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Flere ganger har jeg sett den bes¢ke kråkenes natte-
kvarter i Fana, og her har jeg sett mange bevis på dens 
innhogg i kråkeflokkene. 

Hornugle (Asio otus otus L.). 

Denne har jeg sett et par ganger om høsten ved kysten, 
også utpå Øyene her, senest 23. nov. (1942). 

Jordugle (Asio flammeus flammeus Pont.). 

Overvintrer neppe her. Jeg har etpar ganger mottatt 
eksemplarer fra b¢nder i Evangertraktene, feldt så sent som 
beg. av november. 

Kattugle (Strix aluco aluco L.). R. 

Vanlig året rundt, særlig i eldre blandet skog i lavlandet 
også ved tettbebyggelsen. Har en gang (Bjelkarøy 10. okt. 
1935) funnet den på et helt trebart sted ute ved kysten. 
Jaktfalk (Falco rusticolus rusticolus L.). 

En og annen overvintrer streifer om på kysten. En fugl 
ble skutt 31. oktober 1939 utenfor Bergen. 

Vandrefalk (Falco peregrinus peregrinus Tunst.). R. 

Enkelte overvintrere. En vandrefalk skutt 16. des. 1937 i 
Telavågen, og 11. jan. 1948 så jeg en i Fjell (også på kysten). 

Dvergfalk (Falco columbarius aesalon Tunst.). R. 

Flere ganger sett ved kysten om vinteren. 

Tårnfalk (Falco tinnunculus tinnunculus L.). R. 

Denne har jeg også sett flere ganger på lavlandet ved 
kysten om vinteren. 

Kongeørn (Aquila chrysaetus chrysaetus L.). 

Omstreifende individer kommer en og annen gang ned 
til lavlandet i vinterhalvåret. I Fana har jeg bare sett den en 
gang (8. nov. 1935). 

Fjellvåk (Buteo lagopus lagopus Pont.). 

Er bare sett om h¢sten (sept.-okt., og kan da holde seg 
her en tid på fjellsidene f¢r de drar videre. 
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Hønsehøk (Accipiter gentilis gentilis L.). R. 

En og annen hønsehøk viser seg i lavlandet hele 
vinteren og kommer av og til også inn over 
tettbebyggelsen. Om høsten treffes særlig ungfugl også til 
fjells. 
Spurvehøk (Accipiter nisus nisus L.). P.. 

Vanligere å se enn hønsehøken. Overvintrer årlig på 
lavlandet, også ut mot kysten. 
Heire (Ardea cinerea cinerea L.). R. 

Meget vanlig særlig ved den indre skjærgård. En del 
heirer holder seg også ved elver og innsjøer så lenge det er 
åpent vann. Dette har vist seg å være overveiende ungfugl. 
Sangsvane (Cygnus cygnus cygnus L.). 

Har noen ganger slått seg ned ved Bergen om vinteren, 
og jeg har følgende observasjoner fra Fana: I februarmars 
1939 holdt 7 svaner (5 ad.) seg i Kalandsvannet, 1. mars 
1940 så jeg 9 stk. i elven mellom Kalandsv. og Klokkarv., 
17. mars 1941 2 svaner samme sted og ut i februar 1942 4 
stk. på samme sted. 

Stokkand (Anas platyrhynchos pla.tyrhynchos L.,). R. Tallrik 
hele vinteren i Bergen og omegn i brakk- og ferskvann. 
Bare i særlig streng kulde har jeg sett den søke tilflukt til 
sjøen. 

Snadderand (Anas strepera L.). 

Denne sjeldne fuglen har jeg aldri sett før enn i år. En 
utfarget hann har holdt seg flere steder i Fana i vinter, og 
jeg har hatt meget god anledning til å iaktta den. (22. jan. 
Nesttun, 1. febr. og 2. febr. Strømme og 9. febr. Nesttun). 
Krikkand (Arzas crecca crecca L.). R. 

Noen få krikkender pleier holde seg vinteren gjennom, 
ofte sammen med stokkender, i et par vann i Fana så lenge 
disse er åpne. 
Pipand (Anas penelope L.). 

Sett noen ganger, særlig senhøst, i ferskvann i Fana. 
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Taffeland (Aythya ferina L.). 

Flere ganger sett den torgført i Bergen. I februar 1940 
fant jeg i alt 3 taffelender på fisketorget, alle hanner. 
Dessverre fikk jeg ikke greie på hvor disse fugl var skutt. 
Toppand (Aythya fuligula L.). 

Særlig utpå vinteren nokså vanlig i Bergen og omegn. 
Treffes ofte i ferskvann og årlig også i Lille Lungegårds-
vann midt inne i Bergen. 
Bergand (Aythya marila marila L.). 

