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REGISTRERING
AV VERNEVERDIER
I DE 10-ÅRSVERNEDEVASSDRAG
Stortingetbehandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved
behandlingen ble vassdragene delt i følgende grupper:
1) Varig vernede vassdrag
2) Vassdrag med vern forel6pigfram til 1983
3) vassdrag som kan konsesjonsbehandles.
Stortingetutsatte behandlingenav en del vassdrag i påvente av narmere
forslag fra Regjeringen. En ma vente at Stortinget
det tas stilling
til disse vassdragene, antakelig varen 1980, vil plassere dem i forannevnte tre grupper.

nr

Det er forutsetningenat både verneverdien
og utbyggingsverdiene
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmerefør det tas endelig stilling
til vernesprsmalet.
Miljøverndepartementet
har påtatt seg ansvaret for klarlegge
verneinteresser:
-

følgende

Resipientinteressene
Naturvitenskapelige interesser
Kulturvitenskapelige interesser
Viltinteressene
Fiskeinteressene
Friluftslivsinteressene.

Miljøverndepartementetoppnevnte 24. september 1976 "Styringsgruppenfor
det naturvitenskapeligeundersøkelsesarbeideti de 10-&rs vernede vassdrag"
til a st for arbeidetmed å klarlegge naturvitenskapeligeinteresser.
Styringsgruppenbestår av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representantfra Norges Landbrukshøgskole,videre har Sperstadutvalget og Miljøverndepartementeten representanthver i gruppen.
Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementet som et ledd i arbeidet
med å klarleggede naturvitenskapeligeinteresser. Rapporten er begrenset
til å omfatteregistreringav natur-verdier i tilknytningtil 10-års
vernede vassdrag. Rapporten omfatteringen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuellkraftutbygging.
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1983 å ha
ferdig søknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelleav
at Stortingetskulle treffe vedtak om konsesjonsbehandlingfor disse
vassdrag.
Denne rapport tilfredsstillerikke de krav vassdragslovgivningenstiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemperved kraftutbygging.
Miljoverndepartementet
Oslo, 16.5.1979
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FORORD

Underskelsen

ble utfrt

etter oppdrag fra Kontaktuvalget

for vassdragsreguleringer,

Universitetet

heten av feltarbeidet var 17 dgn
22. juni.

i Oslo.

Varig-

i perioden l6. mai til

Stud.real. Roar Solheim deltok som feltassistent

8 dgn.

En takk rettes til viltnemndformannen

i Åsnes, snekkermester

Karl Bredvold og skogbestyrer Per Åge Risberg for verdifulle
opplysninger om forekomster av større fuglearter og spesielt
pattedyr.

Uten deres hjelp ville rapportens pattedyrdel

vært svært ufullstendig.

De har også gitt interessante opp-

lysninger om flere arters variasjon i antall gjennom årtiene.
Biotopbilder

fra området og primærdata fra takseringene

finnes ved Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer.

Oslo, november 1978

SAMMENDRAG

Bekken, Jon, 1978.

Kynna - fugl og pattedyr.

1978.

utfrt

Underskelse

Mai - juni

etter oppdrag fra Kontakt-

utvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.

En kvantitativ og kvalitativ registrering av fuglefaunaen
i nedbørfeltet er foretatt ved linjeflatetakseringer

(lav-

furuskog og blåbærgranskog), linjetakseringer og observasjoner i de ulike deler av området.

Lokalkjente har bidradd

med opplysninger særlig om større fuglearter og pattedyr.
Typisk fuglefauna i de ulike forekommende habitat er kort
beskrevet, og arter som synes å ha grensen for sin utbredelse i nedbrfeltet

er spesielt behandlet.

Tilsammen er 116 fuglearter påvist i området, hvorav ca. 95
antas å hekke eller ha hekket tidligere.

Blant pattedyra

er gruppene spissmus, flaggermus og sm&gnagere ikke undersøkt nærmere.

Av andre pattedyr er 17 arter, inkludert de

fire store rovdyrartene påvist.
Ved vurdering av områdets verneverdi er særlig nedbørfeltets
funksjon som ornitologisk typeområde og spesielle kvaliteter
ved delområder lagt vekt på.

Jon Bekken, Zoologisk Institutt, Boks 1050, Blindern, Oslo 3.
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INNLEDNING

De østre skogtrakter i sør-Norge er lite undersøkt ornitologisk, og fra Kynnas nedbrfelt
publisert noen observasjoner.

synes det ikke vare
I juni 197l inventerte Geir

A. Sonerud og Eirik Skatturn myrene ved Rogbergstjerna
(Sonerud

&

Skattum 1971).

deler av nedbørfeltet

I juni 1977 befarte Eirik Skatturn

(Skatturn1977a).

En undersøkelse over

skogfuglbiotoper i form av en hovedoppgave ved Institutt for
naturforvaltning, NLH,

er utført 1975 og 1976 i Sjliseter-

berget i sørgrensa av nedbørfeltet (Moen
Funn av hekkende vierspurv fra omrdet
Kynnas utløp er publisert (Gunnarsen
Michaelsen 1973).

&

MØlster 1977).

10-20 km nord for
&

Michaelsen 1969,

For Stortjern - Tenåsen ca. 50 km nord

for nedbørfeltet foreligger en oversikt over dyrelivet
(Hagen 1977), og for Grue kommune ca. 20-40 km sør for Kynna
foreligger en fyldig oversikt over fuglefaunaen (Sollien et
al.

1976).

-
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OMRADEBESKRIVELSE
Beliggenhet
Det undersøkte området omfatter deler av kommunene Elverum,
Våler og Åsnes i Hedmark.
340

2

km,

Nedbørfeltets
O

med nordøstre punkt 60 58'N,

og med srstre

punkt, Kynnas utlp

areal er ca.
O

ll 49'E
i lisa,

Laveste punkt, utlpet

(UTM

PN

5263)

6o49'N,

i Flisa: 216

12°19'E

(UM 5436).

Hyeste

punkt, Hdgkn»sen: 705 m o.h. (PN 557 650).

m o.h.

Regional karakteristikk
Naturgeografisk

regionindelning

av Norden

(1977) klassifi-

serer det vesentlige av nedbørfeltet til type 28b Srlig
boreale ku erte (barskogs-)omrder.

Karakteristisk her er at

det i barskogen finnes gunstigere lokaliteter med lågurtsarnfunn, f.eks. på de rikere bergartene hyperitt eller noritt.
Pors (Myrica

gale)

er vanlig i myrkanter og p& strender.

Regiongrensen i sør tilsvarer stort sett det morfologiske
(svenske) Norrlandsterrengets

srgrense,

terrenget begynner å overskride 200

og er satt der

ra o.h., eller der 100

i relativ høyde begynner å opptre mer vanlig.
et bølget kalleterreng
mellomliggende

m

Terrenget er

("en vågig bergkulltarreng")

daler med avleirede finsedimenter.

med
Mellom

senkningene er morenedekket vanligvis relativt sammenhengende
og bart fjell ikke særlig framtredende.
(temp. over 6c)

Vegetasjonsperioden

ligger gjennomg&ende p& 160

vinter- og sommertemperatur som nedbrdeficit
under vegetasjonsperioden

dager.

S&vel

(-underskudd)

er lavere enn områdene sør for

denne regionen.
Regionen omfatter i Norge det meste av sør-Hedmark, de aller
Østligste deler av Akershus og det nordøstre hjørne av
Østfold.

-
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De nordvestre deler av Kynnas nedbørfelt føres til Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon,
underregionene 33e Elverumstypen og 33f Nedre sterdalstypen.

Geologi/geomorfologi
Nedbrfeltet

ligger iflge

Nordseth (1975) og Verneplan for

vassdrag (1976) i sin helhet innenfor den sørøstnorske
grunnfjellprovinsen.
pregotisk rdlig

Dominerende bergart er en homogen og

gneis som følges videre i en tilsvarende

formasjon i Varland.

Et annet karakteristisk trekk er en

rekke avlange intrusjonsmasser av hyperitt i de høyere
partiene.

Kynnas &pne og rolige dalgang flger

strengt en

nordvest-sørøst retning som er tydelig berggrunnsinfluert.
Løsmasseoppfyllingen

i dalbunnen følges som et sammenhengende

smalt belte gjennom hele Kynndalen til samløpet med rlisa og
består hovedsakelig av glasifluvialt materiale utformet som
en terrasse, og eskere og ddisterreng

der dalen vider seg

ut og det står sjøer langsetter elva.

Området ligger i sin

helhet

over marin grense.

Klima
Nedbørfeltet føres til makroklimagruppe D, Strålingsinfluert,
maritimt med varme somre og kalde vintre uten tørketid.
Normaltemperaturen i &rets kaldeste mned
.

0

i varmeste 10-17 C.
over lo°c.

er under -3°c, og

3-4 av arets maneder har normaltemperatur
0

0

Sommeren er den arstid som har mest nedbr,

og

årsnedbøren er på 700-1000 mm (Naturgeografisk regionindelning
av Norden) .

-
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'

Fig. 2. Utsikt mot sørvest fra Rogberget UM 477 408 mot
bl.a. myra ved de tre Rogbergstjerna hvor
taksering ble foretatt.

Fig. 3. Kynna kantet med typisk elvekantskog sør for
Storbekkoset PN 558 573.

-
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Fig. 4. Det fuglerike tjernet sør for OppstukjØlen
UM 448 530, 473 m o.h .
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Fig. 5. Lavfuruskog, fra
linjeflatetakseringsfeltet.

Fig. 6. Blåbærgranskog, fra
linjeflatetakseringsfeltet.
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FUGLEFAUNA
Metoder, materiale
Data om fuglefaunaen ble samlet inn ved kvalitative inventeringer og befaringer over hele nedbørfeltet.

Relative tett-

heter ble registrert i elvekantskog og i to myrområder.

I to

felt, ett i lavfuruskog og ett i blåbærgranskog ble kvantitative takseringer (for absolutte tettheter) foretatt.

Videre

har lokalkjente bidradd med opplysninger om en rekke arter.

Kvalitative

inventeringer/befaringer

En forskte

& dekke nedborfeltet best mulig i lpet

avsatte antall feltdøgn.

av det

Nesten alle myrstrøk, sjøer, tjern og

elvestrekninger ble besøkt en eller flere ganger.

Under for-

flytning til og fra disse ble et utvalg av kantvegetasjon og
skog samtidig undersøkt.

Registering

av relative

tettheter

I elvekantskog (en blanding av flere vegetasjenstyper) ble
artenes innbyrdes antall bestemt ved at en beveget seg nedover
elva i kano, og alle syngende hanner i nærheten av elva og alle
vannfugl ble registrert.

På myrstrekningene ble en på kartet

inntegnet linjet fulgt, og alle observasjoner ble notert.

Kvantitative

takseringer

Fuglefauna i skog ble taksert ved linjeflatetaksering
Bevanger 1977).

