesnapper, det gjør linerle også 
(Devold i Fauna 1949 s. 31). Bromee har funnet linerlen i 
vanlig holk, aldri i de halvåpne som er satt opp med hen-
blikk på den. Collett omtaler linerle som ruger i kvinand-
holk. Rødstrupe ruger ikke sjelden i holker, hos oss er 
den funnet både i vanlig holk (Mølbach-Pettersen, Fauna 
1948 s. 116) og i halvåpen kasse (Sommerfelt, Fauna 
1948 s. 117). 

Av «hulbyggende» spurvefugler forøvrig er gråspurv og 
pilfink vanlige i holker, stær likeledes, kaie er konstatert 
rugende i holk hos oss ihvertfall i ett tilfelle (Collett). I 
Sverige er steinskvetten funnet rugende i en vanlig holk 
med inngangshull på 4,5 cm. (Strøm i «Vår fågelvårld» 
1950 s. 41). 

Bromee har iakttatt endel ikke-hulbyggende 
spurvefuglarter i holker også, bl. a. svarttrost (i tre 
tilfeller). bokfink, måltrost og duetrost. 

Vendehals er av de alminneligste beboere i holkene, 
den kaster ofte ut andre fuglers egg og reir for å 
undersøke holkens beskaffenhet. Ifølge Bromee ruger den 
bare i holker av tre. Av hakkespettene er det meg bekjent 
bare dvergspetten som ruger i holker hos oss, i Sverige er 
storflaggspett funnet noen ganger (Bromee) og endog 
svartspett (Hedin) i holker. 

I Tyskland er gråspett og grønnspett ikke sjelden fun-
net rugende i holker (Hennicke), det er vel ikke usannsyn 
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Iig at de gjør det av og til hos oss også. Både perleugle og 
kattugle ruger i holker hos oss, kattuglen vanlig, i Sverige 
også spurvugle. Tårnfalk er ikke sjelden i kvinandholker. 
I Sverige er skogduen forholdsvis vanlig i holker. 

Collett, R. (1870): Rugekasser. Christiania. 

Hedin, J. Aug. (1945) : Handledning i fågelskydd. JUF's handbøker nr. 9 
och Svenska Naturskyddsforeningens småskrifter nr. 6. Stockhold. 

Helms, 0. (1924): Danske Fugle ved Hus og i Have. København. 
Hennicke, C. R. (1911) : Vogelschutzbuch. Stuttgart. 
Lønnberg, E. (1923) : Sveriges jaktbare djur. Svenska Jordbrukets 

Bok. Stockholm. 
Løvenskiold, H. L. (1934) : Våre småfugler og hvordan vi trekker 

dem til hus og have. Oslo. 
Løvenskiold, H. L. (1947-1950) : Håndbol; over Norges fugler. Oslo. 
Notini, G. (1936) : Orienterende førsøk med fågelholkar. Stockholm. 
Notini, G. (1947): Svenskt Jaktlexikon Stockholm. 
Olsen, Ø. (1923) : R. Collett: Norges Fugle. Kristiania. 

Ender som ruger i holker er et kapitel for seg. I Nord-
Norge og visstnok enkelte steder i Trøndelag har det i lang 
tid vært vanlig å sette opp holker for kvinender, for å 
kunne forsyne seg med egg om våren. Kvinanden legger 
som så mange andre fugler, flere egg etterhvert som de 
blir tatt fra dem, de kan legge ihvertfall opptil 20 egg. Det 
er vanlig å forsyne seg med egg fra holken en tid, og så la 
fuglen få beholde endel egg. Mange steder er det oppsatt 
et ganske stort antall holker, og det er ikke så helt lite 
utbytte av egg av kvinender. I disse holkene ruger også 
laksand og lappfiskand ofte, ifølge opplysning av G. 
Schaaning er lappfiskanden for tida den vanligste arten i 
holkene i Pasvikdalen. Av og til ruger også fiskanden i 
holker. At det er bolignød blandt de endene som ruger i 
huller er det neppe tvil om, setter en opp en andeholk på 
et passende sted, går det som regel ikke lenge før den er 
bebodd. Bolignøden er så stor blant kvinendene at de ofte 
flyr ned gjennom skorsteinen i tømmerkojene, og 
omkommer der. I Sverige er dette blitt så vanlig i den 
senere tid at det i statsskogene er foreskrevet at åpningen 
på skorsteinsrørene skal dekkes av netting (Wibeck 
19:35). 