Har aldri sett særlig mange bergender her. Slår seg ned 
både i sjø og ferskvann utpå høsten og har også vist seg 
inne i Bergen (Store Lungegårdsvann). 
Kvinand (Bucephala clangula clangula L.). 

Årviss overvintrer. Tilholdssted omtrent som bergand. 
Isand (Clangula hyemalis L.). 

Overvintrer på kysten, hvor den stundom kan være 
meget tallrik. Har aldri sett den i ferskvann. 
Ærfugl (Somateria mollissirna mollissima L.). R. 

Holder seg vesentlig, også om vinteren ved sine ruge-
steder i ytre skjærgård. -- Har muligens tiltatt en del i 
antall de siste årene. 
Svartand (Melanitta nigra nigra L.). 

Overvintrer årlig ute på kysten her. 
Sjøorre (Nlelanitta fusca fusca L.). 

Overvintrer årlig ved Bergen. 
Laksand (lVlergus merganser merganser L.). 

Overvintrer årlig her, men ikke særlig tallrik. Sees av 
og til i elver og ferskvann. 
Fiskand (Mergus serrator L.). R. 

Fins nokså tallrik hele året særlig i indre skjærgård. I 
ferskvann kan jeg ikke huske å ha sett den ved Bergen. 
Dvergfiskand (Mergus albellus L.). 

Kommer av og til inn på Bergens-kysten. Jeg har flere 



ganger funnet den innbrakt til Bergens torg. I februar 1940 

så jeg 4 eksemplarer der. 

Storskarv (Phalacrocorax carbo carbo L.). Overvintrer 

årlig i de ytre kyststrøk, ikke tallrik. Toppskarv 

(Phalacrocorax aristotelis aristotelis L.). R. 

Overvintrer årlig i de ytre kyststrøk. 

Havsule (Sula bassana L.). 

Viser seg vel de fleste år ved kysten her om vinteren. Blir ofte 

torgført i Bergen. 

Havhest (Fulmarus glacialis glacialis L.). 

Sannsynligvis mere ujevn vinterbesøker. Nu og da torgført i 

Bergen. 

Lire (Puffinus puffinus puffinus Brunn. ) . 

I oktober 1939 fant jeg blant alkene på Bergens torg en lire. 

Den ble oppgitt å være skutt ved Bulandet. 

Grå lire (Puf finus griseus Gmel.). 

Også denne kom jeg over på Bergens torg i oktober 1939. Den 

skal være skutt ved Fedje. 

Horndykker (Podiceps auritus L.). 

Bare sett en gang her. 11. november 1941 så jeg en horn-

dykker ved Strømme i Fana. 

Flere arter lappedykkere er oftere sett torgført i Bergen 

tidligere, men jeg har ikke fått bestemt dem. 

Islom (Calymbus immer Brunn.). 

Har flere ganger funnet den torgført i Bergen. Gulnebbet 

islom. (Colymbus adamsi Gray). 

Funnet et par ganger torgført i Bergen i tiden 1933-

1940. Dessverre har jeg ikke notert meg noen nærmere 

data. Storlom (Colymbus arcticus a.rct,icus L.). R. 

Har flere ganger sett den enkeltvis i skjærgården uten-

for Bergen. 

Smålom (Colymbus stellatus Pont.). 
Sees oftere på kysten om vinteren. 
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Ringdue (Columba palumbus palumbus L.). R. 

Sett noen ganger senhøst og om våren så tidlig som midt i mars 

(1934) ved innmarker i kystdistriktene. Sannsynligvis har den 
overvintret her. 

Rugde (Scoplopax rusticola L.). R. 

Har ofte sett den her midtvinters i lavlandet og på Øyene, mest    

enkeltvis. I langvarige kuldeperioder har jeg flere ganger kommet   

over meget forkomne eksemplarer. Enkeltbekkasiner (Capella 

gallinago gallinago L.). R. 

Viser seg ofte her ved sumpige marker og bekkeløp i kyst-

distriktene, enkeltvis eller et par sammen. 

Fjærepist (Ca.lidris maritima maritima Brunn.). 

Ute i skjærgården har jeg ofte sett den midtvinters, aldri i flokk. 

Vibe (Vanellus vanellus L.). R. 