(se

Takseringsflaten har bredde 50 m til hver side

for midtlinjen, alts& bredde 100 m.

Ogs& observasjoner utenfor

denne flata ble tegnet inn på takseringskartene og overført
til artskartene til hjelp ved territoriefastsettelse.

Midt-

linjene ble merket med plastbånd for hver 50. meter i furuskog
og for hver 25. i granskog.

-
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Tabell 1. Resultat av taksering i lavfuruskog.
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1

6
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3
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Grønnsisik,

Carduelisspinusx)

6

3

2

3

Grå fluesn.,

Muscicapastrata
Bjørkefink,

FringiZZamontifringilla
Måltrost,

Turdus philomelos
LØvsanger,

Ph. trochilus
Trepiplerke,

l
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Flaggspett,

Dendrocoposmajor

1

1

RØdvingetr.,

Turdusiliacus

(1)

1

Hagefluesn.,

Ficedulahypoleuca

( 1)

1

Toppmeis,

Parus cristatus

l

1

l

( 1)

Granmeis,

P. montanus
Sum

96

100

123

x) Denne arten er vanskelig å taksere ved denne metoden, se diskusjonen,
avsnitt Granskog.
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Furuskog
Geneelt

om nekkefug

I lukket furuskog av hogstklasse V ("fullvoksen") er bokfink de
mest tallrike arten.
bjrkefink

Andre typiske innslag er grå fluesnapper,

og gronnsisik.

og trepiplerke.

I apnere partier treffes ogs& ridstj

Langs bekker og sumper med innslag av bjørk

treffes løvsanger, hagefluesnapper

og kjøttmeis.

Der mer skrin

furuskog med spredte bjørker på fastmark veksler med minerogen
myr kan foruten de nevnte artene granmeis og duetrost treffes.
Når andelen fastmark synker til under ca. 30-40% kommer ulike
myrarter som gulerle og buskskvett inn.

Flaggspett og toppmeis

synes å inngå fåtallig i ulike furudominerte habitat.

Kvantitative

takseringer

Linjeflatetakseringer

ble foretatt i lavfuruskog, med flekkvise

overganger mot lyngfuruskog, på glasifluviale avsetninger langs
hovedvassdraget,

UTM 429 429 - 442 414, 280 m o.h.

Takserings-

flata er 1650 m lang og går i sin helhet gjennom hogstklasse V.
På grunn av inhomogenitet er flata satt sammen av to deler,
850 og 800 m.

Disse ligger på rett linje, med ca. 300 m yngre

furu og myrfuruskog mellom.

Feikilder,

Foto, se fig. 5.

se under Granskog.

Diskusjon

Rødstjert ble ikke registrert under takseringene.

Ellers ble

den notert både i nærheten av takseringslinja og i samme type
skog andre steder.

Fravær kan dels forklares ved at arten unng

lukkede bestand, dels ved mangel på reirplasser for hulerugere
i takseringsflata.

Bare en mulig hekkeplass, en bjrkestubbe

med to flaggspetthull ble registrert.

Her ble overnattende,

trolig også hekkende flaggspett observert.

-

-

1l

Grønnsisik viser en annen adferd enn andre territorielle
spurvefugler.

Overflygninger, dels sangflukt, enkeltvis eller

i grupper, er vanskelige å tolke når de er inntegnet på artskart.
Antall territorier er derfor satt skjønnsmessig.
Geir Hardeng (pers. medd.) har taksert i en mosaikk av lavog lyngfuruskog på gneis med sparsomt dekke av bunnmorene i
Aremark i Østfold, høyde over havet ca. 230 m. Området ligger
i samme naturgeografiske region som Kynnas nedbørfelt og ca.
140 km sør for dette.

Han fant her tettheter på 98-133 terr.

pr. km2 med et gjennomsnitt på 116, altså av samme størrelsesorden som de 96 terr. pr. km

i Kynna.

Granskog
Generelt

om hekke

fugl

I lukket granskog av hogstklasse V dominerer bokfink, måltrost
og rødstrupe.

Andre regelmessige innslag er trekryper, fugle-

konge, toppmeis, svartmeis og grønnsisik.

Der skogen er noe

mer åpen, kommer rødstjert inn, og mot åpent lende treffes
tallrikt trepiplerke og fåtallig gulspurv.
På større hogstflater er buskskvett et regelmessig innslag.
Etter hvert som flatene plantes til eller forynges naturlig,
og grana når 2-3 m høyde, gjerne i tette klynger, slår tornskate, rdvingetrost,

miller og jernspurv seg til.

Ogs& svart-

trost synes å være vanligere her enn i ren gammelskog.
flatene

gr

gjennom en lovdominert fase (mest bjrk)

Der

vil munk

og løvsanger være vanlige, og også tornsanger kan forekomme.
Osp forekommer på gunstige lokaliteter, særlig rundt Rogberget,
som innslag i granskog.
ikke påvist.

Rene bestand av noen størrelse ble

Særlig knyttet til denne forekomsten er flagg-

spett og hagefluesnapper, som begge er hulerugere.

To av de

tre gransangerne ble observert i høystammet blandingsskog med
mye osp.

Grnnspett

hekket fr

&rlig i et omr&de av denne

typen, dette er nå hogd (pers. medd. Karl Bredvold).

- 12 Tabell 2. Resultat av taksering i blåbærgranskog.
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5

48

27

37

4+(6)

3

29

16

37

2+(3) 5+(10)

3

29

16

27

4+(2) 5+(5)

1

10

6

11

4

1

10

6

10

3

1

10

6

8

2+(1)

(4)

8

5+(1)

(2)

10+(3)

1

10+ (3)

Måltrost,

TurdusphiZomelos

l+ (4)

6+ (3)

( 3)

Rødstrupe,

ErithacusrubecoZa

2

7

l+ (1)

Grønnsisik,

Carduelisspirusx)

1

4

2

Jernspurv,

PruneZZa moduZaris

3+(1)

2+(1)

Rødstjert,

P. phoenicurus

1

Trepiplerke,

AnthustriviaZis
Fuglekonge,

R. reguZus

5

1

2

4

3

1

2

Trekryper,

CerthiafamiZiaris

Svarttrost,

TurdusmeruZa

4

l+(l)

l+(l)

Kjøttmeis,

Parus major

2

2

2

2

Munk,

SylviaatricapiZZa
Jerpe,

Tetrastesbonasia

4

38

23

1

2

1

Rugde,

Scolopaxrusticola

2

l+(l)

Svartmeis,

Parus ater

2

2

Gulspurv,

Emberizacitrinella

2

l

2

( l)

(1)

Løvsanger,

Ph. trochiZus

( 1)

Toppmeis,

Pa.rus cristatus

1

1

Dompap,

P. pyrrhula

1

l

1

( 1)

RØdvingetr.,

Turdus iZiacus
18

Surn

x) grønnsisik,

se Diskusjon.

174

100

168

Reirfunn: Jernspurv, 5 egg 9. juni.
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Andre granskogarter som har store territorier

ofte orfattende

et variert habitat, er svartspett, gråspett, jerpe og rugde.
Siden så få observasjoner foreligger, er også bjørkefink,
dompap, gjerdesmett og tret&spett vanskelige % fore til en
bestemt type granskog.

Kvantitative

takseringer

Linjeflatetakseringer ble foretatt i nordøstvendt blåbærgranskog med små felter lågurtgranskog i søkk og bekker, etc.,
UTM UH 446 454 - 455 445, 355-420 m o.h.

Takseringsflata er

1050 m lang og delt i to ved ei ca. 300 m bred hogstflate etter
650 m.

I siste delen av takseringsflata inngår noe hogstklasse

IV, slik at andelen hogstklasse V blir vel 90%. Foto, se fig. 6.

Feilkilder

Mange innvendinger kan reises mot linjeflatetakseringene som her
blir gjengitt.

Flatene både i lavfuruskog og blåbærgranskog er

i minste laget for å gi nøyaktige tall for populasjonene.
Takseringene i barskog korn i gang forst 9. juni.

Dette har

trolig virket inn på registrerbarheten hos standfugl og de tidligste trekkfuglene, f.eks. meiser og troster.
De årlige svingningene som er kjent fra høyereliggende skoger
(Moksnes 1973) kan tenkes også å forekomme i lavlandsskoger.
Av artene i denne underskelsen

er srlig

grinnsisik kjent som

en fluktuerende art (Haftorn 1971).
Når det gjelder antall ganger takseringene er gått i de to
flatene, antyder tabell 3 at henholdsvis 6 og 5 ganger i de to
flatene er tilstrekkelig.

De eventuelle nye arter man ville

få inn ved takseringer er få og i alle fall fåtallige i den
skogtypen.
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Diskusjon

Bjørkefink ble ikke registrert under takseringene

i granskog.

Inntrykket fra granskog ellers i området er at den i hvert
fall noen steder hekker.

Fraværet kan skyldes at takserings-

flata består av lukket skog, at den har svært lite løvinnslag
og at den er nordstvendt

og derfor har snødekke lenger utover

våren enn andre områder.

Dette kan også være faktorer som

gjør at gråtrost ikke ble registrert.
For grønnsisik gjelder det samme som er sagt i diskusjonen
under Furuskog.
For øvrig stemmer dominansforholdene
inger i granskog

(Fremming

&

bra med andre takser-

Slagsvold 1967, Bekken 1975),

kanskje med det unntak at fuglekonge var mer fåtallig i
Kynna.

Dette kan skyldes at takseringene er foretatt etter

artens mest aktive periode p& v&ren nlr det gjelder sang.
Noen videre sammenligning med takseringsdata

fra de nevnte

arbeider er neppe fruktbart, siden jordsmonn og derved vegetasjon og dyregeografiske
Tabell 3. Akkumulering

forhold er forskjellige.

av arter ved linjeflatetaksering.
LA VFURUSKOCG

BLBERGRANSKOG

Registrert ved

Gjok

Granm.

Trepipl.

M&ltrost

1. taksering

l.spett

Toppm.

Jernsp.

Kjttmeis

(også regi-

Jernsp.

Bokfink

Munk

Trekr.

streringer

Lvsanger

Bjrkefink

Lvs.

Bokfink

utenfor 100 m

Grå flue.

Gronns.

Fuglek.

Grønnsisik

stripa)

Måltrost

Rodstj.

Dompap

Rdstr.

Gulspurv

Svarttr.
Nye ved 2.

taks.

II

II

3.

II

II

II

4•

II

II

II

5.

II

II

II

6.

II

Rddv.tr.
Trepipl.

Kjttmeis

Rdv.tr.

Rugde

Sv.meis

Jerpe

Toppmeis
Hagefl.sn.

