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REGISTRERING
AV VERNEVERDIER
I DE 10-ARS
VERNEDEVASSDRAG
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved
behandlingen ble vassdragene delt i fdlgende grupper:
1) Varig vernede vassdrag
2) Vassdrag med vern forelopig fram til 1983
3) Vassdrag som kan konsesjonsbehandles
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingeni påvente av
nærmere forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse
vassdrag i november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper.
For gruppe 2 ble verneperioden forlenget fram til 1985.
Det er forutsetningenat både verneverdienog utbyggingsverdienei vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmerefør det tas endelig stilling
til vernesporsmalet.
Miljverndepartementet har pdtatt seg ansvaret fora klarlegge flgende
verneinteresser:
-

Resipientinteressene
Naturvitenskapeligeinteresser
Kulturvitenskapelige interesser
Viltinteressene
Fiskeinteressene
Friluftslivsinteressene

Miljøverndepartementet
oppnevte 24. september 1976 "Styringsgruppenfor
det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeideti de 10-års vernede vassdrag"
til å stå for arbeidet med klarlegge naturvitenskapeligeinteresser.
Styringsgruppenbestår av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representant fra Norges Landbrukshgskole, videre har Sperstadutvalget og Miljøverndepartementeten representanthver i gruppen.
Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementetsom et ledd
i arbeidet
med a klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten er begrenset
til å omfatte registreringaav natur-verdier i tilknytning til 10-rs
vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraftutbygging.
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985
ha
ferdig sknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle av
at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for
disse
vassdrag.
Denne rapport tilfredsstiller ikke dekrav vassdragslovgivningenstiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemperved kraftutbygging.
Miljoverndepartementet

0slo, 18.12.1980

KONTAKTUTVALGET
UNIVERSITETET

FOR VASSDRAGSREGULERINGER

I OSLO

POSTBOKS 1066
ELINDERN

OSLO

3

Rune Bergstrøm

SJÅVATNOMRÅDET
FUGL OG PATTEDYR,
JUNI 1979

OSLO

1980

RAPPORT

16

INNHOLD

Side
1

SAMMENDRAG
INNLEDNING

3

.

OMRADEBESKRIVELSE

5

Beliggenhet

5

Geologi

5

Topografi

5

Klima

7

.....

Vegetasjon

8

Feno log i

.

Beskrivelse

8

av feltene med linjeflatetakseringer

FUGL

10
12

.

12

Metoder
Resultater

og diskusjon

Blåbærgranskog/fattigmyr
Subalpin

bjrkeskog

14

.
.

...........

14

20

Hyfjellsregionen

26

Våtmark

28

Kulturmark

30

Områdets

funksjon utenfor

Registrerte
Artsliste

fuglearter

i området

med kommentarer

PATTEDYR

hekketida

30

31
34

46

.

Smågnagerfangst

46

Artsliste

47

LITTERATUR

med kommentarer
.

50

- 1 -

SAMMENDRAG

En undersøkelse
250

km

1979.

2

av fugle- og pattedyrfaunaen

store Sjåvatnområdet
Størsteparten

og 1200 m o.h.

i det omlag

i Telemark ble utført i juni

av området danner et platå mellom 700

Dominerende vegetasjonstyper

subalpin bjørkeskog og snaufjell.

er granskog,

Hovedvekten av felt-

arbeidet ble lagt på kvantitative og kvalitative undersøkelser av fuglefaunaen.
skog, bjørkebeltet
punkttakseringer

Linjetakseringer

og over tregrensen.

ble foretatt i barLinjeflate- og

ble utført i gran- og subalpin bjørkeskog.

I et mosaikkpreget

landskap dominert av blåbærgranskog

og

fattigmyr ble det funnet en tetthet på 126 territorier pr.

km.

De vanligste artene var lovsanger

(21%), grønnsisik

(10%), måltrost

(238), bjorkefink

(9%) og trepiplerke

Det er foretatt sammenlikninger med underskelser

(6%).

utfort i

liknende områder i Skandinavia som viser fellestrekk i fuglesamfunnets struktur.

Dette avviker ellers ifra det som er

kjent fra undersøkelser

i lavereliggende barskoger.

Fra linjeflatetakseringene

i subalpin bjørkeskog ble det

beregnet en tetthet p& 208 territorier pr.
(43%) 0g bjrkefink

(26%) utgjr

stasjonære bestanden.
bjrkebeltet
måltrost.

km.

Lovsanger

tilsammen omlag 2/3 av den

Andre arter som opptrer vanlig i

er rdvingetrost,

trepiplerke,

sivspurv og

Det er foretatt sammenlikninger med resultater

fra tilsvarende områder i Fennoskandia.

Fuglesamfunnets opp-

bygning viser mange fellestrekk, og den funne tetthet i
Sjåvatnområdet
diversiteten
ganske høyt.

er relativt høy.
(mangfoldet)

Ved sammenlikning av arts-

kommer Sjåvatnområdet

også

Forbeholdrnå tas da resultatene kun bygger på

ett års feltarbeid.