Enkelte viber sett i Fana ved forskjellige vann, særlig i milde 

vintre. I 1933 holdt seg en liten flokk ved Nesttun i Fana 
midtvinters. 
Hettemåke (Larus ridibundus ridibundus L.). 
I 1936 ble jeg første gang oppmerksom på overvintrende 
hettemåker ved Bergen, idet jeg utpå vinteren så en flokk på 10-

15 stk. i Store og Lille Lungegårdsvann inne i byen. I de senere 

år har dette vært en vanlig foreteelse, og nå er antallet meget 

større her i byen. 
Fiskemåse (Larus canus canus L.). R. 

Overvintrer årlig i stort antall, sees daglig inne i byen. Sæing 

(Larus argentatus argentatus Pont.). R. 
Som fiskemåke. 

Blåmåse (Larus hyperboreus Gunn.). 
Noen ganger sett sammen med andre måker i og ved Bergen. 

Skutt et eksempl. (juv.) ved søppelfylling på Strømme i Fana 25. 

febr. 1934. 

Svartbak (Larus marinus L.). R. 
Overvintrer i stort antall årlig. Viser seg sammen med de andre 

måseartene stadig inne i byen. 
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Krykkje (Rissa tridactyla tridact,yla L.). 

Særlig i den ytre skjærgård har jeg sett den i store mengder, hvor 
den noen ganger utpå høsten har vært den absolutt tallrikeste 
måkeart. 

Storjo (Stercorariics skua Brunn.). 

Sjelden besøker av våre kyststrøk. I november 1336 kom jeg 
over en storjo (hunn) på Bergens torg, oppgitt å være skutt i 
Hjeltefjorden ca. 10. november. Videre fikk jeg tilsendt ett 
eksemplar fra Bergsdalen, skutt ved 'rIamlagrøvatn 4. september 
1941. 

Bredhalet jo (Stercorarius pomarinus) 

Har oftere vist seg ved Bergen host og vinter. I begynnelsen av 
nov. 1939 kom jeg første gang over en slik fugl på Bergens torg. 
Senere har jeg sett flere der.  
Tyvjo (Stercorarius parasitticus L.). R. 

Har ikke noe greie på hvorvidt, den har overvintret her. I 1936 
fikk jeg tak i en tyvjo skutt i ] ,jell den 16. nov.  
Alke (Alca torda L.).Fra. oktober måned pleier den vanlig å ha 
tilhold ved den ytre skjærgård. Går sjelden lenger inn i fjordene 
her.  
Lomvi (Uria aalge aalge Pont) 

Vanlig, og ofte i store mengder ved den ytre kyststripe, 
sjelden inne i fjordene. 

Enkelte år ankommer den her senere på høsten enn alken. 
Teist (Cepphus grylle L.). R. 

En del teist holder seg årlig vinteren over ved kysten. 
Sjelden i de indre kyststrøk. 
Alkekonge (Plotus alle alle L.). 

Viser seg årlig ganske tallrik fra oktober og oftest til mars. Den 
går gjerne lenger inn mot fastlandet enn andre alkefugl.  
Lunde (Fratercula arctica arctica L.). 

Overvintrer årlig ved Bergenskysten, ujevn i antall fra år til år. 
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     Vannrikse (Rallus aqucaticus aquaticus L.). 

Årlig overvintrer i lavlandet. Tilhold ved ferskvann, elver 
og bekker. I strenge vintre legger en særlig merke til den, da 
den tar til takke med åpent vann nær sagt hvor som helst, ofte 
ved tettbebyggelsen. 
Sivhøne (Gallinula chloropus chloropus L.). R. 

Som regel helt stasjonær i de vann den ruger her i Fana. 
Etter lengere kuldeperioder kan den forsvinne, og en kan da 
stundom finne den helt ute ved sjøkanten. Etter de strenge 
vintrene 1940-1942 ble bestanden her meget sterkt desimert og 
er, så vidt jeg kan se, ennå ikke så stor som i 1940. 
Sothøne (Fulica atra atra L. ), R. 

      Første gang jeg fikk se sothøns, var i Store Lungegårds-
vann, Bergen 1. november 1933. Senere har den oftere, men 
ikke hvert år, vist seg i og ved Bergen, opptil 10-15 stk. i 
flokken. I år har jeg sett 2 stk. i Fana i jan.-febr. Storfugl 

(Tetrao urogallus urogallus L.). R. 

      Enkelte storfugl holder seg i våre større barskoger, hvor 
jeg enkelte år har sett en del tiur utpå hosten, både ved kysten 
og lenger inne i landet. 
Årfugl (Lyrurus tetrix tetrix L.). R. 

      Overvintrer årlig, i ujevnt antall fra år til år, både på 
fjellsidene og ute på øyer på kysten. Stundom kan en finne den 
endog på små trebare holmer.  
      Lirype (Lagopus lagopus lagopus L.). R. 