Poulsen, H. (1950) : Hvorledes avhjelpes mangelen på redeplasser 
til hulbyggende fugle. Dansk Ornithologisk Forenings tidsskrift 44. 
årg. s. 126-131. 

Wibeck, E. (1935) : Naturskydd vid utnyttjandet av våra skogar och 
vatten. Vi och vår natur. Stockholm. 

Fiskeørnen. 

Av F  W  Heimbeck  
Foranlediget av skogforvalter Sommerfelts kåseri i riks-

kringkastingen den 11. d. m. sender jeg hermed noen opp-
lysninger om fuglens opptreden i Trøndelagsfylkene. 

I 1947 hadde Aftenposten en beretning om at der på 
Holleia ble ødelagt et fiskeørnrede, hvori der var to egg. 
Den ene av de gamle fugle ble skutt. «Garm» som meddelte 
dette kalte det en «Ørnetragedie» og redaktøren av 
Skogbrukeren karakteriserte det som et mord. Jeg deler 
fullt ut de to herrers syn på saken. 

Litteratur. 
Addy, C. E. (1948) : Waterfowl management on small areas. 
Washington. 

v. Berlepsch, H. (104) : Der gesamte Vogelschutz. Halle. 
Bromee Folke (1943): Något om hackning i fågelholkar. Svensk fau-
nistisk revy. 
Bromee, Folke Y (1944) : Frau en undersøkning av bebyggelsen i 
fågelholkar. Fauna och flora 1944 s. 261-270, og Fauna och flora 
1945 s. 47-57. 

Imidlertid bragte notisen meg til å tenke på at det var 
mange år siden jeg hadde sette denne fugl i Trøndelag - 
neppe siden 1902. 

I løpet av 1948 skrev jeg derfor rundt til forskjellige 
personer såvel i Nordtrøndelag som i Sørtrøndelag fylker 
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for å få rede på, hva en hadde igjen av denne vakre og 
dessverre så sjeldne fugl. 

at de lærte å kjenne de enkelte arter og likeledes komme til 
å se noe av det storslåtte som det er ved disse. 

Etter hva jeg fikk opplyst ser det ut til at fuglen knapt 
nok er kjent lenger i Sørtrøndelag. Den nå avdøde fugle-
kjenner Bernhard Hanson skriver i 1947: «Fiskeørnen har 
jeg overhodet ikke sett i Sør-Trøndelag. Den siste levende 
jeg har påtruffet av denne art var ved Solåsvannet i Sur-
nadal sommeren 1919». Jeg har talt med flere jegere og 
skogsfolk fra de forskjellige deler av fylket, men ingen har 
sett fuglen de senere år. 

En kjent dansk jeger har engang skrevet at den jeger er 
gjerrig som ikke har råd til å tåle noen rovfugl innen sitt 
jaktområde og en annen setter fingeren på at rovvildtet 
har også borgerrett og er dessuten med på å trekke opp 
noen av de mest storslåtte linjer i naturen. 

Skulle forresten ikke tiden snart være inne til å sløyfe 
alt som heter rovdyrpremier - rev, kråke og skjære unn-
tatt. 

Det er nå sånn masse av jegere som skyter alt de treffer 
på av rovfugl - så selv våre totalfredede småugler går med. 
Selv uten premie er jeg redd for at noen arter forsvinner i 
løpet av noen få år. 

Såvidt jeg erindrer har ikke svenskene premie på rov-
fugl lenger og noen av de større arter er alt fredet i krono-
park. 

I Sverige, Finnland og U.S.A, er fiskeørnen totalfredet. 

For Nord-Trøndelag vedkommende stiller forholdet seg 
litt bedre. Så sent som i 1940 var det et bebodd rede i 
Stjørdal og etter hva jeg har hørt har redet også vært i 
bruk senere. Videre mener jeg der etter 1940 var et par i 
Skogn, dog ble den ene av fuglene skutt før hekkingen 
begynte. Så må en helt opp til fylkets nordlige herreder 
for å finne fiskeørnen som hekkefugl. I Sørli hekker 
muligens to eller tre par og i Nordli hekket antagelig et 
par i 1939. I Røyrvik rundt Limingen og antagelig også et 
par andre steder i herredet er den ennå årsikker - 
hitinntil da. Kanskje kan den også finnes i de store 
skogtraktene nord for Namdal. 