-

I fjellregionen

2 -

er det ikke beregnet noen absolutt tetthet

av fugl, men linjetakseringer
tettheten er beregnet.
heipiplerke

er foretatt og den relative

Vanligst forekommende arter er

(36%), steinskvett

spurv (108) og lvsanger
alle registreringene.

(11%), ringtrost

(11%), siv-

(9%) som tilsammen utgjr

ca. 3/4 av

Andre biotoper som våtmark og kultur-

mark er kort behandlet med oversikt over de vanligst forekommende artene.

Området har også funksjon som vinterbeite

for ryper.
Tilsammen er 102 arter registrert i området.

Av disse regnes

omlag 90% som hekkende eller sannsynlig hekkende.
er

Dette tallet

relativt hdyt og gjenspeiler omr&dets mange habitater,

bl.a.

skyldes de

store hydeforskjellene

(fra 19l-1883

s>

m oh..

Ti av artene som er funnet hekkende eller regnes som sannsynlig hekkende er her registrert utenfor sine kjente utbredelser
i Norge: stjertand, toppand, bergand, fjellrype, rødstilk,

gluttsnipe, grønnstilk,

tornskate, bergirisk og snøspurv.

Enkelte arter som er sjeldne i større sammenheng er også registrert.

Dette gjelder særlig kongeørn, jaktfalk og hubro.

Områdets bestand av orrfugl og storfugl er fortsatt god.
Data om pattedyrfaunaen
opplysninger

bygger på tilfeldige observasjoner og

fra lokalbefolkning.

En oversikt over pattedyr

som trolig finnes i området er satt opp på grunnlag av deres
utbredelser
strert

i Norge.

Alle pattedyr som positivt er regi-

(16 arter) er kort behandlet.

klappfeller ble foretatt.

Smågnagerfangst

Kun markmus ble fanget, og den

forekom i relativt lite antall i undersdkelsesperioden
pr. 100

felledign).

med
(2,2

- 3 -

INNLEDNING

Underskelsen ble utfrt etter oppdrag fra Kontaktutvalget
for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo. Feltarbeidet ble utfort i lpet av l4 dager i perioden ll. juni31. juni 1979. Foruten undertegnede deltok Hans-Erik Karlsen
i feltarbeidet.
F% underskelser er utfrt med hensyn p% fugl og pattedyr i
Telemark. I Sjåvatnområdet har Henning Dunker foretatt en
undersøkelse over bestandsendring hos heilo (Dunker 1969),
og storlommens habitatvalg og territorie størrelse (Dunker
1974). Han har dessuten publisert en del observasjoner fra
området i en oversiktover fuglefaunaen i Tinn, Hjartdal og
Notodden (Dunker 1966). Petter Wabakken har foretatt en
befaring i omr&det sommeren 1977 (4 feltddgn) og resultatene
foreligger i egen stensil (Wabakken 1977). Opplysninger fra
dette materialet er tatt med i rapporten som vesentlig bygger
p5 feltarbeidet i 1979.
Målet med undersøkelsen var å få et best mulig bilde av fugleog pattedyrfaunaen kvantitativt og kvalitativt.

Hovedvekten

av arbeidet ble lagt på fugl, mens materialet på pattedyr
bygger på tilfeldige observasjoner, smågnagerfangst og opplysninger fra lokalkjente. At hovedvekten ble lagt på fugl,
skyldes at de er lettere å observere og artsbestemme enn
pattedyr. Dessuten finnes det relativt enkle og mindre tidkrevende metoder til % foreta kvantitative estimater. Fuglesamfunnet gir dessuten et generelt bilde av habitatenes struktur
og sammensetning. Det er under feltarbeidet lagt vekt på de
dominerende vegetasjonstyper i området, men en har også prøvd
å besøke områder av spesiell karakter for å få et kvalitativt best mulig bilde av området.
Biotopbilder fra området og primærdata fra takseringene finnes
ved Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer.

- 4 -
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Beliggenhet
Det omlag 250 km2 store feltet ligger i kommunene Hjartdal,
Tinn og Notodden i Telemark fylke.

Området er begrenset av

Gausta - srspissen av Kvitåvatnet - Ørne nipa og Håkanesfjellet
i nord, av hydedraget

Gransherad

kirke i st,

p% vestsiden av Tinnsjden fram til
av Gransherad kirke - hoydedraget

sr

for Kaaldalen til litt nord for Tuddal sentrum i sør, av litt
nord for Tuddal sentrum - vest for Toskjærevatn/Kovstulvatn
Gaustaknei

-

og Gausta i vest (se kart fig. 1).