Nu og da å se på byfjellene, særlig i snøvintre. 
      Fjellrype (Lagopus rnutus rra.utus klønt.). R. 

Om vinteren kan en del fjellrype vise seg i de indre 
fjelltrakter av Fana. 
Fasan (Phasianus colchicus L.1). R. 

      En del forvillete fasaner har hatt tilhold i skogkantene ved 
Lysekloster i Os. Første gang jeg kom over disse fuglene, var i 
mars 1934. I de senere år har jeg ikke sett noe til dem.  

Fjøsanger i februar 1950. 

Johan F. Willgohs. 
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Litt om fugler i grenseområdet 
Trøndelag-Nordland. 

Av Kristen Krogh. 

I nordre del av Nord-Trøndelag fylke har jeg særlig hatt 
høve til å studere fuglelivet i Lierne, og jeg har tidligere 
skrevet litt i «Fauna» om det. Men jeg har også en rekke 
iakttakelser fra andre steder i innlandsdistriktene på strek-
ningen Steinkjertrakten-Majavass-trakten, mest fra den 
nordlige delen. 

Innen dette område faller jo nordgrensen eller sørgren-
sen for flere fuglearter, enten den absolutte grensen eller 
grensen som rugefugl. At disse grensene ikke alltid er så 
godt kjent, og at de flytter seg fra tid til annen, er velkjente 
fakta. Ethvert bidrag til klarlegging av disse forhold turde 
derfor være av interesse, selv om det ikke ligger 
systematiske undersøkelser til grunn for observasjonene. 

Jeg har plukket ut av mine opptegnelser enkelte ting om 
slike «grensefugler» og særlig forsøkt å få med slikt som 
ikke stemmer helt med, eller som kan supplere, opplysnin-
ger i den ornitologiske litteratur. 

Kaie (Corvus monedula monedula) får oppgitt Verdal 
som nordligste rugeplass (i Løvenskiold «Norges fugler» og 
i «Norges dyreliv»). Den ruget i hvert fall i 1932 i Mære 
kirke, ca. 20 km nordenfor Verdal, og i årene 1942--45 
forekom den mer eller mindre året rundt i og ved Steinkjer, 
uten at jeg fant ut hvor den hekket. Et av årene oppdaget 
jeg en ganske stor koloni i en bergvegg ved Binde i Stod, 
ca. 20 km nordøst for Steinkjer. I Namdalen har jeg bare 
sett kaia to ganger (Nordli 1939 og Overhalla 1947), begge 
ganger enkeltindivider om våren. 

NØtteskrike (Garrulus glandarius glandarius) synes å ha 
tiltatt i antall i Namdalen i de seinere år. I 1937-41 traff jeg 
den bare noen få ganger i Nordli, men etter 1945 har 
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den vært oftere å se der. I Overhalla - Grong - Harran synes 
jeg den er blitt alminneligere bare siden 1945. Oppover 
Namsskogan treffes den sjeldnere, men jeg har sett den helt 
opp til fylkesgrensen. (Har også hørt at den er skutt ved 
Mosjøen et av de siste årene.) 

Hortulan (Emberiza hortulana) må ganske riktig vaere 
blitt sjelden i Nord-Trøndelag. (Jfr. Løvenskiold?. Jeg har i 
hvert fall aldri påtruffet den hverken i Steinkjertrakten eller i 
Namdalen før jeg den 28j5 1949 så et par på jordene på 
Linneset, lengst sør i Sdrli (ca. 64° 4' n. br.) sammen med 
cand. real. Yngvar Hagen, som tidligere på dagen også 
hadde hørt en på Østborg på andre siden av sjøen Rengen. 

Lappspurv (Calcarius la.pponicus t.apponicus). Den 
nordlgie stammen har sin kjente sydgrense i Hattfjelldalen 
eller Børgefjell, dvs. like ved fylkesgrensen mot Nord-
Trøndelag. Om den ruger sør for fylkesgrensen har jeg ikke 
konstatert, men jeg holder det for sannsynlig. I Nordli 
observerte jeg den under vårtrekket i årene 1938, 39 og 41. 
Seineste dato 24. mai (1938, hann og hunn). - Den 6. juli 
1949 fant jeg et lappspurvreir med 5 store unger i 
Jengelskaret i utkanten av Børgefjellområdet, ca. 1,5 km 
inne i Nordland fylke. Begge foreldrene matet ungene og 
viste meg på den måten hvor reiret var. 