-
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Vtmark
Sjene

De storste sjene

i nedbirfeltet er sondre lgen

km),
km)

(ca. 1,5

nordre Fl6gen (ca. l km) og Kynnsjenkomplekset (ca. 1,3
som er sterkt oppdeltaveskerrygger.
Sjøene er oligotrofe, med
unntak av Silksjøen og Rogsjen, som synes å være overganger
mot rnesotrofe innsjøtyper.
Storlom ble sett i 5 sjøer, 1 sted under omstendigheter som

tydet på hekking, 4 steder parvis ute på vannet uten unger.
Dette var enten ikkehekkende fugler, eller eggene var gått tapt.
Se også artslista.
Av ender ble laksand, stokkand og kvinand sett.
satt ut for sistnevnte ble sett en rekke steder.

Rugeholker
Strandsnipe

treffes såvel ved sjøstrendene som ved mindre vannspeil i stort
antall. Sivspurv hekker der løvskog kranser strendene, f.eks.
Kynnsjen (2-3 par), sndre Flgen (minst l par) og Svsjen
(minst 3 par).
Fiskemåke viste hekkeadferd i sndre
sjøen (minst 3 par).

Flgen

(2 par) og i Silk-

13. juni plukket ca. 50 hettemåker og

5 fiskernåker næring i vannflata på nordre Flgen.
varslet minst 22 hettemåker 14. juni.

I Silksjøen

Fiskeørn ble sett ved Skårsjøen og Kynnsjen.

Elver

0g

elvekantskog

Kraftig strømmende partier finner vi i Kynna ovenfor Kynnsjen
og nedenfor nedre Kynndamrnen, i deler av Silkåa, BØlåa, FlØgåa
og Gjerda. I det midtre partiet renner Kynna stille med
minimalt fall. Her finnes en velutviklet elvekantskog med
bredde varierende fra 5 til 50 m. Kantskogen er en mosaikk av
ulike plantesamfunn som alle krever en viss fuktighet. Det er
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for det meste stort innslag av bjørk og grasarter, og skillet
mot omkringliggende

furuskog er ofte skarpt.

av bekkene i myrområder,
(PN 555

og Jodambekken
Hovedvassdraget
fossekall.

Også langs noen

f.eks. i området nord for Silksjen

582),

finnes en slik frodig kantskog.

har for det meste for lite fall til å huse

Derimot ble reir med tre unger funnet i Bl&a
og Holsjpen og et gammelt reir (ikke

mellom sondre Blsj
bebodd pa 3-4

Lenger ned i samme å

år) ble funnet i Flg%a.

ble imidlertid ferske ekskrementer funnet, så arten hadde trolig
fortsatt tilhold der.

Ekskrementer ble også sett de nederste

3 km av Kynna.
Strandsnipe ble påtruffet i alle elvene, i Kynna allerede et
par km fra utspringet.

I stillere partier ble stokkand, krikk-

and, kvinand og laksand observert.

Reir av sistnevnte ble

funnet ved Kynna sør for Skårsjøen på loftet i ei gammel bu.
I sumpmark langs hovedvassdraget,
delvis gjengrodde elveslynger

for det meste avsnørte og

(meandere), var enkeltbekkasin

og skogsnipe ofte å treffe.
Linjetaksering ble foretatt fra kano nedover Kynna fra Skårsjen
4,5

til Svs jen

14.

juni kl. 04.35

-

Strekningen er

07.00.

km i luftlinje og ca. 6 km langs elvelopet.

bare 1 m fra Sk5rsjens

280 m.

Fallet er

Tabell 4 viser antall syngende

hanner av sangfugl og antall observerte vannfugl.
Ved videre kanotaksering nedover i vassdraget ca. 5 km kom
kvinand, låvesvale og taksvale

(hekkende i bru), jernspurv,

tornsanger og bjørkefink inn som nye arter.

I slutten av mai

ble også duetrost og svarttrost hørt syngende like ovenfor
utlopet i Savsjen,
lenger oppe.

og flaggspett ble funnet hekkende noe

Takseringen ga bare en syngende vierspurv, mens

det fra før var notert syngende hanner på fem steder på
takseringsstrekningen.

Konklusjonen må bli at de tidligst

ankomne trekkfuglene var lite aktive under takseringen og derfor
er underrepresentert

i forhold til sin forekomst.

- 17 Tabell 4. Linjetaksering fra kano, elvekantskog.
Kynna fra
Skårsjøen til Sævsjøen 14. juni kl. 04.35 - 07.00.
Bokfink, Fringilla

coelebs

Lovsanger, Phulloscopus

trochilus

Grønnsisik, Carduelis
Kjøttmeis, Parus

spinus

major

Sivspurv, Emberiza

5

schoeniclus

5

hypoleuaa

5

striata

3

Grå fluesn., Muscicapa
Cuculus

canorus

Linerle, Motacila
Rdstjert,

3

alba

Gråtrost, Turdus

12)

iliacus

Hagefluesn., Fiaedula
Gjk,

14
6

Turdus

Rdvingetrost,

31

2

pilaris

2

P. phoenicurus

2

Fuglekonge, R. regulus

2

Munk, Sylvia

2

atricapilla

Munk/Hagesanger

2

Hagesanger, Sylvia
Måltrost, Turdus
Rdstrupe,

borin

1

philomelos

1

Erithacus

Vierspurv, Emberiza

rubecola
rustica

Gransanger, Phyllosaopus
Trepiplerke, Anthus
Enkeltbekkasin,

1

aollybita

1

trivialis

1

G. gallinago

6

Strandsnipe, Tringa
Skogsnipe, Tringa
Stokkand, Anas

1

hypoleuaos
ochopus

platyrhynchos

x) Enkeltindivider

4
2

1 par

og smågrupper i flukt.

-

Myrom@dene

18
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generelt

Nedbørfeltet er rikt på myrer, Skatturn (1977b) antyder at de
dekker mellom 15 og 20 % av arealet.
vanligst, dernest fattigmyr.

Nedbørsmyr

(rismyr) er

Mellommyr og rikmyr dekker bare

små arealer.
Av vadefugl ble heilo, vipe, gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk,
strandsnipe, storspove og enkeltbekkasin påtruffet på myrene.
Andre grupper er representert med trane, buskskvett og såerle.
Stokkand, krikkand, hettemåke og fiskemke

er knyttet til

tjernene, og i mosaikk av myr og furuskog treffes også arter
som orrfugl, storfugl, trepiplerke, rødstjert og duetrost.
De ulike artenes preferanser for forskjellige typer av myr,
størrelse, med/uten tjern osv., synes ikke alltid så klare.
Noen hovedinntrykk

kan imidlertid gjengis:

Trane og storspove

blir truffet på de store myrarealene, dette gjelder også til
dels for vipe.

Strandsnipe ser ut til bare å finnes ved tjern,

og grønnstilk ser i hvert fall ut til å foretrekke slike
områder.

Skogsnipe og enkeltbekkasin er kanskje like mye

knyttet til sumper i elvekantskog og ved sjøer, men har ofte
fluktspill over myrene.
I neste avsnitt er omtalt takseringer og observasjoner

i noen

spesielle myrområder.

Spesielle

myromr%der

Myra ved Rogbergstjerna, foto se fig. 2.
Området er spesielt når det gjelder hydrologi og botanikk, og
derfor foreslatt vernet b&de i forbindelse med Naturvernradets
landsplan for myrreservater
undersøkelser
langs.

i Norge.

og av IBP, prosjekt Telmas myr-

Myra er ca. 1 km2 og har 3 tjern på

Sonerud og Skatturn (1971) undersøkte fuglefaunaen på

myra for IBP-prosjekt Telma l5.juni
en tilsvarende linjetaksering

1971.

Den 14. juni ble

foretatt og resultat av begge

takseringene er stilt opp i tabell 5.

-
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Tabell 5. Avifauna på myra ved Rogbergstjerna.
14. juni 1978
k1. 07.20-10.10
1 person
2 linjer,
1200 + 1300 m
Storlom, Gavia arctica

1 ind. fløy over

Stokkand, Anas platurhynchos

1 hunn

Krikkand, A. crecca

1 hunn

Kvinand, Bucephala clangula

6 ad, 3 pull

Liten falk, FaZco sp.

1 ind. fløy over

Orrfugl, Lururus

tetria2

l hane fly

Storfugl, Tetrao

urogallus

1 røy uten kull

Vipe,

V. vanelus

15. juni 1971
k1. 12.30-16.30
2 personer
(Sonerud og
Skatturn 1971)

1 hunn m. 4-5 pull

opp

1 ind. sett

Gluttsnipe, Tringa nebularia

3 obs., trolig samme

Skogsnipe, T. ochropus

1 ind., fluktspill

Strandsnipe, T. hupoleucos

1 ind.

Hettemake, Larus ridibundus

2 ind., søndre tjern

Fiskemke, D. canus

4 ind., sondre tjern

2 stasjonære ind.

Ringdue, CoZumba paZumbus

2 ind. fly

Gj6k, Cuculus canorus

1 hann fløy over

Tårnseiler, A. apus

4-5 ind. sett

Flaggspett, Dendrocopos major

l ind. hrt,
3 "smier" obs.

over

Lavesvale, Hirundo rustica

noen få i flukt

minst 4 i flukt

Trepiplerke, Anthus

1 engstelig ind.

2

6-8 par

10-12 ind. totalt

1 engstelig ind.

1 ind. fl@y over

Gulerle, Motacilla

trivialis

flava

Linerle, M. alba
Lovsanger, Phylloscopus
Buskskvett, Sacicola

trochilus

rubetra

5-6

Gronnsisik, Carduelis

ind.

3 syngende hanner

Grtrost, Turdus pilaris
Bokfink, Fringilla

ind.

spredt på matletin

coelebs
spinus

1 engstelig par

2 hanner, 1 hunn
2

ind. fløy over
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I 1971 ble bare 2 vannfuglarter påvist på myra; krikkand og
strandsnipe.

I 1978 ble i tillegg stokkand, kvinand, vipe,

gluttsnipe, skogsnipe, hettemåke og fiskemåke observert.
Det ser altså ut til at antallet arter på myra
på de 7 årene.

har Økt en del

Det faktum at den første tellingen er foretatt

på ettermiddagen kan virke inn noe, men vannfugler er ikke sJ
flsomme

for tidspunkt som spurvefugler, siden det alt over-

veiende dreier seg om direkte observasjon og ikke lydregistrering.

Blant de mer typiske myrspurvefuglene

er det små

endringer, bortsett fra at buskskvett er kommet i tillegg.
Før krigen hekket smålom i det søndre av de tre tjerna, og
fram til ca. 1950 hekket storlom i Rogsjsen pa srsida
myra.

av

Trafikkering med stor motorbåt på sjøen de siste årene

har trolig virket forstyrrende på fuglelivet, men dette er
nå blitt stoppet

(pers.medd. Karl Bredvold).

På vestsida av

myra er en hekkeholk for slagugle synlig fra veien.

Det har

ikke lykkes å finne ut hvem som har satt den opp, og om
tiltaket bygger pci konkrete observasjoner.