Geologi
Området ligger innenfor Telemarksgruppen
norske grunnfjellsområdet.
bergartskomplekser,

i det sørøstlige

Det består av mektige, lagbygde

dannet av sedimentære og eruptive berg-

arter som er blitt utsatt for varierende grad av metamorfose.
Landskapsmessig

dominerer kvartsitter.

Gausta - Sjåvatnområdet
Telemark

Denne bygger opp

foruten andre markerte fjellmasser i

som Lifjell - Blefjell.

Denne kvartsitten er svært

hard og gir ved forvitring jord fattig på plantenæringsstoffer.
De høyeste partiene opp mot Gausta har vært sterkt utsatt for
frostforvitring.

Dekket av løsmasser er tynt og usammenhengende.

Topograf i
Strsteparten
o.h.

(Fig. 2).

av omr&det danner et plat
Laveste punkt er Tinnsjen

er Gausta 1883 m o.h.
på 1692 m o.h.

i hoyde 700-1200 m

19l m o.h., hyeste

Området har altså en vertikal variasjon

Men omlag 90% av arealet hører til det nevnte

•

•

i

s,

-..w-"'

Fig. 2. Sjåvatn sett mot syd og vest.

-

fjellplatået.

7 -

Lavereliggende deler kommer bare inn helt i

sørøst mot Gransherad kirke.
av Gausta - Gaustaraaen

Markerte fjellpartier dannes

(Fig. 3), Skåranut, Storefjell og

Venåsfjell.

Fig. 3. Gaustatoppen

til venstre.

Klima
Omrdet

ligger i makroklimagruppe

maritimt

(maritimitetsgrad

vintre uten tørketid.

D-: Str%lingsinfluert,

10%) med varme somre og kalde

Normaltemperatur

maned ligger mellom 10 - 17c,

i årets varmeste

kaldeste maned har under -3°c

som normaltemperatur.

De høyestliggende delene av omr&det

hrer

med l-2 maneder med normaltemperatur

til klimatype

D

over 10°c.

De noe lavere partiene

3-4 mneder

med normaltemperatur

(ca. under 1000 m o.h.) har

over 10c.

Vegetasjons-

-

8 -

perioden ligger mellom 140 og 120 dager.

Årsnedbøren ligger

mellom 750 og 1500 mm (Naturgeografisk regionindeling av
Norden 1977).

Vegetasjon
Området ligger i den nordlige boreale
må føres til den alpine sone.

sone, de høyeste deler

Opp til omlag 900 m o.h. domi-

nerer granskog med et Økende innslag av bjørk mot barskoggrensen.

Furu kommer inn spredt på tørre rabber, men domi-

nerer langs de næringsfattige myrene i Vordalen ved Tveråi
(Fig. 4).

Bjørkebeltet er kraftig utviklet flere steder i

området og danner tregrensen ca. 1000 m o.h.
innslag av fattig minerogen myr.

Hele området har

Myr er særlig vanlig

i den øvre barskogen og opp i bjørkebeltet.

Snaufjellet domi-

neres av lyngmarker med vier og dvergbjørk, men på fuktige
steder finnes større innslag av gress og starr.

Blokkmarker

finnes i de høyeste delene av området opp mot Gausta.

Fenologi
Våren 1979 var preget av kaldt vær og sein avsmelting i
området.

I begynnelsen av juni kom det et væromslag som

forte med seg hye
svant raskt.

dags- og nattetemperaturer og snen

Ved frste

besk

for-

i omr&det, ll. juni, l% det

ca. 1/2 meter snø i bakliene, og enkelte snøflekker lå fortsatt i sørvendte områder.
omr&det.

Bjrkeliene

Isen lå på vann i de øvre deler av

hadde grnnskjar

opp til ca. 900 m o.h.

Fig. 4. Nordlige del av Sjåvatn til venstre, øvre del av Digeraai og
i midten og Vordalen til hoyre.
vrestl

-

l0

-

Beskrivelse av feltene med lineflatetakserin

er

Linjeflatetakseringer ble foretatt i to områder - i et
mosaikkpreget landskap bestående av fattigmyr og granskog med
varierende innslag av løvtrær ved Langetjenn (I, Fig. 1) og i
fjellbjrkeskog st for Sjåvatn (II, Fig. 1).
Felt I.
utgjr

Mosaikk med blåbærgranskog og fattigmyr.
0,38 km

Feltet

(100 x 3800 meter) og strekker seg fra en

skogsbilvei omlag 400 meter nord for LØkjestØl (UTM angivelse:
MM 912257). Så rett vest ca. 900 meter til sørenden av Langetjenn, derfra i nordvestlig retning forbi Fugleholtet seter til
øst for Russtølen (UTM angivelse: MM 896277). Laveste punkt
er ved skogsbilveien ca. 750 meter over havet, høyeste delen
er i motsatt ende ca. 850 m o.h. Med unntak av et lite
høydedrag som passeres sørøst for Langetjenn har linjeflaten
en jevn stigning (I, Fig. 1).