Av meisene (slekten ParLps) er det jo flere som går mot 
nord til opp imot Nordlands-grensen. Om disse kan jeg gi 
følgende opplysninger: 

Blåmeis (Parus coeruleus coeruleus) har jeg notert i 
Namsos 24/4 1949 (en syngende hann). Da jeg har bodd i 
Namsos bare siden våren 1949, kan jeg ikke si noe om hvor 
hyppig den forekommer her. Lenger inn i Namdalen, fra 
Overhalla og oppover, har jeg aldri bemerket den. Ved 
Steinkjer var den ikke sjelden (i 1941-45). 

Toppmeis (Parus cristatus cristatus). I 1937-41 obser-
verte jeg toppmeisen bare 3 ganger i Nordli, alle gangene i 
de østligste traktene og utenom rugetiden. I Grong og nedre 
del av Harran så jeg den noe oftere. Etter 1945 har jeg 
påtruffet den noen flere ganger i Nordli, men alltid 
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Øst for vass-skillet, og noen ganger i Sørli, sistnevnte sted 

bl. a. en hel familie ved sankthanstider 1948. Det var helt 

oppi fjellbandet. - Oppover Namsskogan er den meget 

sjelden, men jeg har en gang truffet den helt oppe ved 

Smalvatnet, et par km sør for fylkesgrensen, på ca. 65° 5' 

n. br. (24/2 1949). - Noen reirfunn har jeg ikke gjort i 

Namdalen, men den forekommer i hvert fall i de 

lavereliggende bygdene i rugetiden. 

Kullmeis (Parus ater ater) forekommer over hele Nam-

dalen, men ingen steder egentlig tallrik. 

Lauvmeis (Parus palustris palustris) synes i Lierne å 

være mer alminnelig enn kullmeisen, men i Namdalen for 

øvrig har jeg bemerket den sjelden. Reirfunn i en rugekasse 

på Ranumsletta, Overhalla. 

Lappmeis (Parus cinctus cinctus) viste seg i årene 1937 -

41 å ha .n utpreget østlig forekomst i Nordli. Den holdt om 

vintrene stadig til ved skogskvileplassene lengst øst i Muru 

inntil 2-3 km fra riksgrensen. Lengre vest i Muru traff jeg 

den aldri ved kvileplassene, og heller ikke ellers, bortsett 

fra en enkelt observasjon ca. 8 km fra grensen. På de 

østligste 2-3 km var den øyensynlig stasjonær. I 1939 så 

jeg et kull utfløyne unger der den 5/7, og den 4/6 1940 

fant jeg et reir med 10 noe rugede egg. Reirplassen var i 

blandingsskog nær en myr, og selve reiret lå ca. 4 m. o. m. 

i et gammelt hol i en råtten granstubb. Det var bygd av 

mose, hår og fjær. Fuglen var ualminnelig lite sky. Det 

samme var den ved kvileplassene om vinteren. -- Andre 

steder i Namdalen har jeg aldri truffet på lappmeisen, 

heller ikke i Sørli, som går like langt øst som NTuru. Men 

jeg skylder å opplyse at jeg ingen andre steder har trasket 

så mye som i Muru, hvor jeg var skogvokter i over 4 år. 

Av sangerne er hagesanger og bastardnattergal 

påtruffet på egnede lokaliteter over hele Namdalen, også i 

fjellbygdene, men ingen av dem særlig alminnelig. 

Munk (Sylvia atricapilla atricapilla) har jeg truffet bare 

noen få ganger i Overhalla og Grong og aldri i de høyere 

liggende bygdene. Ved Steinkjer forekommer den nokså 

alminnelig. 

Møller (Sylvia curruca curruca) har jeg observert noen 

ganger i Nordli. (Se «Fauna» 1949 s. 26.) Det kan tilføyes 

at jeg i 1949 igjen traff den ved Laksjøen (sammen med 

Yngvar Hagen). Utenom Nordli har jeg hittil ikke bemerket 

den noen steder i Namdalen. Ved Steinkjer var den også 

sjelden i 1941-45, den sjeldneste av de fire Sylviaartene 

som forekom der. 

Tornsanger (Sylvia communis communis) har jeg ikke 

påtruffet i Namdalen, men ved Steinkjer var dan i 1941-45 

ikke så rent sjelden. Et par som holdt til i nærheten av 

Skogskolen hvert år, ruget utvilsomt der. Den går altså i 

hvert fall litt nord for den 64. breddegrad. 