Litt om fuglelivet på Nordfjordeid. Av 

Th. Fanhoft og P. S. Myklebust. 
Disse få par var antagelig grunnen til at denne fugleart 

i henhold til Nord-Trøndelag fylkestings enstemmige 
beslutning av 1948 - merkelig nok med 
Landbruksdepartementets approbasjon - ble beæret med 
skuddpremie. Etter henstilling fra privat hold til 
fylkestinget ble skuddpremien sløyfet året etter. 

Så vidt vi vet er det hittil ikke sendt inn noen beretning 
om fuglelivet på Nordfjordeid. 

Stedet ligger på grensen mellom innland- og kyststrøk. 
og fuglelivet bærer preg av dette. Jordsmonnet i dalen 
består av morenegrus. I dalbunnen vokser en del løvskog 
med litt barskog innimellom. Ved fjorden er fjellsidene 
hovedsaklig kledde med løvskog, mens barskogen er domi-
nerende lenger oppe i dalen. 
Overvintring 1949-50. 

Løvenskiold uttaler i «Norges Fugler» 1949 at fiskeørnens 
føde er «nesten utelukkende fisk, av og til kan den slå ned p, 
syke og vingeskudte fugl». Collett 1921 sier at utover 90-
årene var den forholdsvis alminnelig i Christianiatrakten. 
For Innherreds vedkommende uttaler Løvenskiold at den 
ikke er sett siden 1890. Dette er forsåvidt ikke helt korrekt 
som at der sist var to reder på Namdalseid i 1915. Måtte 
jegere snart få litt interesse for rovfuglene, således 

K r å k e og s k j o r var svært vanlige. 
Ramn så vi nå og da. 
S v a r t k r å k e. 1 ekspl. ble ofte sett.

 Den holdt seg sammen med 
kråkene. 

Stær. Holdt til her i småflokker på forvinteren. 
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Av f inker  var  svensken vanl ig  i  småf lokker .  De t  
samme kan s ies  om g  u  1  n  e  b  b  s  i  s iken.  
Berg f ink  og  bokf ink  var  mer  s je ldne .  En f lokk på  
ca .  50 stkr ,  av  d isse  4  f inkear tene  b le  iakt ta t t  
23/2-50. Dompappen var  vanl ig  i  småf lokker .  
Gråspurv  og  gu lspurv  var  mege t  a lminne l ige .  

L iner1e .Den 22. j an .  1950 så  v i  en  ungfug l  i  ga ta .  
Den var  l i v l i g ,  kv i t re t  og  så  ut  t i l  å  ha  de t  bra .  
Trekryper  forekom i  mindre  anta l l .  
S  p  e  t  t  m e  i  s  e .  Den forekom o f te ,  men få ta l l i g .  
S t je r tme iser  så  v i  i  småf lokk nå  og  da .  

He t temåken var  a lminne l ig  i  småf lokker  på  8-10 
s tykker  t i l  langt  ut  på  våren.  

S i ldemåke  og  svar tbak v is te  seg  av  og  t i l .  Den 
eneste  ar ten  av  ug ler  v i  har  se t t  e r  kat tug la ,  men 
den kan ikke  s ies  å  være  vanl ig .  

Spurvehauken så  v i  av  og  t i l .H  e  i  r  e  n  var  
nokså  vanl ig  he le  v inte ren,  men s je lden mer  enn 2-3 
i  f ø lge .  
Vår t rekk l is te  for  de  enke l te  ar te r  

 

Av me isene  var  k  j  ø  t  t  m e  i  s  e  n  
vanl igs t .  B1åmeisen forekom i  mindre  
anta l l .  Kul lme isen så v i  bare  av  og  t i l .  
Toppmeisen var  meget  s je lden.  
Granmeis  og  1øvme is  var  mege t  van l ige .Av t ros te r  
overv intre t  en  mindre  de l  svar t tros t  og  
gråtrost .Fug lekongen så  v i  o f te .  
G je rdesmet ten var  svært  van l ig .  Fosseka l l .  Enke l t  
eksemplar  se t t  nå  og  da .  Rødstrupen forekom nå og  
da .  Grønnspet ten  var  nokså  vanl ig .  Gråspe tten  var  
mer  s je lden.  Stor  f laggspe t t  og  svar tspe t t  var  mege t  
s je ldne ,  så  dem bare  e t  par  ganger .  Av  ender  var  
s tokkanda mest  ta l l r ik .  Den kunne  oppv ise  f lokker  på  
ca .30 stykker .En f lokk på  ca .  20 ærfug1er  ho ldt  t i l  
her  så  å  s i  dagstø t t .Svar  t  a  n  d  og  s  j  ø  o  r  r  e  var  
vanl ige  i  småf lokker .   
S i1and så  v i  nå  og  da .  
Kv inand,  bergand og  toppand hør te  t i l  de  s je ldne  