Ingen sportegn

tydet på at den har vært i bruk.

Myrene ved Silksjen.
Linjetaksering ble foretatt i et område vekslende mellom
fattigmyr og fastmarksholmer med furu og noe bj9rk.
passerer flere sm&tjern og østsida av Silksjen.
kommer et belte av gransumpskog

Linja

I nordenden

inn langs Breidbubekken.

UTM-referanse UH 419 518 til UH 400 553, ca. 400 m o.h.
Takseringslinje:

Rettlinjet, 4,0 km.

Tidspunkt

21. juni 1978 kl. 04.30-08.10.

Tabell 6 viser resultatet av takseringen.

28 arter ble

påvist, av dem 5; storlom, vipe, storspove, hettemåke og
fiskemåke, bare ved Silksjen.
Storlom har hekket i Silksjden fra gammelt av.
et par med en unge observert

I 1976 ble

(pers.medd. Egil Nordby).

Paret

som ble sett under takseringen hadde enten mistet eggene,
eller var ikke-hekkende.

_-

Tabell

6.

Linjetaksering
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på myrene

ved

Silksjøen.

21. juni kl. 04.30 - 08.10.
Linje 4,0 km
UTM UH 419 518 til 400 553
Storlom,

Gavia arctica

2 ind. pa Silksjen

Kvinand,

Bucephala clangula

1 holk med dun rundt åpningen

Orrfugl,

Dururus tetria

1 hane skremt opp

Tetrao urogallus

Storfugl,
Trane,

Grus grus

Heil0,

Pluvialus

Vipe,

V. vanelus

fjærfunn to steder

apricaria

T. hypoleucos

Strandsnipe,

Vumenius arquata

Storspove,

fluktlyd

hørt

1 engstelig individ

Tringa glareola

Gronnstilk,

1 røy med minst 2 små unger

Enkeltbekkasin, G.

gallinago

3 varslende par
1 ind. sett 2 steder

1 varslende individ, Silksjen
1 varslende individ

Hettemake,

Larus ridibundus

minst 22 ind., hekkeadferd, Silksjen

Fiskemåke,

L. canus

minst 6 ind., hekkeadferd, Silksjen

Cuculus canorus
Flaggspett, Dendrocopos major

Gjk,

Anthus triviais

Trepiplerke,
Gulerle,
Krake,

Motacilla

flava

Corvus corone

Buskskvett,

Sacicola
P.

Rdstjert,

Rdvingetrost,

Bokfink,

rubetra

phoenicurus
Turdus iliacus

Fringilla

coelebs

Carduelis

Korsnebb, Loia
Vierspurv,
Sivspurv,

hørt annet sted

2 syngende hanner
5 engstelige par+

1 ind. ho6rt

2 syngende hanner
2 syngende hanner

1 syngende hann

1 reirfunn

Bjorkefink, F. montifringilla
Gronnsisik,

1 reirfunn+

hørt en gang

T. viscivorus

Duetrost,

2 syngende hanner

spinus

sp.

Emberiza rustica
E. schoeniclus

(4

egg) + hørt annet sted

1 engstelig par + 1 syngende hann
1 engstelig par

1 hann i fluktsang
Ca. 7 ind. fløy over
1 par med unger+

1 syngende hann

1 engstelig par+

1 syngende hann

- 22 -

De store myrstrkene

rundt Silksjen

par (pers.medd. Per Åge Risberg).

huser &rlig l-3 trane22. mai ble 5 ind. obser-

vert vest for sjøen, mens takseringen altså bare brakte
fjærfunn.

Heilo ble hørt under takseringa.

Under en molte-

tur midt i juli s& Per Age Risberg et engstelig fl0ytende
individ ca. 1 km unna dette stedet.
Silksjen-omr&det

har fra gammelt av vært et godt orrfugl-

og storfuglstrøk.

Også lirype finnes og hekker årlig.

For

flere data, se artslista, s. 24.
De hyereliggende

myrene i nordvest, nord og nordst

det meste karrige torvullmyrer
fugleliv.

("myrkjler")

er for

med sparsomt

Gulerle, trepiplerke og grønnstilk finnes spredt.

P% Oppstukjlen

ligger imidlertid et tjern med rikere fugle-

fauna:

Tjern sr

pa Oppstukjlen,

foto, se fig. 4.

Dette navnløse tjernet 473 m o.h. (UH 447 530) skilte seg
klart ut i forhold til andre tjern på myrkjølene.
vatren

Da obser-

ankom, lettet minst 3 hettemctker fra reir på en

hengemyrtange på sørsida av tjernet.
hettemåker over og varslet.

Etter hvert sirklet 8

Ute på vannet lå en kvinand

hunn, og av vadere ble 1 gluttsnipe, minst 5 grønnstilk og 2
viper sett.

I myrkanten

lettet 3 orrhaner, og to par gulerle

viste engstelig adferd på sørsida av tjernet.

Gjerd&sen Naturreservat.
Et terrengavsnitt
Gjerdtjern

rikt p& tjern og myrer omfattende store

(UH 550 513) og et område vest for dette er fredet

av Våler kommune som naturreservat.

I følge opplysningstavle

ved veien består området av 174 da skog, 132 da myr og 84 da
vann.

Skogen er ikke hogd på ca. 80 &r og består av lavfuru-

skog på blokkrik mark.
et fattig område.

Et besøk 14. juni ga som hovedinntrykk

Et storlompar uten unger lå i store Gjerd-

tjern, ellers ble 1 gluttsnipe, 1 strandsnipe og 7 kråker som
trolig ernærte seg av rumpetroll observert.

-

-
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Kulturmark
Feltarbeidet ble ikke i særlig grad konsentrert
kulturmark.

om å dekke

I tillegg til gårder, småbruk og i liten grad

villabebyggelse,
I setergrendene

finnes mange nedlagte setre og setergrender.
søndre og nordre FlØgen fungerer de fleste

intakte seterhusene som hytter, og en del nye hytter er kommet
i tillegg. Også en del skogshusvær er blitt utbedret til
fritidshus.
Ved fast bebyggelse
blameis.

finnes arter som skjære, stær, gulspurv og

Der dyrket mark dekker storre arealer, som f.eks. i

Risberget, finnes også sanglerke.
ved kulturmark.

Tårnseiler,

Ar om annet hekker hornugle

låvesvale og taksvale hekker på

bygninger, de to siste også på setre og skogshusvær.
og rdvingetrost

Gråtrost

furasjerer ofte på dyrket mark og setervoller.

På enger ved skogshusvær og setre sees også duetrost.

I kant-

sonen rundt kulturmark er munk og hagesanger vanlige, og særlig
der fuglekasser er hengt ut, finnes også hagefluesnapper,
kjøttmeis og vendehals vanlig.

Nedbrfeltets

funks 'on utenfor hekketida

Siden feltarbeidet ble utført i hekketida, er det begrenset
hva som er kjent fra andre årstider.

Hosttrekk
Hovedvassdraget

og sjøene har mye ender, særlig stokkand,

utover høsten.

Andejakt drives bare i liten målestokk.

p& trekk kan raste i sjene,
nordre Blsj

hsten

Storlom

l977 ble ll ind. sett i

(pers. medd. Per Age Risberg).

-
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Overviniring
Området huser de vanlige stand- og streiffuglartene
skogstrakter på Østlandet.

i bar-

Dette er de forekommende meise-

artene, trekryper, korsnebb, dompap, grønn- og gråsisik,
skogshøns, kråkefugl og spetter.

Ved bebyggelse treffes

skjære, gråspurv, gulspurv og blåmeis i tillegg til mange av
de tidligere nevnte artene (pers. medd. Karl Bredvold og Per
Age Risberg).
Sportegn i form av flaggspettsmier

(furukongler) og typisk

tiurbeitede furuer ble observert.

Området har trolig ingen

overvintrende vannfugl, siden vassdrag i denne delen av Østlandet fryser helt til.
overvintringsområde

Nedslagsfeltet

synes å være regelmessig

for kongeørn, se artslista.

V&rtrekk
Elvestrekningene

og de deler av sjøene som går tidligst opp

fungerer som furasjeringsområder
andefugl.

for stedegne og videretrekkende

Innen sistnevnte gruppe ble brunnakke og toppand

sett under feltarbeidet, og også svartand er sett om våren, se
arstlista.

Arts liste
Under feltarbeidet ble 90 fuglearter påvist.
(KB), Per Age Risberg

Fra Karl Bredvold

(PÅR) og andre observatører er det

kommet inn opplysninger om andre arter, slik at lista i alt
omfatter 116 arter.
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Smålom, Gavia

stellata.

Dialektnavn grålom.

i det sørligste av Rogbergstjerna
SO-tallet i Holsjen
Storlom, Gavia

arctica.

(KB).

Hekket før krigen
Hekket ett år på

(PAR).
Arten ble sett i 5 sjøer.

Par ute på

vannet uten unger (ikke hekkende, eller reir plyndret) ble
sett i sndre

B5lsj5 (UH 430 475), det st6rste av Gjerd-

tjerna (UH 439 513), Silksjøen (UH 407 534) og Kynnsjen
(PN 590 530).

Enslig fugl ble sett på samme sted (UH

464 437) i Moldbergsjen

23. mai og 10. juni.

på at den hadde make på egg i nærheten.

Dette tyder

Dessuten 1 ind.

i flukt over myra ved Rogbergtjerna (UH 463 399) 14. juni.
KB nevner Moldbergsjen,

Gjerdsjen

og Rogsjen

der arten i hvert fall tidligere har hekket.

som vann

observerte par med 1 unge
Gr&hegre, Ardea

cinerea.

i Silksjen

Egil Nordby

i 1976.

l ind. ved Kynnbrua (UH 383 437) primo

juni 1977 (pers. medd. Kjell Egil Berntsen).

Sett noen

få ganger langs Kynna de siste 25 år (PAR).
Grå gjess, Anser

sp.

Gåseploger sett de fleste vårer, noe

sjeldnere de siste år (PÅR og Egil Nordby).
Sangsvane, C. cugnus.

En liten flokk holdt en periode til i

åpent vann i nordenden av Holsjøen på forvinteren ca.
1941 (PAR).
Stokkand, Anas

platyrhynchos.

Par og enkeltindivider sett i

ulike deler av vassdraget.

Ved Haralddammen like sør for

nedbørfeltet var 5 av 8 uthengte flettede kurver bebodd
i 1976 og -77 (KB).
Krikkand, A.

crecca.

Par og enkeltindivider sett i ulike

deler av vassdraget.
Brunnakke, A.

penelope.

l par i østenden av Lisjen,

utenfor nedbørfeltet 16. mai.

like

Arten hekket 1969 på

svensk side av grensa (V&stersj6n), ca. 20 km nord for
Kynnas utløp i Flisa (pers. medd. Tore Gunnarsen).
Toppand, Aythya
stenden

fuligula.

av Lisjen

15 ind. (10 hanner, 5 hunner) i
l6. mai.