Gjerdesmutt (Troglodytes troglodytes troglodytes) fore-

kommer, men sparsomt på disse kanter. I Namdalen har jeg 

notert den i Grong og Namsos. I Nordli bemerket jeg den 

ikke i årene 1937-41, heller ikke i 1945-47. Først 8/8 1948 

noterte jeg den der, idet jeg så en familie i bjørkeskogen ved 

Murusjøen. I samme trakt ble den også observert i 1949 

(Hagen), og jeg så den litt lengre vest i Muru. - I nordre del 

av Namdalen har jeg ikke bemerket den. Det kan tilføyes at 

jeg 3j5 1927 påtraff en gjerdesmutt med ferdigbygd reir ved 

Mosjøen, men det ble ikke egg i reiret. 

Grønnspett (Picus viridis viridis) har jeg funnet rugende 

ved Steinkjer, men den var ikke svært alminnelig der. I 

indre Namdal har jeg notert den bare en gang på R,anum-

sletta i Overhalla. 

Kvitryggspett (Dryobates leucotos leucotos) og Vendehals 

(Jynx torquilla torquilla) har jeg ikke observert andre steder 

i distriktet enn lengst inne i Sørli. (Se artikkelen i «Fauna» 

1949 s. 26.) 

Kattugle (Strix aluco aluco) ruget ved Steinkjer i 1932 -

33, hvor jeg fant et reir i en hul osp like utenfor byen 8. 

mai 1932 med 4 sterkt rugede egg. Samme reir ble benyttet 

i 1933. - I 1941 hørte jeg kattugle om høsten i samme trakt, 

men ikke i de følgende årene mens jeg bodde 
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der. Jeg hørte om et reirfunn sør for byen, som kan ansees 

for sikkert. Lengre nord har jeg aldri konstatert kattugle, og 

de mange beretninger folk har fortalt meg om den, har alltid 

vist seg å gjelde andre ugler, hvis det kunne bevises. 

Ringdue (Columba palunzbus palumbus) er blitt ganske 

alminnelig i de lågereliggende bygdene i Namdalen, særlig i 

Overhalla, hvor jeg også har funnet. den rugende. Så langt 

opp som i Harran er den sjeldnere, men jeg har påtruffet 

den både der og oppover Namsskogan, helt til 1 km sØr for 

fylkesgrensen (3//7 1949). -- I Nordli har jeg bare sett den i 

mai 1940, da et individ holdt til ved et jorde i noen dager, 

og en gang i 1949 like ved riksgrensen. I Sørli derimot er 

den nokså alminnelig og godt kjent av folk. 

Trane (Grus grus grus) har jeg funnet rugende i Øvre 

Ogndal Øst for Steinkjer (1943) og i Nordli. (Se artikkelen i 

«Fauna» 1949). Den synes å ha en utpreget Østlig forekomst 

på disse breddegrader. 

Skordsneppe (Tringa ochropus) traff jeg noen få ganger 

ved Steinkjer i 1942-44. I Røra, ca. 20 km sdr for Steinkjer, 

traff jeg den med dununger 30; 6 1944. - i Namdalen har jeg 

2-3 ikke helt sikre observasjoner av skogsneppe fra Nordli, 

derav en sammen med Yngvar Hagen 2Sj5 1949. Et par dager 

seinere :fikk jeg konstatert den sikkert i Sørli, like ved 

riksgrensen. Etter lokaliteten å dØmme skulle også 

observasjonene i Nordli være sikre nok. I Lierne er det i det 

hele flere små skogtjern som skulle hØve for den, mens det i 

Namdalen ellers er lite av slike. Jeg har da heller ikke 

bemerket den andre steder i Namdalen. 

Temmincksneppe (Calidris temminckii) traff jeg en liten 

koloni av i B¢rgefjellområdet 5. juli 1949. Ved Jengelskar-

vatnene, som ligger på begge sider av fylkesgrensen, fant jeg 

f¢rst et reir med 4 temmelig rugede egg ca. 100 m sdr for 

fylkesgrensen, og litt seinere et reir med 4 friske egg et par 

hundre meter nordenfor grensen. Terrenget her er temmelig 

flat, fuktig grasmark med srneltevannsamlinger og låge tØrr-

rabber innimellom. Det første reiret lå på tdrr 
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mark mellom kortvokst blåbærlyng og noen få gras-strå. 

Snoen la like inntil. Det andre lå i fuktig grasmark inni-

mellom noen ganske låge vidjer, 2t par meter fra en 

smeltevannsbekk og ca. "7 rn fra snøskavlen ovenfor. - 

Foruten de ta harene jeg fant reirene til, så jeg minst 6 

texnminc3ksnepper til. 

Fjelljo (Stercora~°ius tangicaudus longicaudus) traff jeg 

f¢rst på akkurat samme sted som temmincksnehpene. Det 

var tre individer der, men ikke noe som tydet på at de hadde 

egg eller unger i nærheten. Like norderrfor Jengelvatnet 

traff vi like etter et par som opptrådte meget nærgående. 