ar tene   denne  v inte ren.  

Av  måker  var  f i skemåke  og  gråmåke  de  mest  
a lminne l ige .  
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Bokanmeldelser Stavanger, direktør dr. Erling Sivertsen, Trondheim, direktør T. Soot-
Ryen, Troms¢. Varamenn har vært: Cand.real Aage Wildhagen, Oslo og 
frk. Minna Jebsen, Oslo. Som revisorer har fungert: Bestyrer dr. Natvig 
og cand.real Bergan, begge Oslo. 

Siden forrige årsmøte den 6. oktober 1950 har det vært holdt 1 
ekstraordinært årsmøte, 1 styremøte 3 møter i arbeidsutvalget, 1 
fellesmøte med styret i Botanisk Forening angående fredningen av Øvre 
Pasvik, samt en rekke mindre formelle møter mellom arbeidsutvalgets 
medlemmer. 

Etter at min anmeldelse av «Viltet» foreligger trykt, ser jeg til min sorg 
at mine uttalelser om Edv. Holts bidrag har fått en unødig tilspisset og 
derfor sårende form. Det er vesentlige meningsforskjeller mellom 
forsøksleder Holt og meg med hensyn til en rekke viitbiologiske spørsmål, 
og da Holts artikkel i stor utstrekning kommer inn på disse og det med den 
innskrenkete plass ikke var mulig å imøtegå hans påstander, kom jeg i 
Øyeblikkets irritasjon til å bruke uttrykk som jeg nå meget beklager. Det 
har ikke vært min mening å såre eller skade Holt på noen måte. 

Blindern 30/11 1951. 

Foreningen har arbeidet videre med revisjonen av norske dyrenavn. 
Det er nedsatt en komite som skal ta seg av de Øvrige dyregrupper, og 
komiteen har konstituert seg med dosent dr. Økland som formann. 

For å stimulere interessen for zoologi, ble det på styremøtet besluttet 
å sette opp en rekke prisoppgaver i zoologi for skoleungdom. Det ble 
satt opp oppgaver for 1951 og 1952. Oppgavene ble kunngjort i «Fauna» 
hf. 4,1950, og for å gjøre oppgavene kjent, ble dette nummer av «Fauna» 
sendt til alle høgre skoler i landet. 

Dr. Hjalmar Broch. 

Collins Forlag, London, har i en årrekke gitt ut bøker i en serie The 
Ne?,., Naturalist Library Selv om de fleste av dem omhandler rent britiske 
forhold, er det mange som har interesse for naturelskere hvor som helst. 
Jeg kan nevne bøker som Butterflies Insect Natural History, Birds an Men, 
The Badge)-, How to Study Birds, The Yellow Wagtail, The Redstart, og den 
nyeste i rekken, The Greenshank (glutsnipa) av D. Nethersole-Thompson. 
Særlig monografiene over de nevnte fuglene er tiltalende, vitenskapelig 
nøyaktige, rikt illustrerte og med et veld av eksakte opplysninger, bedre 
enn i noen håndbok. Jeg vil gjerne anbefale fuglebøkene, som jeg kjenner 
selv, og ellers oppfordre alle som har interesse av å følge med, å skrive til 
Collins, 14 St. James's Place, London S. W. 1, for å få en fullstendig liste 
over serien og bli holdt underrettet om nye bind som kommer ut. 

Arbeidsutvalget har vesentlig vært beskjeftiget med Foreningens 
daglige drift. Etter styrets beslutning søkte man Norges Almenviten-
skapelige Forskningsråd om støtte til utgivelsen av tidsskriftet. For 
budsjettåret 1951%52 ble Foreningen tildelt kr. 2000 til dette formål. 