Ogs% denne hekket i Vster-

sj6n 1969 (se over).
Svartand, Melanitta

nigra.

En observasjon, trolig denne art.

En flokk på 10-15 ender, hvorav de fleste helt svarte
sett i Silksjøen i mai ca. 1955 (PAR).
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Kvinand, Bucephaa

clangula.

Sett i ulike deler av vassdraget,

flere holker med kvinanddun rundt åpningen observert.
Laksand, Mergus
draget.

merganser.

Noen f% observasjoner i hovedvass-

Reir med 9 egg funnet på loftet i gammel bu ved

Kynna, klekking natt til 15. juni.
Fiskeorn, Pandion

haliaetus.

Sett 3 ganger i hovedvassdraget.

Sett ved Kynnbrukoia ca. 1963 med stor kvist i klørne,
trolig reir i narheten (PAR).

Observasjoner de siste.

årene tyder på at et par som hekker sør for nedbørfeltet
fisker en del i Kynnavassdraget
Vepsevåk, Pernis

apivorus.

1 ind. sirklet vest for Stortjernet

(UH 454 450) 9. juni.
Hnsehauks

Accipiter

(KB).

Hekket ved Risberget 1976 (PAR).

gentilis.

l ind. fly

tjern forfulgt av ravn 23. mai.

over sndre

Troll-

I reirjaktperioden fram

til fredningen var ca. 12 reir eller reirområder kjent
rundt om i nedslagsfeltet.

Hvor mange som kunne være

bebodd samtidig og som fortsatt er bebodd, er ukjent.
Noen av lokalitetene er i hvert fall hogd ut, slik at
haukeparet eventuelt har flyttet til narliggende gammel
skog.

PAR har det inntrykk at antallet par er noe lavere

enn for 30-40 år siden, men at særlig hunnhauk om høsten
sees oftere enn før.

Dette mener han kan ha sammenheng

med at de jakter stedegne og trekkende stokkender langs
vassdragene og derfor lettere blir iakttatt.
Spurvehauk, A. nisus.

l ind. sett i nordenden av Kynnsjen

(PN 585 535) 16. mai.
Musvåk, Buteo

buteo.

Rogberget.

PAR mener at arten var vanligere før.

24. mai varslet et par i et område ved

1 ind. sett ved Stortjernet (UH 453 453) 9. juni

I fdlge KB skal man ha sett l2 v&k samtidig et sted ved
Kynna primo august 1977.
vært vepsevåk/fjellvåk.

En del av disse fuglene kan ha
PÅR har observert noen få par i

området årlig og har ikke merket noen særlig forandring i
antallet fram til i dag.
hekkende i hnsehaukreir
Kongern,

Aquila

crysaetos.

vintrer regelmessig.

Er gjennom årene påtruffet
et titall ganger.
Hekker ikke i omr&det, men over-

Sees omtrent hver vinter av de som

ferdes en del ute (KB og PÅR).
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Myrhauk, Circus
Falco

Vandrefalk,

Sett noen f

cuyaneus.
peregrinus.

ganger p& trekk (KB).

En gammel lokalitet i området.

Denne var bebodd fram til begynnelsen av 50-ra.

I

30-åra ble en ddd, men like hel voksen vandrefalk funnet
ved et revehi ca. 4 km unna (KB).
Dvergfalk, F.

columbarius.

l liten falk, høyst sannsynlig

denne art, sett nord for Rogsjen

14. juni.

Også sett

vel 1 km lenger vest i begynnelsen av juli (pers.medd.
Stein Erik Bredvold).

Ca. 1948 varslet et par ivrig

4 km nordvest for Rogsjen
T&rnfalk, F.

tinnunculus.

(PAR).

Funnet hekkende flere ganger i

kr&kereir, f.eks. ca. 1941 ved Embretskoia
og ca. 1955 ved Risberget
Lirype, Lagapus

lagapus.

(PAR).

Hekker i Risbergsmarka

området fra Kaskonbekken
til Bukk&sen

(Silksjøen -

(UH 423 510) og nordvestover

(PN 620 595).

furuskog- og myrkjølområdet
rypekull.

(UH 417 549)

Dette 25-30 km

')

store myr-,

har i de beste årene ca. 10

Enkelte strenge vintre

(eks. jan.-mars l944)

skjer et tilsig fra andre områder slik at arten er
ganske tallrik, og også sees nede i bebyggelsen i Risberget

Enkelte streifere også pltruffet i

(PAR).

Perseterberget
Jerpe, Tetrastes

(UH 420 398) (KB).

bonasia.

En fløytende hann og senere en hunn

med høyst engstelig adferd påtruffet i takseringsfeltet
i blåbærgranskog

10. juni (UH 452 448).

Arten også sett

2 andre steder.
PAR

registrerte

flere kull enn p& lenge hosten 1977.

Han mener at den aller største bestanden fantes i den
perioden da starrslåtten opphørte og or vokste opp og
dominerte en tid på deler av de gamleslåttengene.
Orrfugl, yruwus
lpet

tetric.

l-4 haner skremt opp 6 steder i

av feltarbeidet.

Silksjen

2l. juni.

l hone uten kull sett st

Bestanden i Risbergsmarka

for

(se

lirype) synes å være god i forhold til det allmenne
inntrykk fra regionen ellers.
med opptil 20 haner på hver.

10-12 leiker er i bruk,
Til sammenligning kan det

nevnes at i den dårligste perioden siste mannsalder,

-
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ca. 1930, var bare 5-6 leiker i bruk, mens bestanden
i 1937 igjen var meget god.

Vinterflokker av god

gammeldags størrelse forekommer, eks. ca. 60 haner
desember 1977.

Fuglene beitet før en del på furu, men

nå beites utelukkende bjørk.

Dette har ført til at

fuglene er bedre fordelt i terrenget enn før.

Man har

en tid drevet forsøk med å felle ungskog av bjørk for
å få opp tynne skudd som er attraktive for beitende
orrfugl.

Det blir også tatt andre hensyn i skogsdriften,

som fredning av spillområdene for hogst og grøfting (PÅR).
Moen og Molster (1977) har undersøkt skogsfuglbiotoper i
Sjliseterberget
Storfugl, Tetrao

i sorgrensa av nedbrfeltet.

urogalus.

Tiur skremt opp 3 ganger, og ry

sett 4 ganger under feltarbeidet.

2 av røyene hadde

ikke kull, en hadde muligens kull og en hadde minst to
3-4 dager gamle kyllinger 21. juni (UH 404 548).

Skogs-

arbeidere kunne fortelle om et reir med 8 egg i Storberget, helt sør i nedbørfeltet.
I følge PÅR kunne ikke de gamle jegerne (perioden 1850
- 1930) fortelle om flokker på mer enn 15 tiur i Risbergsmarka.

Fra 1930-åra og utover er større konsentra-

sjoner sett, f.eks. ca. 60 tiur på nordsida av Silksjen
vinteren 1942/43 og ca. 30 ind. i samme område ca. 1963.
Bestandsbunn ca. 1930: Leikjakt kunne innbringe 2-3
fugl pr. mann pr. &r.
Bestandstopp ca. 1937: Man kunne få opptil 10 tiur på
6n dag.
Også for denne arten synes området å ha bedre bestand
enn omkringliggende skogstrakter.

Registrering og

bevisst vern av leikene ved hogst kan ha hatt betydning.
Man har også erfaring for at leiken kan flyttes, og at
gamle leikområder "gjenerobres" uventet tidlig ved at
fuglene spiller i 30-35 &r gamle furubestand.
Moen og Mdlster (1977) har undersdkt skogsfuglbiotoper
i Sjliseterberget

i sorgrensa av nedbrfeltet.
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perdi.

Rapphøne, P.

Flokk på minst 20 ind. sett på kort

hold i Risberget primo mai 1975 eller 1976 (PAR).
Fasan, Phasianus

colchicus.

Satt ut i Risberget på SO-tallet,

men forsvant etter noen &r (PAR).
Trane, G. grus.
mai.

5 ind. lettet ved Silkåa (UH 390 536) 16.

Ellers sett og hørt og registrert ved sportegn

5 steder.
(UH

Et ikke-hekkende par ved sondre lgen

391 422)

13. juni.

i Risbergsmarka

I folge PAR har 1-3 par hekket

(se lirype) i alle år.

årlig ved Svarttjern

Hekket tidligere

(UH 472 392) og på Sævsjøbergmyrene

(UH 445 390) (KB).
Akerrikse,

C.

cre.

Fr

krigen i Risberget og også i seter-

grendene i lite antall
Heil0, Pluvialis

apricaia.

21. juni.

(KB, PAR).
Fluktlyd hart ved Silksjen

Ca. 1 km unna traff PAR på et engstelig

floytende individ medio juli.
Vipe, V.

vanellus.

Påtruffet på 3 myrer, bare ett sted med

engstelig adferd.
1930.
bygda

Den første ble sett i området ca.

Om våren er arten vanlig å se, også nede i
(PAR, Egil Nordby).

Gluttsnipe, Tringa

nebularia.

myrer med småtjern.
Skogsnipe, T.

ochropus.

8 observasjoner,

oftest på

Varslet hissig på flere steder.
10 observasjoner

i ulike deler av

området, oftest i fluktspill.
Grønnstilk, T.

glareola.

9 observasjoner

i ulike deler av

området.

Reir funnet på Sævsjøbergmyra

25. mai.

Varslet hissig 4 andre steder.

Strandsnipe, T.

hypoleucos.

sjøer og åer.
utspringet

Til stede ved de fleste tjern,

Vanlig langs hele Kynna fra 2 km fra

(PN 540

Storspove, Numenius
for Silksjen

(UH 444 391)

628) til utløpet i Flisa.

arquata.

1 ind. varslet vedvarende ost

2l. juni, ogs

hrt

i omr&det l6. mai.

I f@lge PAR slo den seg til her ca. 1950.
Rugde, Scolopac

rusticola.

Rugdetrekk sett 4 ganger, en

gang kl. 10.30 på formiddagen
overskyet vær).

(s

PlØgen, 21. juni,

Synes i følge PAR å ha gått noe tilbake.
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10 observasjoner av

Enkeltbekkasin, G. gallinago.

"syngende" eller varslende individer.
Larus

Hettemke,

ridibundus.

Hekker ved Silksjøen (minst 21

individer fløy over og varslet 21. juni) og ved tjern
UH 447 530 på Oppstukjølen

(8 ind. 14. juni).

13. juni

furasjerte minst 50 individer langs veststranda og utpå
nordre Flgen

uten at noe tyder på at de hekker der.

Arten er sett i omrdet
Fiskemke,

canus.

•

frst

etter 1950 (PAR) .