De første 900 metrene har en

nordlig eksposisjon mens resten av lypen

har sørlig eksposisjon.

Vegetasjonen er dominert av granskog oppblandet med fattigmyr
og må kunne sies & vere representativ for høyereliggende barskog i området. Det er forøvrig en vanlig vegetasjonstype i
hoyereliggende deler av Telemark. Av arealet utgjr fattigmyr
21% (0,08 km).
Granskogen m& fores til bl&bergranskog. Bjork
kommer inn i varierende grad. Ved overgangen til åpen myr kan
den dominere sammen med vier.

Enkelte tørre småkoller med furu

og lavdekke kommer inn i de midtre deler av linjeflata.

To

mindre myrpytter finnes i fattigmyr,som ligger relativt jevnt
fordelt langs hele linjeflata.
Felt II. Subalpin bjorkeskog.

Det 0,145 km

(100 x 1450 meter)

store feltet ligger på østsiden av Sjåvatn, omlag 900 m o.h.
Linjeflaten strekker seg fra Vasslien seter (UTM angivelse:
MM 927312) til rett nord for Busnessjaaen (UTM angivelse:
MM 936302). Det er stort sett fulgt en gjengrodd sti i et
svakt hellende terreng med eksposisjon i vest-sørvestlig retning.

-

11 -

Dominerende vegetasjonstype er blåbær, småbregner, fjellbjrkeskog

(heibjrkeskog).

utviklet podsollprofil.
smågrupper finnes.

Flere steder kunne sees en vel

En del innslag av småvokst gran i

Linjeflaten krysses av et mindre bekkeløp,

her domineres buskskiktet av vier.
innslag av fattigmyr.

Et par steder er det noe

- 12 -

FUGL

Metoder
Data om tetthet og dominansverdier

for fugl i de vanligst

forekommende biotoper innen underskelsesomr&det

ble inn-

samlet ved følgende metoder; linjeflatetakseringer,

linje-

takseringer og punkttakseringer.
Ved linjeflatetakseringene
av kartmetoden

ble det fulgt en modifisert

(Enemar 1959).

Takseringsflater

form

med en total

bredde av 100 meter ble merket med nummererte plastbånd i
feltets midtlinje
3800 meter

for hver 25 meter.

(I) og 1450 meter

igjennom minimum 8 ganger.

(II).

Lengden av feltene var
Hver løype ble gått

All territorihevdende

plottet nøyaktig ned på kart over linjeflatene.
fra hver taksering ble fort over

p

artskart.

fugl ble
Resultatene

Territorie-

hevdende fugl (vesentlig syngende hanner) vil da bli registrert ved flere takseringer og plottet på samme sted på
kartene.

Eksemplarer

som ble registrert minst 3 ganger ble

ansett som territoriale
Metoden flger
International

retningslinjer

utarbeidet av IBCC (The

Bird Census Cornrnitee, Svensson 1970) med unntak

av at takseringsperiodene
dager

sjøl om ikke hekking ble konstatert.

(se Tab. 1).

ikke har strukket seg over 14

Dette ble gjort pga. den korte tiden som

stod til rådighet for undersøkelsen,

og for ikke å tape kvali-

tativ oversikt over de øvrige delene av undersøkelsesområdet.
For nærmere beskrivelse
Bevanger

og diskusjon av metoden vises til

(1978).

Tab. l. Oversikt over utførte linjeflatetakseringer.
Takserings- MorgenKveldsperiode
takseringer takseringer

Felt
Felt

I Blåbærgranskog/fattigmyr

Felt II Subal in bjrkeskog

Totalt

13-16/6

6

3

9

27-31/6

6

2

8

- 13 -

Linjetakseringer
området.

ble foretatt under all øvrig ferdsel i

Metoden går ut på at all fugl 50 meter til hver

side for observatøren
sjonstype.
område

noteres sammen med angivelse av vegeta-

En rekker ved denne metoden over et langt større

enn ved linjeflatetakseringer,

om disse feltene er representative
skte

vegetasjonstypene.

og man kan kontrollere

for fuglefaunaen

Linjetakseringene

i de under-

gir ikke noe m$l

for den absolutte tetthet av fugl innen området, men de verdier
en får for dominansverdiene
mest korrekte,

(relativ tetthet) regnes for de

fordi linjetakseringene

område enn linjeflatene

dekker et langt større

(Enemar og Sjøstrand 1967).

Den avledede tetthet som er gjengitt i tabell 2 og 7, sammen
med resultatene

fra linjeflatetakseringene

er utregnet på

grunnlag av de mest sannsynlige dominansverdiene
takseringen)

og de antatt beste verdiene for den totale tett-

het (fra linjeflatetakseringene).
grunnlag for bestandsestimatene
beskrivelse

(fra linje-

Dette skulle gi et godt
(Bevanger 1978).

For nærmere

og diskusjon vises til Enemar og Sjostrand 1970.