Etter mye leting fant vi en dununge. Det var museår Då 

disse kanter i 194U-49, men ikke lemen, i hvert fall- ikke 

nede i bygdene. Fjelljoen er godt kjent av folk som ferdes i 

B¢rgefjelltraktene. 

De to sistnevnte funnene samt funnet av 

lappspurvreiret skriver seg altså fra Børgefjellområdet. 

Dette vidtstrakte fjellområdet inneholder utvilsomt mye 

interessant. i ornitologisk henseende, men jeg har dessverre 

ikke hatt tid og anledning til å ta mer enn den ene turen til 

en utkant av det. Børgefjell er flere ganger nevnt s eldre 

ornitologisk litteratur, men ofte i forbindelse med mindre 

sikre angivelser. Gåseartenes forekomst her f. eks. burde 

undersøkes. Etter opplysninger jeg har innhentet av 

kjentfolk, h¢res ?et ut som både fjellgås og dverggås er 

påtruffet der, men gåsa er blitt meget sjelden i trakten i de 

seinere år. 

Kristen Krogh. 

Smånotiser 
Munken  (Sylvia atrieapilla L.), Besøker fuglebrettet i julen. 

I vinter har jeg ved min bolig lagt ut mat til småfuglene og 
har hatt regelmessige besøk av meiser, gulspurv, gj 
erdesmutt og svarttrost. Annen juledag ved middagstid fikk 
jeg Øye på en ny gjest som fØrst satte seg innved stammen 
på et tre og deretter ned på bakken der den forsynte seg med 
smuler. Jeg hadde kikkerten for hånden og iakttok den på 8 

meters hold. Det slo meg at det måtte være munken, (Sylvia 
atricapilla L.), skjønt det ikke passet med årstiden. Den 

virket treg og langsom i beve- 
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gelsene, og jeg fikk anledning til å merke meg alle detaljer. Hetten 

hadde rod- til gulbrun farge. Besøket varte 2-3 minutter. 

Umiddelbart etterpå slo jeg opp i mine bøker for å sammenligne med 

fargeplansjer før inntrykket var utvisket. Plansjene av munken jeg 

fant i Finn Salomonsen: «Fuglebogen» og Folke Røsiø: «Svenska 

Fåglar» viste at det var den samme fuglen. Den 29. des. så jeg den på 

ny samme sted, også da i kikkert. Bes¢ket var denne gang kortere, 

neppe over et halvt minutt. 
Temperaturen lå ved juletider over null, og marken var fri for snø. 

Langevåg. 1. mars 1950. 

Gustav Devold. 

Fuglenotiser fra Vestlandet. 

Jeg skal ganske kort gi noen opplysninger om noen av våre 

mindre vanlige fuglearter etter egne iakttagelser. Ved en senere 

anledning skal jeg mere utførlig omtale noen av disse fugleartene. 

Isfugl (Alcedo atthis ispida) er atter sett ved elven mellom 

Kalandsvann og Klokkarvann i Fana 19. januar 1947. Senere så, jeg 

ett eksemplar ved S¢vik, Nordåsvannet, den 17. august samme år. 5. 

februar fikk jeg igjen se er. isfugl på sin fiskeplass i en utvidelse av 

elven mellom Kalandsvann og Klokka.rvann. Tidligere (kfr. Naturen 

nr. 9 1941 og nr. 5 1947) har jeg fra 1933 en hel rekke observasjoner 

av isfugl fra Fana og en fra Sund lenger ute på kysten. (Alt fersk- og 

brakkvand var ved denne siste observasjon tilfrosset). 

Disse observasjoner av isfuglen gir ikke inntrykk av at det 

dreier seg om tilfeldige besøk. Det er påfallende at den flere år blir 

sett på samme sted i Nordåsvannet (fra 1933 og framover til 1947). 

Likeledes at den treffes på nøyaktig samme sted i et bestemt 

vassdrag i 1934, 1947 og 1950. 

Det er naturligvis uråd å ha noen sikker mening om hvorvidt 

disse isfugler har vært stasjonære. Selv om jeg er tilbøyelig til å tro 

at de bare er vinterbes¢kere, så er det jo ikke helt utelukket at 

enkelte kan ha holdt seg sommeren over. Fuglen som ble sett her 

17. august har trolig ikke gjort særlig lang vandring. 

Havørn (Haliæetus albicilla) ble funnet 2. juli 1949 ved Alden, 

Værlandet. Her ble også funnet reir med 2 unger i bratt fjellvegg. 