Hekker ved Silksjen

(6 engstelige

individer 21. juni), i søndre Fløgen (2 par) og trolig
i Svarttjern (UH 472 392) (1 par).
steder i Kynna- og Gjerdavassdraget.
fr

1950, slo seg forst til i sndre

Terne, Sterna

sp.

Ellers sett flere
Ikke sett i området
Flgen

(PAR).

l terne, makrell- eller rødnebbterne,

gjestet Holsjøen mens den ennå var islagt i mai ca.
1950.

Dette er første kjente observasjon av måkefugl

i omr&det (PAR) .
Ringdue, Columba
granskog.

palumbus.

Sett 10 steder, helst i og ved

I fØlge PAR har det vært en gradvis Økning

i bestanden etter krigen.
Gjpk, Cuculus

canorus.

Finnes over hele omr&det, vanligst

langs rolige deler av Kynnas lop.
Snøugle, Nyctea

scandiaca.

århundreskiftet

(PÅR).

Skutt på låvetak i Risberget ved
Sett flere ganger ulike høster

(senest ca. 1970) i Gullsteinberget
Hubro, B.

bubo.

(KB).

Ingen gamle reirplasser er kjent i nedbør-

feltet, men en rekke sikre observasjoner foreligger,
senest primo oktober 1977 i sørøstdelen av området.
Sist i 30-åra fant KB en dd

hunn under ei gran som var

splintret av lynet.
Hornugle, Asio

otus.

l gulpebolle, høyst sannsynlig etter

horn- eller jordugle, etter biotop å dømme hornugle,
funnet ved Kynna (UH 417 437) 14. juni.

Skrikende

ungekull observert flere ganger ved Risberget (Egil
Nordby) .
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Perleugle, Aegolius

funereus.

Har hekket mange ganger i stor

holk på uthus ved Husa (PN 550 604). Vanlig hre
om
våren. En høstflokk på 11-13 individer ble sett sittende
i tett skogkrull midt i september ca. 1965 (PÅR).
Spurveugle, Gaucicium
passerinum.
l d sang nord for Stortjernet (UH 454 465) om kvelden 8. juni. Lot seg ved
imitasjon av sangen lokke helt inn på kloss hold. Sees
årlig av PAR, særlig i elgjakta, da den oppdages pga.
hstsangen.
Hrt syngende 2 steder nord for Silksj%en
28. september 1970, ett sted ble også tiggelyd hørt
(pers.medd. Odd R. Fremming).
Haukugle, Surnia
uula.
Hekket trolig i nordre Gjerdåsen
(UH 433 496) ca. 1953, siden 2 individer stadig ble
sett i hekketida.

Sees nesten årlig om høsten, av og

til flere sammen (KB,PAR).
Slagugle, Stria0

uralensis.

Funnet hekkende i utkanten av

området i 1930-åra. Samme furustubbe ble benyttet en
årrekke, i hvert fall til etter krigen. Området er nå
uthogd og trolig mindre aktuelt. Et annet sted er
utflyne

ungekull sett flere ganger, senest ca. 1950 (KB).

Ved en av gårdene blir arten angivelig hørt nesten hver
hist. l individ sett l0. august l967 sr&st for Silksjøen (pers.medd. Odd R. Fremming). Er aldri funnet
hekkende i honsehaukreir, til tross for at alle kjente
reir ble kontrollert årlig fram til fredninga. Til
sammenligning ble musvåk funnet & ha tatt over hønsehaukreir et titall ganger (KB,PAR).
Nattravn, Caprimubgus
europaeus.
Var ganske vanlig fr,

men

sees stadig sjeldnere (KB,PR).
1 individ på Østsida av
Gransjøen (UH 488 378) 28. juli 1974 (Ola B. Aasness,
meddelt NOF - Hedmark via Zool. Mus., Oslo).
ved Persetra (UH 428 390) august 1977 (KB).
Tårnseiler, A.
området.
sndre

apus.

1 individ

Hekker i lite antall på bygninger i

Jakter ofte insekter over sjøene, f.eks.

Fl9gen 13. juni.
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Vendehals, Jun¢

torquilla.

Hrt

sett ved fuglekasse i sndre

"syngende" 5 steder.
Flgen

l par

hyttegrend, hekket

sikkert der.
Grnnspett,

Picus

viridis.

Hekket øst for Rogbergstjerna

før skogen ble hogd, også på Gjerddalsida (område UH
483 410) (KB).
Gråspett, P.

canus.

Bare sett 6n gang i Risberget (PAR).
En observasjon: 1 individ (UH 450 450)

9. juni.
Svartspett, Dryocopus

martius.

Dialektnavn hlkrke.

Sett

på 6 steder såvidt adskilt at det trolig dreier seg om
6 forskjellige par/territorier.

PAR mener at det har

vært en nedgang i etterkrigstida, trolig er det bare en
tredjedel så mange nå.
Tretåspett, Picoides
(UH 450 449)
Sandsvale, R.
Sevsjen

tridactylus.

En observasjon: 1 individ

9. juni.

riparia.

Noen få individer over elva nord for

9. juni.

Hekket ca. 1970 like ovenfor og

nedenfor Kynnbrua (UH 384 477) (PAR).
L@vesvale, Hirundo
og myrer.

rustica.

Sett pa insektjakt over sjer

Funnet hekkende under brua (UH 460 394) ved

Kynndalen, hekker sikkert i mange bygninger i området.
Taksvale, Delichon

urbica.

Sett på insektjakt mange steder.

Reir under brua ved Kynndalen og på hus i Veltmoldberget.
Sanglerke, Alauda

arvensis.

Syngende i Risberget l6. mai.

2 syngendeindivider ved Silksjøen 21. juni 1972 (pers.
medd. Tore Gunnarsen).
Trepiplerke, Anthus

trivialis.

Vanlig i litt mer åpen bar-

og blandingsskog.
Heipiplerke, A. pratensis.
fluktsang i stenden

Livlig trekk 16. mai, også
av Lisjpen (PN 539 580) .

Gulerle, Motacilla

flava.

Linerle, M. alba.

Vanlig ved rennende vann og bebyggelse.

Tornskate, Lanius

collurio.

Vanlig på myrer i hele området.
Hekker i lite antall, reirfunn

ved Stortjern (UH 455 452) 11. juni, ellers et
varslende par og 1 hann sett.
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eccubitor.

Varsler, •

l individ sett jaktende på hogstflate

10. juni kl. 09.15 og 16.40 (UH 458 430).
området ga ingen flere observasjoner.
ved Gjerda (UH 452 460) ca. 1962.
hsten

Leting i

Sett i hekketida

Ikke sjelden å se om

og tidlig p& vinteren (KB,PAR).

Stær, Sturnus

vulgaris.

Hekkefugl ved bebyggelse, f.eks.

Risberget.
Lavskrike, Perisoeus

infaustus.

Var vanligere fr,

men

treffes fortsatt i noen av de høyeste åsene i gammel
granskog.
hyt

3-4 reir er funnet gjennom årene 3-4 meter

i tynne, lavkledde graner (KB,PAR).

Ntteskrike,

Garrulus

glandarius.

Hrt

og sett 5 steder.

Viser seg lite i hekketida, men må betegnes som vanlig
(PAR) .
Skjære, P. pica.
Kråke, Corvus

Hekkefugl ved bebyggelse.
corone.

Ravn, C. corac.

1-7 individer sett 6 steder.

Sett 3 ganger.

1 individ i NGO-tårnet på

Rogberget var tillitsfullt, men lettet til slutt med
en del hissige låter.
berget.

Dette kan tyde på hekking i

I juni 1977 observerte Eirik Skatturn et

utfløyet kull her (Skatturn 1977a).

Arten er blitt

vanligere fra ca. 1960 og utover (PAR).
Sidensvans, Bombycilla

garuus.

Hstbesk

Noe sjeldnere de siste rene
Fossekall, C. cinclus.

i rognbr&rene.

(PAR).

Funnet hekkende i BØlåa (UH 405 466),

gammelt reir funnet i dammen, sndre

Flgen.

Ellers

sportegn i form av ekskrementer et par steder.
Gjerdesmett, T.

troglodytes.

Hørt og sett to steder, vest

for Stortjern (UH 450 449) 9. juni og ved Kynnholm
(PN 585 535) 16. mai.
Jernspurv, Punela
Hagesanger, Sylvia

modularis.
borin.

Vanlig over hele området.
Syngende hanner hørt 7 steder,

særlig i elvekantskog og ved dyrket mark.
Munk, S.

atricapilla.

Syngene hanner hørt 8 steder, i elve-

kantskog og frodige lier med stor andel lauvskog.
Tornsanger, S.

communis.

Syngende hanner hørt 3 steder.
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Mller,

S.

curruca.

Syngende hanner hart 8 steder, gjerne

på åpne flater med småskog i kanten.
Gransanger, Phylloscopus

collybita.

3 steder i hystammet
Løvsanger, P.
Bksanger,

P.

Syngende hanner hørt

blandingsskog.

tochilus.

Vanlig overalt hvor lauvtrær inngår.

sibilatrix.

1 syngende hann ved Kynna nord for

Sævsjøen 13.-16. juni 1977 (Skatturn 1977a).
Fuglekonge, R.

regulus.

Vanlig i barskog over hele området.

Hagefluesnapper, Ficedua

hypoleuca.

Observert 10 ganger,

både ved setre og hytter, og i blandingsskog med hekkemuligheter.
Grå fluesnapper, Muscicapa

striata.

Vanlig ved setre,

hytter og i åpen skog, 2 reirfunn.
Buskskvett, Saxicola

rubetra.

På hogstflater og i kanten

av større myrer over hele området.
Steinskvett, •

oenanthe.

Bare en observasjon, 1 hann på

Kjeldmyra (UH 395 535) 22. mai.
Rdstjert,

P.

I åpen skog, gjerne furuskog,

phoenicurus.

over hele området.
Rdstrupe,

Erithacus

rubecula.

Vanlig i granskog, blandings-

skog og fuktigere partier i furuskog.
Grtrost,

Turdus

pilaris.

Kolonier noen få steder ved setre

og i elvekantskog.
Svarttrost, T.

merula.

Vanlig i granskog og blandingsskog

over hele området.
T.

Rdvingetrost,

iliacus.

Vanlig i elvekantskog, i gran-

foryngelser, og ved bebyggelse og dyrket mark.
Måltrost, T.

philomelos.

Vanlig i barskog over hele området.

Duetrost, T.

viscivorus.

Reir med 4 egg srst

sjøen i myrfuruskog 21. juni.

for Silk-

Ellers 6 observasjoner i

tilsvarende skog eller i høyereliggende granskog med
innslag av furu og åpne flater.
Stjertmeis, Aegithalos

caudatus.

Bare en observasjon:

2 individer ved Silkåa (UH 377 504) 15. juni.
Granmeis, Parus
Toppmeis, P.

montanus.

cristatus.

Spredt i ulike typer skog.
Spredt i barskog.
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Svartmeis, P.
Blåmeis, P.

ater.