Punkttakseringer

ble kun benyttet i liten grad.

Metoden går

ut pa at en i lopet av 5 minutter noterer alle observasjoner
av fugl fra et punkt.
% dekke relativt

1978).

Metoden er i første rekke beregnet for

store arealer i lopet av kort tid (Bevanger

Punktene må ligge minst 200 meter ifra hverandre.

Arter med høy eksponeringsgrad
denne metoden,

f.eks. gjk.

vil bli overrepresentert

ved

Derimot gir den muligens et bedre

bilde av forekomst av mer sky arter, som f.eks. jernspurv,
som stopper sin sang ved forstyrrelse og ofte ikke registreres
ved linjetakseringer.
linjeflatene

Noe forsøk p& korrigere

ut fra dominansverdier

har ikke blitt gjort, da materialet
anses for å være omfattende nok.

verdiene fra

funnet ved punkttakseringen
fra punkttakseringene

ikke

- 14 -

Resultater o

diskus on

El±bergranskog/fattiamyr

Resultatene fra linjeflatetakseringene,

linjetakseringene og

punkttakseringene er satt opp i henholdsvis tab. 2, 3 og 4.
I linjeflata ble det totalt estimert 48 territorier som tilsvarer 126 territorier pr. km.

Lovsanger og bjrkefink

tilsammen 44% av den stasjonære bestanden.
arter registrert i linjeflata.

utgjor

Totalt ble 24

Avledet tetthet i tab. 2 er

regnet ut med dominansverdier fra linjetakseringene

(dominans-

verdi multiplisert med absolutt tetthet, f.eks. løvsanger;
dominansverdi fra tab. 3 ganger absolutt tetthet: 0,25 x 126
= 32 (tab. 2).

Linjetakseringene

(tab. 3) dekker et langt

større areal og ventelig vil en få inn flere arter.
5 nye arter er registrert

At bare

(pluss 3 i tillegg ved punkt-

takseringer) tyder på at linjeflata gir et godt bilde av fuglefaunaens sammensetning.

Artene som kommer inn i tillegg utgjør

4,5% av det totale antall enkeltregistreringer, derav 3% spurvefugl.

Punkttakseringene

høyereliggende barskog.

(tab. 4) er foretatt jevnt fordelt i
Totalt ble 23 arter registrert, derav

3 som ikke var registrert ved de andre metodene.

Dominans-

verdiene ved de forskjellige metodene stemmer stort sett godt
overens.

I tab. 5 er det foretatt en sammenlikning mellom

dominansverdiene
artene.

fra de forskjellige metodene, for de vanligste

For bjørkfink er det registrert lavere dominansverdi

ved linjetakseringer enn i linjeflata.

Dette skyldes trolig

en rikere forekomst av bjørk i deler av linjeflata enn en kan
finne i de arealene som er dekt ved linjetakseringen.
underskelser

viser at bjrkefinken

homogene barskoger

En rekke

forekommer sparsomt i

{f.eks. Moksnes 1971).

En feilkilde som kommer inn når resultatene fra de forskjellige metoder sammenliknes er tiden p& dgnet
sangoptimum.

hver art har sitt

Vanlig arbeidsrutine var at linjeflatene ble

gått først og sist på dagen, mens linjetakseringer og punkt-

- 15 -

Tab. 2. Resultater fra linjeflatetaksering.
Felt I, blåbærgranskog/
fattigmyr, Sjåvatnområdet (0 , 38 km?).
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Grønnsisik
Måltrost
Trepiplerke
Jernspurv
Rødvingetrost
Bokfink
Gråtrost
Rødstjert
Svartmeis
Granmeis
Fuglekonge
Gransanger
Grønnstilk
Lavskrike
Grankorsnebb
Orrfugl
Enkeltbekkasin
Ringdue
Gulerle
Dompap
Linerle
Gj6k
Sum

Phylloscopus
trochilus
Fringillamontifringilla
Carduelisspinus
Tudus philomelos
Anthus trivialis
Prunellamodularis
Turdus iliacus
Fringilla coelebs
Turduspilaris
Phoenicurusphoenicurus
Parus ater
Parrusmontanus
Regulusregulus
Phylloscopus
collybita
Tringaglareola
Perisoreusinfaustus
Loxia curvirostra
Lyrurustetrix
Gallinagogallinago
Columbapalumbus
Motacilla flava
Pyrrhulapyrrhula
Motacillaalba
Cuculuscanorus

46
41
29

22
19

H

a,

11

10
5
4
3

H

I
U

4)

d

·r}

r-l

s::: ),..j

0

+'g
d 4
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s::: a,
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4)
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s::: ·r-1
·r-1 'O
El ),..j
0 a,

>
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21
10
9
6

E

A
4> .µ ........._

a,
d
(J)

AH
4

.µ

..--i .jJ
{> 0

t,

.