Arbeidsutvalget har i årets 1¢p besvart en rekke henvendelser som 
Foreningen har fått, dels av faglig art, dels vedrørende forenings-
anliggender. Arbeidet med innsamling av faunistiske data blant med-
lemmene fortsetter. Likedan er arbeidet med hvervingen av nye med-
lemmer blitt fortsatt. Anbefalingsskriv og prøvehefter av «Fauna» er 
distribuert i stort antall. 

Foreningens medlemstall har vokst fra 422 til 524. I det forløpne år 
har Foreningen fått 124 nye medlemmer mens 22 er utmeldt. Oslo, den 
15. november 1951. 

Styret. 
Holger Holgersen. 

Foreningsmeddelelser 

Årsberetning. Norsk Zoologisk Forenings virksomhet i tiden 4. oktober 1350 - 
15. november 1951. 

Foreningens styre i beretningsåret har vært: 

Formann: Lektor Knut Kolstad, Jar. Sekretær: Cand.mag. Ragnhild 
Sundby, Oslo. Kasserer: Lærer Haakon Nærbø, Jar. Styremedlemmer: 
Bestyrer dr. Alf Dannevig, Arendal, konservator Holger Holgersen, 
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Med hensyn til årsmøtet 1952 ble det overlatt til arbeidsutvalget 
å avgjøre hvor og når dette skal holdes. 

Professor Brattstrøm fortalte så om en marinzooologisk ekspedisjon til 
syd-Chile. Foredraget ble ledsaget av ypperlige fargelysbilder og 
fargefilm. Professor Brattstrøm viste oss her en del av det rike plante- 
og dyreliv som en finner på disse tidligere nesten uutforskede steder. 
Både av plantene og dyrene var det svært mange som liknet våre 
hjemlige arter. Ekspedisjonen ble foretatt fra august 1948 til september 
1949. 

R. 

S, Omvisningen ved Statens småbrukslæerskole i Asker. 
I tilslutning til årsmøtet hadde Foreningen en vellykket ekskursjon til 

Statens småbrukslærerskole i Asker søndag den 18. november. 
Fiskerilærer Harstad hadde elskverdig påtatt seg arrangementet der ute, 
som var all ære verd. 

Omvisningen begynte i skolens store moderne hønsehus, hvor over-
lærer Finne ga en instruktiv orientering. Fn rekke krysninger av 
hønseraser ble omtalt, og resultatene demonstrert. Spesielt interessant 
var hans omtale av en ny sub-letal faktor hos høns (hvite Leghorn) som 
hos hønene ytrer seg ved at de ikke kan legge egg på grunn av en brist i 
egglederen, og som forer til døden etter 5-6 måneder. 

Etter å ha beundret pelsdyrgårdens sølvrev blårev, ilder og mink, fik 
deltakerne et innblikk i bienes liv, ved en utmerket orientering av lærer 
Lunder. 

Jar i Bærum, 4/11 1951. 

Haakon Nærbø Regnskapet er gjennomgått og 

funnet i orden: Blindern 13/11 1951. 

Til slutt. ble skolens fiskeutklekningsanlegg og damanleggene for 
settefisk besett under fiskerilærer Harstads kyndige ledelse. 

Vi benytter anledningen til å takke skolen og dens lærere for elsk-
verdig imøtekomenhet. 

K. K, 

Leif R, Natvig Per Bergan 

Årsmøtet. 

Smånotiser Dvergterne (Sterna a. albifrons) i 

Vest-Agder. 

Under et besøk på Langenes, Sogne i Vest-Agder i sommer fikk jeg 
igjen her i Norge anledning til å se dvergterna. Langenes er et lite 
fiskevær i nærheten av Ny-Hellesund, og landskapet her er typisk 
sørlandsk skjærgård. Sammen med en kamerat var jeg en dag ute i ei 
sjekte og fisket. Over oss samlet det seg etterhvert en anselig flokk 
måker og terner (svartbak, sæing, sildemåke, fiskemåke og makrell-
terner), som ivrig kaptes om å få tak i fisk og fiskeavfall som vi kastet 
ut til dem. Mens vi satt der i sjekta og kikket opp på fuglene, 

Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte i Oslo den 17. 
november 1951. 

Årsmøtet ble holdt på Zoologisk laboratorium, Blindern. Formannen 
ledet møtet. Dagsorden ble godkjent. 