Spredt i barskog, helst granskog.

caeruleus.

l syngende hann i Risberget l6. mai.

Vanlig på foringsplass samme sted om vinteren
P.

Kjttmeis,

major.

(PAR).

Ganske vanlig ved bebyggelse,

i

elvekantskog og annen blandingsskog.
Trekryper,

Certhia

familiaris.

Ganske vanlig i barskog.

Reirfunn ved Serven (UH 497 397) 12. juni.
Gråspurv, Passer

domesticus.

i Kynndalen

(PN 527 608) 20. juni.

Bokfink, Fringila
Bjrkefink,

F.

Flere individer ved sagbruket

coelebs.

Tallrik i all slags skog.

montifringilla.

Vanlig til spredt i all

slags skog, vanligst i furudominerte områder.
Grnnsisik,

Carduelis

spinus.

Vanlig i all slags skog.

Store og små flokker sees om vinteren, ofte blandet
med gråsisik
Gråsisik, Acanthis

(PÅR).
flammea.

ved Kynnbrukoia

1 individ drakk vann i bekken

(UH 430 426) 24. mai.

Store og små

flokker sees om vinteren, ofte blandet med grønnsisik
(PAR).
Konglebit, Pinicola

enucleator.

Sees av og til i vinter-

halvåret, var særlig vanlig en høst ca. 1932-33 (PAR).
Grankorsnebb,

Locia

curviostra.

flokker av korsnebb.
korsnebb:

Ca. 15 observasjoner

av små-

I to tilfelle bestemt til gran-

Par med minst to tiggende unger ved Stortjern

(UH 455 452) 9. juni og 4-5 individer ved Siljuberget
(PN 624 563) 22. juni.
Dompap, P. pyrrhula.

4 observasjoner

ung blandingsskog,

av enkeltindivider

1 par sett ved Rogsjen

i

(UH 467 392)

12. juni.
Gulspurv, Emberiza

citrinella.

Syngende hann

p

hogstflate

(UH 447 455) 9. juni, ellers 2 observasjoner ved dyrket
mark.
Vierspurv, E.

rustica.

Arten ble påvist på 5 steder i ned-

børfeltet, tilsammen minst 10 territorier:
l. Par med minst en utfl@yet unge p& srsida
Stormyra

(PN 557 577) 20. juni.

av
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2. Syngende hann i nordenden av Kynnsjøen

(PN 586 536)

l6. mai og 15. juni.
3. Par med utflyne
Breidbubekken

unger og en syngende hann ved

(UH 400 553) 21. juni.

4. Kynna på strekningen Kynnbrukoia
utlpet

i Sevsjen

(UM 447 406).

(UH 427 427) til
I

tiden 22. mai

til 14. juni ble syngende hanner hørt på minst 5
steder.

2 av stedene ble hunner observert, og ett

sted varslet paret ivrig i sumpskogen ved elvebredden.

Noen leting etter reir/utfloyne unger ble

ikke foretatt.
5. Syngende hann ca. 1 km nedenfor Kynndalen

(UH 446

388) 14. juni.
Sangaktiviteten

avtok tydelig i inventeringsperioden.

En gjennomgang av aktuelle biotoper i første halvdel
av mai ville trolig gitt et høyere antall for denne
arten såvel som for mange andre standfugl og tidlige
trekkfugl.

Gunnarsen og Michaelsen

(1969) fant arten

hekkende for forste gang i Hedmark i 1969 ved Halsjen
ca. 20 km nord for Kynnas utløp i Flisa.

I 1972 ble

arten funnet hekkende på Lindmyra ca. 9 km nord for
Kynnas utlp
Sivspurv, E.

(Michaelsen 1973).

schoeniclus.

Registrert 15 steder, de fleste

i elvekantskog langs Kynna.
Sn»spurv, Plectrophenac

nivalis.

Dialektnavn uvrsfugl.

Sees i småflokker nesten hver vinter

kolo

(PAR).

isk og d re eo rafisk inndelin

Etter inndelingen til Lppenthin
av arter tilhørende de hyboreale

(1967) domineres området
og mellomboreale

provinser.

Av arter som regnes til den arktiske provins er bare smålom
og heilo p&vist hekkende.

Musv&k, tarnfalk, gjk

sanger regnes som sørlig boreale arter.

og torn-

Av arter som regnes

-

til de sarmatiske
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(Sørøst-Europa) og sibirske steppeområder

er disse vanlige: Stokkand, orrfugl, trane, vipe, enkeltbekkasin, hettemåke, sanglerke, linerle, gulerle, tornskate,
stær, skjære og buskskvett.

Også paleorine arter, knyttet

til berglendte partier, er representert: Vandrefalk,

fosse-

kall og de i våre dager hushekkende artene tårnseiler, låvesvale og taksvale.

Dre

eo rafiske randarter

Området utgjør i dag grenseområde for hekkeutbredelsen
flere arter.

av

Noen av artene synes å være på fram- eller

tilbakegang, andre er stabile.
Smålom, Gavia

stellata.

Tidligere årviss hekking i et tjern

og en hekking kjent et annet sted.
vestgrense for hekkeutbredelsen.

Omr&det utgj6r
Noe lenger nord

hekker arten spredt mot vest helt over til Vestlandet
(Haftorn 1971).

Mot sør hekker den mange steder mellom

Glomma og svenskegrensa, ett reirfunn også vest for
Glomma (Sollien et al. 1976, pers.medd. Geir Hardeng,
egne obs.).
Dvergfalk, Falco

columbarius.

observasjoner

Hekkefunn ca. 1948, og 2

i hekketida i år.

Haftorn

(1971) angir

utbredelsen på Østlandet fra Trysil og sørover med tre
spørsmålstegn.

Sollien et al. (1976) nevner et reir-

funn i slutten av 40-ara i Grue 20-30 km sør for nedbrfeltet,
Solr
obs.).

og utfloyet kull ble sett p& skogen mellom

og Odal (Nklevatn,

40 km srsrvest)

1968 (egne

Ikke funnet hekkende i Tenåsen, 50 km nord

(Hagen 1977).

Reirfunn i sommer ved Vermundsjøen,

2-10 km srst

for Kynnas utlp

Asbjørn Sollien).

i Flisa (pers.medd.

Arten synes altså å hekke meget

spredt og uregelmessig på Østlandet fra Trysil og sørover.

-

Heilo, Pluvialis

38

apricaria.

-

Påtruffet i sommer under

omstendigheter som tyder på hekking.
(1971) ikke angitt som hekkefugl sr

Blir av Haftorn
for Osensjen,

men er de senere år funnet hekkende flere steder, helt
sørover til nordre Østfold (Sollien et al. 1976,
pers.medd. Geir Hardeng).
Gluttsnipe, Tringa

nebularia.

flere steder.

Omrdet

landet øst for Glomma.

Ble observert hissig varslende
utgjr

trolig sorgrense p% st-

På vestsida er varslende par

påtruffet 20-30 km lenger sør (Sollien et al. 1976,
Bekken 1975).
Slagugle, Strix

uralensis.

Art med sterkt østlig utbredelse

i Norge, funnet hekkende 2 steder i nedbørfeltet.
Funnene fyller ut "tomrommet" mellom det funnet Sollien
et al. (1976) nevner og funnene ved Elverum og i Tenåsen
(Haftorn 1971).
Nattravn, Caprimulgus

europaeus.

Hekker trolig fortsatt,

selv om en tydelig tilbakegang har funnet sted.
nordgrense på Østlandet her.
Tenåsen (Hagen 1977).

Trolig

Er ikke registrert i

Forekommer, om enn lokalt i Grue

(Sollien et al. 1976).
Tornskate, Lanius

collurio.

Hekker i lite antall.

I flge

Haftorn (1971) ligger nedbørfeltet like nord og øst for
utbredelsesområdet på Østlandet.
stadig

a

Imidlertid synes arten

ekspandere og er de siste arene funnet flere

steder lenger nord (pers.medd. Geir A. Sonerud og
Eirik Skatturn).
Varsler, L.
1962.

ecubitor.

Sett i hekketida både i år og ca.

Hekker i flge

Haftorn (1971) srover

til Osen-

sjøen, men er etter hvert funnet hekkende eller sett i
hekketida flere steder sørover til grensetraktene
Akershus/stfold

(Sollien et al. 1976, pers.medd. Geir

Hardeng, Bekken og Eikeland 1976).
Vierspurv, Emberiza

rustica.

Minst 10 territorier påvist.

De østre skogstrakter er lite undersøkt ornitologisk,
likevel synes de mange observasjonene

(pers.medd. Geir

A. Sonerud og Eirik Skatturn og egne obs.) de siste årene
å støtte antagelsen om at en ekspansjon vestover finner
sted.

-
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PATTEDYR
De vanligste artene som hare, ekorn, rdrev,
ble sett under feltarbeidet.

elg og r&dyr

Videre ble spor og sportegn

etter mår, grevling og bever observert.

Artslista bygger

alt vesentlig på opplysninger fra Karl Bredvold og Per Åge
Risberg.
Pinnsvin, Erinaceus

europaeus.

Fantes noen år ca. 1935-40

i Siljuberget og Risberget, såvidt sett etter 1945
også.

1 individ påtruffet ca. 2 km til skogs (UH 377

552) srost

for Siljuberget ca. 1938 (PAR).

Spissmus, Soricidae.

Ingen data er kjent fra nedbørfeltet.

I Stortjern - Tenåsen-området (ca. 50 km nord for
sentrum av Kynnas nedbørfelt) er påvist (Hagen 1977):
Liten dvergspissmus, Sorec
Dvergspissmus, S.

minutissimus.

minutus.

Vanlig spissmus, S.

araneus.

Vannspissmus, Neomys

fodiens.

De tre siste er vanlig utbredte over Østlandet, mens
liten dvergspissmus er funnet få ganger i Norge og
utbredelsen er lite kjent (Siivonen 1976).
Flaggermus, Chiroptera.

Mer å se tidligere, særlig tallrik

ved &a mellom Blsjene

(PAR).

Hagen (1977) nevner at etter utseende og adferd er det
disse som påtreffes i Stortjernområdet
Vannflaggermus, Myotis

daubentonii.

Nordflaggermus, Eptesicus
Hare, Lepus

timidus.

(se over):

nilssonii.

Var sjelden en periode, ca. 1910-25,

i ca. 1914 visste man bare om 1 individ i Risbergetområdet.

Arten var totalfredet 2-3 år i begynnelsen

av 20-åra.

I 1930-31 var bestanden igjen meget god,

med ca. 250 individ felt
Ekorn, Sciurus

vugaris.

pa

en hist p& 140 000 m&l (PAR).

Bestanden varierer etter tilgang

på konglefrø, gran viktigst (PAR).
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Bever, astor

fiber.