(J)

t

(J)

4
'

4

32
18
15
3

2
2
3
1

8
4
5
5
5
3

3
2
1
1
1
3
1
1

6

16

13

22

235

48

126

100%

124

6
11
7
13
3
3

2

11

3
3

4
4
4
4
2

11
4

2

4
3

1
9

5
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Tab. 3. Resultater fra linjetakseringer
granskog, Sjåvatnomrildet.

Antall
registreringer

Art

Løvsanger
Bjorkefink
Gronnsisik
Trepiplerke
Bokfink
Granmeis
Gratrost
Dompap
Rdvingetrost
Jernspurv
Lavskrike
Maltrost
Rdstjert
Grankorsnebb
Toppmeis
Strandsnipe
Grasisik
Grå fluesnapper
Rdstrupe
Linerle
Gransanger
Fuglekonge
Gjk

i høyereliggende

Phylloscopus
trochilus
Fringilla
montifringila
Carduelis
spinus
Anthus trivialis
Fringilla
coelebs
Pars montanus
Turdus pilaris
Pyrhula pyrrhula
Turdus iliacus
Prunella modularis
Perisoreus infaustus
urdus philomelos
Phoenicurus phoenicurus
Loia curviostra
arus cristatus
Iringa hypoleucos
Acar.tis
flammea
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Motacilla alba
Phylloscopus
collybita
Regulus regulus
Cuculus canorus
TrPinga glareola
Mctacilla
lava

Gronnsti1k
Gulerle
Antall
registreringer
Antall
arter
registrert
Antall
minutter
taksert

Dominansverdier

38
22
18
13
13
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1

25,0
14,0
12,0
8,5
8,5
4,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0,5

1
1
1

0, 5
0, 5
0, 5

1
1
1
1
1
154
25
969

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Tab. 4. Resultater fra punkttakseringer i høyereliggende
granskog, Sjåvatnområdet (22 takseringer a 5 min.)
Antall
registreringer

Art
LØvsanger
Phylloscopus
trochilus
Bjorkefink
Fringila
montifringilla
Rdvingetost
Turdus iliacus
Mltrost
Turdus philomelos
Trepiplerke
Anthus triviais
Bokfink
Fringilla
coelebs
Gronnsisik
Carduelis spinus
Rdstjert
Phoenicurus phoenicurus
Granmeis
Parus montanus
Gjdk
Cucubus canorus
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
Gr&trost
Turdus pilaris
Dompap
Purrhua pyrhula
Jernspurv
Punel2a modularis
Grasisik
Acanthis flammea
Svartmeis
Parus ater
Gulerle
Motacilla flava
Grankorsnebb
Locia curviostra
Gronnstilk
Tinga glareola
Orrfugl
Dyrurus tetria
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
Trnseiler
Apus apus
Hnsehauk
Acci iter
entilis
Antall
registreringer
Antall
arter
registrert

Dominansverdier

55
35
23

27
17
11

16
16
12
11
6
5

8
8
6
5
3
2,5

5

2,5

3

1,5

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1,0
1,
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1

202
23

takseringer ble foretatt på den resterende tid av dagen
(også foretatt tidlig morgen og kveld, men i mindre grad).
På denne måten vil arter som har sitt sangoptima tidlig og/
eller sent bli mindre registrert ved de to sistnevnte metodene.
Dette forklarer trolig den lave verdi som ble funnet for
måltrost ved linjetakseringene.

Rdvingetrost

omlag fått en tre ganger så høy dominansverdi
taksering som ved de andre metodene.

derimot har
ved punkt-

En medvirkende

årsak til

det høye resultatet er trolig artens store eksponeringsgrad
(høy sang fra åpne steder) som gjør at den lett registreres
på lang avstand, og blir overrepresentert

ved denne metoden i

forhold til arter med lavere eksponeringsgrad.
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Tab. 5. Sammenlikning av dominansverdier (i 8) fra de
forskjellige takseringsmetodene for de vanligste
artene i blåbærgranskog/fattigmyr,
Sjåvatnområdet.
Dominansverdier
Linjeflate
Lin e Punkt

Art
Phylloscopus
trochilus
Fringilla
montifringilla
Carduelis spinus
Tudus philomelos
Anthus trivialis
Turdus iliacus
F'ringilla
coelebs
'Turdus pilaris
Phoenicurus
hoenicurus

Lvsanger
Bjorkefink
Grønnsisik
Måltrost
Trepiplerke
Rdvingetrost
Bokfink
Gråtrost
Rdstjert
Sum

Resultatene

23
21
10
9

6
4
4
4

2
83

27
17
5
8
8

14
12
2,0
8,5
2,5
8,5
3,0
2,0
77, 5

11

6
1
3
86

som er funnet avviker fra de fleste takseringer

som er utført i barskog i Skandinavia.
sanger dominerer
undersøkelser

fuglesamfunnet

At bjørkefink og løv-

er trekk som er typiske for

gjort i subalpin bjørkeskog.

dette skyldes antagelig oppblandingen
gangssonen

25

Årsakene til

av bjørk, særlig i over-

til myrer, og at feltet ligger helt opp mot øvre

barskogsgrense.