Årsberetningen og det reviderte regnskap ble lest opp og godkjent. 
Neste post var valg. Formann og sekretær ble gjenvalgt. Da kassereren 
fraba seg gjenvalg, ble cand.mag. Per Fjeld valgt til ny kasserer. De 
Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. Revisorene, førstekonser-vator 
dr. Natvig og cand.real Bergan fortsetter. 
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ble jeg plutselig oppmerksom på ei dvergterne i flokken. Den holdt seg 
over sjekta i noen minutter for så å forsvinne. Vi så ikke noe mere til den 
denne dagen, 3. august, men 6. august så jeg igjen ei dvergterne som 
fløy forbi brygga på Langenes. Til tross for at jeg oppholdt meg på 
Langenes i 14 dager så jeg den ikke flere ganger. 

Jeg har tidligere, den 20 juli 1950 sett dvergterne ved Langenes. Den 
gang var det også bare en. I 1948 var jeg på stedet i lengere tid uten å se 
noe til den. 

Min bror og jeg har tidligere også sett dvergterne på Sandefjord indre 
havn. Det var den 21. og 22. august i 1949 da vi var på brygga og så på 
makrellfisket at vi så den sammen med makrellterner. Den 22. så min 
bror hele 3 stk, (Fauna hefte 4, desember 49 og hefte 2, august 51.) 

I Danmark er dvergterna vanlig rugefugl. Ved Fredrikshavn så jeg 
mengder av den i slutten av juli 1949. I Sverige er den utbredt sparsomt 
i de søligste deler. 

Heilmann og Manniche hevder i «Danmarks fugleliv» at dvergterna er 
iakttatt rugende et eneste sted ved innløpet til Oslofjorden, ellers nevner 
ikke litteraturen såvidt jeg vet noe om iakttagelse av arten her i Norge, 
utenom våre i «Fauna». I Sverige har dvergterna i de senere år Økt i 
antall og spredd seg nordover, så det er ikke usannsynlig at den opptrer 
årviss om enn sparsomt langs Østlandsog Sørlandskysten. 

Dvergterna skiller seg lett fra de andre Sterna-artene, først og framst 
som navnet sier på sin noe beskjedne størrelse den hvite pannen og det 
gule nebbet med svart spiss. I flukten er den også meget karakteristisk 
med sine korte vinger, kjappe vingeslag og stjerten som er mindre kløftet 
enn t. eks. makrellternas. Den er også meget mildere i røsten enn de 
andre ternene. 

Oslo, 23. oktober 1951. 

Dagfinn Møller. 

Summary. 

Little-tern (Sterna a albifrons) in Vest-Agder. The author observed a 
little tern at Langenes, Sogne in Vest-Agder on August 3 and August 6. 
A little-tern was observed by the author on the same spot juli 20, 1950. 



med 4 store unger 23/6 og et med 5 nyklekte unger 16/6. 
1950: Et reir nær Nessetseter med 4 unger som fløy 30/6. 
1951: Et reir nær Nessetseter nesten ferdigbygd 31/5; 7 
egg 19/6; 6 nyklekte unger og et ubefruktet egg 25/6; 
tomt reir 8/7. 

Gråspurv (Passer domesticus). Har vært på frammarsj 
de siste år. - Et enkelt individ sett ved Nesset 10/6 og 
22/6-1935. Overvintret på flere gårder (inne i uthusene) 
ved Atnabru første gang 1949-50. Flere par ruget der i 
1950. Overvintret igjen 1950-51, og ruget der i 1951. 

Gulspurv (Emberiza citrinella). Spredt forekomst. 
Iakttatt ved Brenn og Nesset 11. og 13. juni 1935. Et par 
nær Nessetseter hele våren 1949. To par hele våren og 
forsommeren 1950 (matet unger i nærheten). Ingen par i 
1953. 
H o r tu 1 a n (Emberiza hortulana). I løpet av årene 
1935 -49 er syngende a a hørt om somrene ved Atnabru, 
Nesset, Straumbu og Stadsbuøy. Et reir ble funnet i myra 
nær Straumbu i juni 1946. Det ble forlatt før fuglen ble 
bestemt, men et egg ble oppbevart, og P. Valeur hevder at 
det høyst sannsynlig er et hortulanegg. 