Stedsnavn som Bjrbekken

arten hadde tilhold her i gammel tid.

viser at

En gang i SO-åra

slo bever seg til i Kynna sør for Skårsjøen (PÅR).
Under inventeringen fant vi tallrike ferske sportegn
her, også ei hytte som trolig var i bruk (UH 431 424).
Noen km lenger ned (område UH 454 399) holdt bever til
i slutten av 60-&ra (pers.medd. Ragnvald BØlla), men
ingen ferske sportegn ble sett av oss.
I 1974 eller 1975 kom det bever til Silkåa, område
UH 377 503 (pers.medd. Ingvald Myrvoll).

Her var heller

ingen ferske sportegn å se.
Vest for Stortjernet {UH 456 450) fant vi en god del
beverfelling fra seinhøstes 1977 eller våren 1978.
Sm&gnagere, Myomorpha.

Ingen fangster er foretatt.

Bestanden kan trygt betegnes som under middels i underskelsesperioden.

En gulpebolle, som etter størrelse

og finnested (UH 417 437) høyst sannsynlig stammer fra
hornugle inneholdt rester av:
Skoglemen, Myopus

schisticolor.

Markmus, Microtus

agrestis.

Gnagerfangster i Stortjern - Tenåsen-området
nord for nedbrfeltets

(ca. 50 km

sentrum) har gitt flgende

resultater (Hagen 1977):
Skoglemen, Myopus

schisticolor,

funnet som bytte flere

ganger.
Lemen, Lemmus

Zemmus,

Klatremus, Clethrionomys

patreffes &r om annet (vandringer).
glareolus,

allminnelig i

museirene.
Gråsidemus, C. ufocanus,
Markmus,
Ulv, Canis

M.

lupus.

agrestis,

fanget noen ganger.
oftest allminnelig i museårene.

Per Egil Hovind har anslått den totale

ulvebestand i Hedmark til 6-12 dyr.

Det er enkeltindi-

vider av disse som krysser nedbørfeltet (Myrberget 1978).
Seinhøstes ca. 1972 passerte et dyr østover sør for
Halakoia (område UH 427 550).
over myrkjølene.

Sporet ble fulgt 2-3 km

Tidligere observasjon av spor etter
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"gauper" med avvikende adferd (snorrett trav over
åpne myrstrøk) er trolig også etter ulv, men observasjonene kunne ikke godt godtas, for ulven skulle jo
være utryddet!
Høsten 1976 ble et dyr sporet i samme område, den hadde
beveget seg nordover mot Ulvåa. Senere ble trolig samme
dyr blodrispet under forsøk på åta
mrfelle

åte (harehode) fra

(PAR).

Vinteren 1977/78 så KB et spor over Perstersjen
(UH 434 39 5) .
Vanlig over hele området.

vulpes.

Rev, Vulpes
Bjorn, Ursus

Hort av PAR i juli l95l like nord for

actos.

Stortjernet (UH 457 456): "Det var midt på dagen,
steikende varmt. Brølet kom helt plutselig og var så
kraftig at lufta skalv."

Det var ikke den gangen kjent

og akseptert at det fortsatt forekom bjørn i denne
delen av landet, derfor ble observasjonen ikke meddelt
Ca. 1968 ble det oppdaget sportegn i form av
graving i maurtuer og i forbindelse med dette var grove
andre.

granrøtter blitt revet av.

Sted: Område Steintjern

(UH 423 527 (PAR).
ble sett ved Persætra (UH 428 384) kl. 22.00
30. juni 1971. Juni 1977 ble et dyr sett 2 ganger av
en skogsarbeider noen hundre meter unna (KB).

En brn

Hsten

1976 ble en did elgokse oppdaget vest for

Embretskoia (UH 412 553).

Nærmere undersøkelser viste

at den var drept i brunstkamp, og senere hadde en
bjørn vært på stedet og spist av kadavret (Mysterud
sørgrensen for reproduserende stamme
av bjrn i Hedmark synes i dag a ligge i Kynnas nedbrfelt. Observasjon av binne med unger foreligger. Deler

og Holt 1978).

av området må betraktes som meget god bjørnemark
(pers.medd. Ivar Mysterud).
Ryskatt,

Mustela

erminea.

området (KB).

I lite antall over hele
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Snmus,

M. nivalis,

som royskatt.

Mink, M. vison.

Det første kjente individ fanget i saks

ved nordre Blsj

1946.

Fra 50-&ra og til i dag

relativt vanlig langs hovedvassdraget.
Mår, Martes

martes.

Ferske spor i veikanten langs Kynna

(UH 423 434) 12. juni.
Sett ved Persætra i juli 1978 (KB).
I 1930 var det svært lav bestand, nå finnes en god
del (PAR).
Jerv, Gula

gula.

Spor blir sett de fleste vintre, ett dyr

passerer trolig årlig fra nordvest mot sørøst ved
påsketider (KB).
Grevling, Meles

meles.

Spesielt tallrik i 1947-48, PAR

visste da om 8-10 hi i Risberget-området, nå noe mindre
bestand.

Arten var helt borte en periode fram til ca.

l928, da ble hi funnet av fltere

ved Jornsetertjernet

(UH 4 53 531 ) .
Oter, Lutra

lutra.

Sett mange ganger i ulike deler av

vassdraget også etter krigen, men ungekull er ikke sett
i denne perioden.

Hadde tidligere ofte kull i stein-

og tømmerdammene nederst i vassdraget.

Spor langs

Kynna ved Kynnbrukoia (UH 428 425) sett juli 1977
(KB Og PAR).
Gaupe, Felix

lynx.

I slutten av 60-åra ble 8 individer

skutt i Kynnas nedbørfelt og områdene rundt.

Dette

førte til at strøket var nesten gaupetomt noen år.
Vinteren 1976/77 var 6 forskjellige dyr innom Kynnaområdet: 1 hunn med 2 unger, 1 hunn med 1 unge og 1 hanngaupe.

Vinteren etter ble bare ett lite og ett stort

dyr registrert (KB).
Hjort, Cervus

elaphus.

Streifdyr har flere ganger vært i

Rogberget, siste gang i slutten av 60-åra.

22. juni

1977 ble 1 individ sett i bilveien ved Nyåa (UH 419 358)
like utenfor nedbrfeltet

(KB).
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Elg, A. alces.

Lav bestand i 1910-12.

En elg ble da

felt 4 km Øst for bebyggelsen i Risberget, og dette
ble dengang regnet som meget nær bygda.

I 1925 var

bestanden enda lavere, da var store områder tomme for
elg.

Etter dette har bestanden hele tiden kt

R&dyr, Capreolus

capreolus.

De frste

(PAR) .

innvandret ca. 1920,

da ble ett dyr skutt ulovlig i Svartberget (UH 44 55).
I etterkrigstida har arten vært ganske tallrik, med
nedgang under de mer snørike vintrene (PAR).

-
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OG KONKLUSJON

Nedbrfeltet

som ornitolo

isk t

eomr%de

For å kunne si om den påviste fuglefauna
for denne delen av stlandet,
omkringliggende

områder

er representativ

m% en sammenligning med
pet oppst&r her to prob-

foretas.

lemer:
1. Fuglefaunaen

i et vassdrag er strengt tatt bare

typisk for dette vassdraget,
vassdragene
2. stlandets
vassdrag

forskjeller

i mellom vil alltid eksistere.
barskogstrakter

A dokumentere

tologisk.

mindre

er lite underskt

orni-

at et vassdrag er et type-

for en region vil på dette grunnlag

strengt

tatt være umulig.
Med den reservasjon

som ligger i disse punktene

feltet ornitologisk

& vre

av Østlandet.
stlandet",
svares.

et godt t, eområde for denne delen

Jo mindre man definerer

"denne delen av

desto lettere kan kategorien

Mitt kjennskap

områder er mangefull,
støtte seg til.

synes nedbør-

til fuglefaunaen

typevassdrag

for-

i omkringliggende

og det er lite publisert materiale

å

Likevel kan det antydes at for områder mer

enn 7-10 mil nord- og srover

kan nedbrfeltet

ikke fungere

som typeområde
Vassdraget

kan fra et botanisk

område for det indre Østlandet

synspunkt egne seg som type(Verneplan for vassdrag).

Siden faunaen er nær knyttet til vegetasjonen,
typisk fauna være et sannsynlig

resultat.

vil en omrdde-

Eirik Skatturn kon-

kluderer etter inventering

1977 med at "området absolutt kan

egne seg som et typeområde

også faunistisk/ornitologisk"

(Skatturn 1977a).

-
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S esielle kvaliteter ved nedbørfeltet
Hovedvassdraget skiller seg ut fra andre vassdrag i
stlandets

skogstrakter ved at det meandrerer og vider seg

ut til sjer over lange strekninger. Fra Sk&rsjen til
Sevsjen faller elva bare 1 meter på 5 km. Trolig kan strekningen fra Kynnsjen til Kynndammen (ca. 25 km) stå som et
eksempel p hvordan stlandets brede elvedaler s& ut fr de
ble avskoget og oppdyrket. Elvekantskogen og den tilhørende
fauna synes lite påvirket av menneskelige inngrep. Tidligere
ble flomforholdene endret ved tommerfl9ting, men denne tok
slutt seint i 60-&rene. Siden slike avsetningsdaler andre
steder alt vesentlig er oppdyrket, synes området i denne
delen av vassdraget & ha stor betydning som referanseområde
for botanikk, limnologi, zoologi og andre disipliner.
Denne mer tverrfa lie

vurdering kan oppsummeres slik:

Deler av hovedvassaraget utgjr en for lavere deler
av Østlandet t isk elvedal, nesten uberørt av
menneskelige inngre.

I ornitologisk sammenheng kan flere aspekter trekkes fram:
l. Elvekantskogen er artsrik og fugletettheten er stor.
Kontrasten med omliggende furuskog er påfallende.
Dette kan utnyttes i forskning og undervisning.
2.

Et faktum som gjør vassdraget ytterligere attraktivt
er at det er et "stille" vassdrag. Elva og sidebekkenes minimale fall gjr at sangstudier og -opptak
og taksering av syngende hanner kan foretas selv midt
i vårflommen.

-
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Basert på kartstudier av omkringliggende deler av Østlandet
synes Rotna i Grue (20-30 km sr)

og Julussa i Elverum/Amot

(20-30 km nordvest) & ha noen av de samme særtrekkene som
Kynna.

Rotna har partivis en trangere dal og Julussa mangler

sjøer i hovedvassdraget.

Hvorvidt disse elvedalene kan side-

stilles med Kynna når det gjelder f.eks. fuglefauna, kan
bare videre undersøkelser besvare.

Ut fra kartet synes disse

to vassdragenes nedbørfelter, myrarealer, åspartier osv. å
være tilsvarende Kynnas, og aktuelle deler av alle tre vassdrag ligger innen området 250-290 m o.h.

For Julussa kan

bemerkes at den ligger i en annen naturgeografisk region enn
Kynna og Rotna.
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