Dette er kanskje sydligste rugested for hav¢rn nu. 

Stokkand (Anas plathyrhyncos plathyrhyncos). Den svarte 

varietet (se Våre fåglar i Norden, ill. s. 1033) har de siste vintre vist 

seg i Lille Lungegårdsvann i Bergen. Vinteren 1947-48 holdt 2 slike 

var., hann og hunn, seg sammen her og ble også iakttatt 

i parring våren 1948. Vinteren 1948-49 og 1949-50 har framleis en 

hann av denne type vist seg her i Bergen. 

Snadderand (Anas strepera). Den 22. jan. 1950 ble jeg av E. 

Christiansen og T. Serck-Hanssen gjort oppmerksom på en uvanlig 

fugl som disse mente måtte være snadderand. Den holdt seg 

sammen med noen stokkender i Lille Iti'esttunvann, Fana. Det var 

en hann, tilsynelatende helt utfarget. 

1. febr. og 2. febr. i år fikk jeg i en råk i isen ved Str¢mme i 

Fana se en snadderand (hann) sammen med noen stokkender og en 

toppand. Det er mulig at det kan være den samme fugl som ble sett 

på Nesttun tidligere. 

Av tidligere funn av snadderand kjenner jeg bare til 3 her i 

landet, i nov. 1872 nær Bergen, 27/4 1885 på Lista og 15/10 1908 

på Jæren. 

Havsul (Sula basana) har siste sommer vist seg hyppigere enn 

vanlig på kyststrekningen Utvær i Sulen-Møkster, Hordaland. 

Således 3 suler (1 gammel og 2 ungfugl) ved Utvær, mellom Utvær 

og Hellisøy fyr samme dag 14 suler, enkeltvis eller 2-3 sammen, i 

alt omtrent like mange gamle som ungfugl. Videre 12 { HYPERLINK 

http://stk.ca }. 4 sjømil_ vest av Herne. 3. juli mellom Herne og 

Tur¢y 6 ungfugl noe spredt. 13. juli ble observert 3 suler (ungfugl) 

ved Store Kalsøy, og 18. juli ved Malmen (vest for Telavåg) 2 suler 

(1 gammel fugl) og samme dag 1 fugl ca. 200 m vest av L¢nøy. - 

Samtlige observasjoner gjort i godvær. 

Skogsneppe (Tringa ochropus). Så vidt jeg vet kjennes ikke noe 

funn av denne vader fra Bergens-kanten. Jeg kan opplyse at jeg 

medio mai 1930 skjøt et enslig eksemplar av denne art ved Stigen-

vann i Fana. 

Hettemåke (Lartxs ridibundus ridibundus) ser stadig ut til å bli 

tallrikere for hvert år her ved Bergen i vinterhalvåret. Den sees 

daglig inne i selve byen, i Lille Lungegårdsvann. 

Av sommerobservasjoner herfra har jeg bare et par fra 

Nordåsvann i Fana, hvor jeg 22. mai 1938 så 2 fugler og medio juli 

3 fugler. Disse oppholdt seg visstnok bare tilfeldig her. 

Storjo (Stercorarius skua). Et par sjømil vest av Holmengrå ble 

den 2. juli 1949 sett etpar storjo som fløy enkeltvis. Den ene kom 

ganske nær båten idet den svinget ned mot en nettopp feldt 

havsule. Den andre fløy med kurs mot land. Stundom jaget disse 

storjoene etter måser. - Tidligere er (fra 1816) bare kjent 13 funn av 

storjo her i landet. Med 2 unntak er de alle gjort høst og vinter. Av 

disse har jeg selv kommet over 1 eksemplar på Bergens torg skutt i 

Hjeltefjord nov. 1936, og 1 eksemplar skutt helt inne ved 

Hamlag'r¢vatn i Bergsdalen 4. sept. 1941. 

Ringdue (Columba palumbus palumbus). Da jeg av den norske 
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litteraturen ofte ser (også i Løvenskiold's håndbok) at det er uklart 

hvorvidt den ruger på Vestlandet, kan jeg opplyse at den i Bergens 

omegn er en ganske vanlig rugefugl. Alle de rugested jeg her har 

funnet, har vært tette gra.nholt med noe eldre trær. Johan Fr. 

Willgohs. 

*) ved en art betyr at datoen må tas med forbehold, da det var   

første gang i 1¢pet av våren vi var på fuglens lokalitet.  

**) Disse var så alminnelig vinteren 1949, at det var umulig å 

fastslå nøyaktig trekkdata på dem. 

E. Christiansen. Th. Fantoft. T. Serck-Hanssen. 

64 

GE  
\* 
ME
RG