Imidlertid er det i svensk lappland

1964) og i Forradalsområdet
funnet dominansverdier
Sjåvatnområdet,

i Nord-Trøndelag

(Enemar

(Moksnes 1971)

som viser samsvar med resultatene

fra

dette er vist i tab. 6.

Tab. 6. Sammenlikning av dominansverdier (%) fra linjeflata
i blåbærgranskog/fattigmyr med tilsvarende verdier
fra liknende skogstype.
Lokalitet

Forfatter

Skogstype

Ammarns,
svensk Enemar (1964}
Blandingsskog
Lappland 1963-64 Enemar et al. (1965) Gran og bjørk
Hovedsakelig
granskog
A. Moksnes (1971)
Granskog blandet
med bjrk
R. Bergstrøm (1980) Blåbærgranskog
blandet med
bjrk/fattigmyr
II

Forradalsomradet
1970
Sjåvatnområdet
1979

Dominansverdier
Bjorkefink
Lvsanger
F.montiPh.trochilus
fringilla
12-29

33-35%

11-40%

10-22

28%

28%

238

21
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Den beregnede

tetthet for fugl i granskog i Sjåvatnområdet

er vanskelig å sammenlikne med andre undersøkelser,
arealet i linjeflater består av fattigmyr.
tilnærmet tomme for fugl, mens Økotonene

da 21% av

Disse myrene er

(randsonene) mellom

granskog og myr har gunstig innvirkning på forekomsten av en
rekke arter.

En annen faktor som kommer inn når en skal foreta

sammenlikninger mellom forskjellige områder er de store svingninger som er påvist i spurvefuglbestanden
(Enemar 1966).
bjørkeskoger,

fra år til år

Særlig er disse svingningene store i subalpine
og siden dette fuglesamfunn i granskog viser

mange likhetstrekk med det som finnes i subalpin bjørkeskog
vil trolig store årlige svingninger gjøre seg gjeldende også
her.

En undersøkelse

som kun strekker seg over et år kan

derfor ikke gi et sikkert grunnlag for uttalelsen om den kvantitative spurvefuglbestanden.
karakteriserer

(1977)

gråsisik som den vanligste fugl i området

(subjektiv betraktning).
invasjonsartet

Nevnes kan at Wabakken

Dette er en art som opptrer

i forbindelse med frøsetning på bjrk

(Enemar

I 1979 ble arten kun registrert i lite antall. En
feilkilde er muligens tidspunktet for takseringene, 13.-16.
1969).
juni.

Dette er antagelig noe seint i hekkesesongen

tidligste trekkfuglene

og standfugler,

heten for disse artene er noe nedsatt.

for de

slik at registrerbarDet noe seine tids-

punktet for takseringene må sees i sammenheng med den kalde og
seine v&ren i omrdet.

Bare en uke fr

takseringene

startet

var område uframkommelig til fots pga. store snømengder.
Artsdiversitet

i linjeflata er beregnet med Shannon-Wiener-

funksjonen:

a'
H
s
p.

1

=
=

=-

s
[

i=l

(p.)

ln p.

l

diversitet
antall arter

= artenes frekvens i linjeflata

1
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Pga. mangel på relevant sammenlikningsmateriale vil ikke denne diversitetsindeks diskuteres
nærmere. For nærmere forklaring av begrepet diversitet mm.

Den funne verdi=

2,52.

se under diskusjon av resultatene for subalpin bjørkeskog.

Subalpin

bjørkeskog

Resultatene fra linjeflate-, linje- og punkttakseringene er
satt opp i henholdsvis tab. 7, 8 og 9. I linjeflata ble det
totalt estimert 30 territorier, som tilsvarer 208 territorier
Dominerende arter i fuglesamfunnet er løvsanger og
pr. km.2
bjørkfink som utgjør 69% av den stasjonære bestanden (henholdsvis 43% og 26%). Totalt ble 14 arter registrert i
linjeflata.