S i v s p u r v (Emberiza schoeniclus). Meget 
alminnelig i både myr- og vierregion; tallrikest i 
Atnasjømyra. Av l22 undersøkte reir fra 1935--50 
inneholdt ett 4 egg, åtte 5 egg, to 6 egg og ett 7 egg. 
Klekking er observert fra 16/6 -18/7 (dels som omlagte 
kull). F j e 1 1 e r k e (Eremophila a. f  lava). Observert på 

toppen av Rondeslottet (2183 m.o.h.) 9/7-1946 av Haftorn 
og Valeur. T r e p i p 1 e r k e (Anthus trivialis). Alminnelig 
til opp i bjørkeregionen. Har sunget ved Nessetseter hvert 
år 1946 -50. Et reir ved Holtet 17j6-1935 inneholdt 4 egg. 

S n ø s p u r v (Plectrophenax nivalisl. Sees alltid i juli 
ved besøk på de øverste Rondetoppene, opp til ca. 2000 
m.o.h. Opptrer forøvrig i flere høye fjellpartier på begge 
sider av Atnasjøen omkring 1400 meters høyde. Observert 
et par på Setervola ca. 1400 m.o.h. i ferd med reirbygging 
20/6 1935. ~, bar mose og utførte reirbyggingen, mens a' 
hele tiden fulgte etter henne. Reiret lå inne i en svakt 
hellende ur ikke langt fra snøkanten. 

H e i p i p 1 e r k e (Anthits pratensis). Meget tallrik i 
snaufjellet og i Atnasjømyra. Av 12 undersøkte reir i 1935-
50 inneholdt seks 5 egg og fem 6 egg, mens ett reir ved 
Holmsjøseter inneholdt 5 egg + et gjøkegg 21/6-1935. 
Klekking er observert fra 20/6-18/7 (dels som omlagte 
kull). 

S å e r 1 e (Motacilla f  lava thunbergi). Stedvis tallrik i 
L e r k e (Alauda arvensis). Et eksemplar iakttatt nær 

Nesset av Sverre Furulund 24/3-49. 
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foretatt av Bromee og andre synes å vise at i holker med 
meget reirmateriale er det også meget lopper, i noen til-
feller så mange at de kan ta livet av fugleungene. Ved de 
forskjellige figurer er angitt mål som ansees passende for 
de forskjellige fuglearter. 

brukes de gjerne. I Sør-Sverige er holker med hull helt ned 
til 24-25 mm i diameter normalt bebodd. 

Opphengningen av holkene kan foretas på mange for-
skjellige vis. Mest alminnelig er det å se holker som er 
festet til treet de henger i med to spiker, enten slått 
gjennom det forlengete bakstykke eller gjennom kramper 
øverst og nederst på holken. Det må advares mot å bruke 
spiker til opphengning av holker i trær. En tre skal i 
alminnelighet før eller senere nyttes til trevirke eller 
brensel og behandles med sag. Når holkene har hengt noen 
år vokser treet seg over spikeren slik at den blir helt 
skjult, dette kan forårsake uhell på sagbruk. Skal man 
bruke spiker anbefales det å slå spiker i greinene som vist 
på fig. 8. Ellers anbefales å bruke treplugger når holken 
skal festes til stammen. Helms og andre foreslår å feste 
holken til stammen ved å binne en ståltråd rundt holk og 
stamme. Dette kan heller ikke anbefales da også ståltråden 
kan omvokses av treet og blir ikke alltid oppdaget når treet 
kommer til sagen. Når 

Størrelsen av inngangshullet synes heller ikke å være 
av så stor betydning for fuglenes valg av reirplass. Det er 
langtfra alltid at små fugler foretrekker holker med lite 
inngangshull. Det er likevel som regel praktisk å ha inn-
gangshullet så lite som mulig for de forskjellige arter, for å 
hindre større konkurrenter i å komme inn. Den minste 
størrelse på inngangshullet som er angitt ved v. 
Berlepsch's holker er i minste laget, men har vist seg 
fordelaktig der hvor det finnes spurv, for å hindre dem i å 
trenge inn og kaste ut sine mindre konkurrenter. Med 
hensyn til inngangshullets størrelse har Bromee gjort den 
iakttagelse at holker med inngangshull under 30 mm på 
enkelte lokaliteter ikke blir tatt i bruk av småfuglene, på 
andre steder 
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