Linjetakseringene

i fjellbjørkeskogene er relativt

omfattende og dekker et langt større areal enn linjeflata.
18 arter ble registrert i tillegg til de i linjeflata. Disse
utgjør 8,9% av det totale antall enkeltregistreringer fra
linjetakseringene, fordelt med 7,5% på spurvefugl og 1,4% på
Tab. 7. Resultater fra linjeflatetakseringer, felt II
subalpin bjørkeskog, Sjåvatnområdet (0,145 km).
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Tab. 8. Resultater fra linjetakseringene
bjørkeskog, Sjåvatnområdet.
Art
Løvsanger
Phylloscopus
trochilus
Bjrkfink
Fringilla
montifringilla
Sivspurv
Emberiza scoeniclus
Rødvinge trost
Turdus iliacus
Trepiplerke
Anthus trivialis
Grønnsisik
Caduelis
spinus
Gråtrost
Turdus pilaris
Jernspurv
Prunella modularis
Gulerle
Matacilla flava t.
Mal1trost
Tudus philomelos
Rdstjert
Phoenicurus phoenicurus
Ring trost
Turdus torquatus
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
Heipiplerke
Anthus pratensis
Lirype
Lagapus Zagopus
Granmeis
Pars montanus
Strandsnipe
Tinga hypoleucos
Bokfink
Fringilla
coelebs
Gråsisik
Acanthis flammea
Linerle
Motocilla alba
Dompap
Pyr rhula pyrrhula
Orrfugl
yurus
tetrix
Gjok
Cuculus canorus
Rugde
Scolopaa: rusticola
Grankorsnebb
Locia curvirostra
Blåstrupe
Luscinia svecica
Bergirisk
Acanthis flavirostris
Krake
Corvus corone
Fjellvåk
Buteo lagapus
Storfugl
Tetrao urogallus
Rdstilk
Tringa totanus
Tornskate
Lanius colluio
Antall registreringer
Antall arter registrert
Antall minutter taksert

i subalpin

Antall
registreringer
286
152
53
47
20
20
19
14
13

12
10
10

9
7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
719
32
2288

Dominansverdier, %
40
21
7
7
3
3
3

2
1,8
1,7
1,4
1,4
1,3
1
0,8
0,7
0,7
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1

,1
0,1
,1
0,1

-

22
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Tab. 9. Resultater fra punkttakseringen i subalpin
bjørkeskog, Sjåvatnområdet (11 takseringer a 5 min.).
Art
Lovsanger
Bjorkefink
Rdvingetrost
Trepiplerke
Jernspurv
Sivspurv
Grønnsisik
Måltrost
Rdstjert
Bokfink
Gjok

Antall
registreringer

Phylloscopus
trochilus
Fringilla
montifringilla
Turdus iliacus
Anthus trivialis
Prune1la moolularis
Emberiza schoenicuZus
Cadueis
spnus
Turdus philomelos
Phoenicurus phoenicurus
Fringilla
coelebs
Cuculus canorus
Ac antis
flammea
Paus montanus
Motacilla
alba
Motacilla
flava
'ringa tot anus
Corvus cocone
Pluviais
apricaria
yrurus
tetriz
La o us la opus

andre arter.

40

37

21

20

9
5

8
5
5
4
4
3
2
2
2
2
l

5

4
4
3
2
2
2
2

Gråsisik
Granmeis
Linerle
Gulerle
Rdstilk
Krake
Heilo
Orrfugl
Lirye
Antall registreringer
Antall arter registrert

1
1
1
1
1
1
1
1
107
20

Jernspurv alene utgjr

Dominansverdier (8)

1
1
1
1
1
1
1

2% av spurvefuglene.

At så mange arter kommer inn ved linjetakseringer viser at
linjeflata ikke gir et helt representativt bilde av fuglefaunaens sammensetning. Dette kan skyldes at en ved linjetakseringen får inn arter med spesielle krav til habitatet
pga. det store arealet en dekker i forhold til linjeflata.
Dominansverdiene fra de forskjellige takseringsmetodene
stemmer ganske bra overens (se tab. 10), og dette
tyder på at linjeflata gir et relativt riktig bilde av tettheten for de vanligste artene i bjørkebeltet. Et unntak utgjør
muligens sivspurv som har fått markert høyere verdi ved linjetakseringen enn i linjeflata. Dette skyldes trolig at innslaget av randsoner mellom fjellbjrkeskog og myr er for lite
representert i linjeflata i forhold til hvor mye dette habitatet
forekommer i resten av området.
sivspurven tallrikest.

I disse randsonene forekommer

- 23 -

Tab. 10. Sammenlikning av dominansverdiene (i%) fra de
forskjellige takseringsmetodene for de vanligste
artene i subalpin bjørkeskog, Sjåvatnområdet.
(%)
Punkt

Dominansverdier
Linjeflate
Linje

Art

Phylloscopus
trochilus
Fringillamontifringilla
Turdusiliacus
Anthustrivialis
Emberizascoeniculus

LØvsanger
Bjørkefink
Rødvingetrost
Trepiplerke
Sivspurv
Sum

Resultatene

43
26
10
3
3
76

40
21
7
3
7
78

37
20
8
5

4
74

som er funnet stemmer relativt godt overens med

tilsvarende undersøkelser
(Hogstad 1975).

utført i heibjørkeskog

i Fennoskandia

En sammenlikning av dominansverdiene

(relativ

tetthet) fra andre undersøkelser er gitt i fig. 5.
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Fig. 5. Relativ tetthet for spurvefugl i heibjØrkeskog
i Fennoskandia (etter Hogstad 1975).
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Sorn en ser av fig. 5 mangler blåstrupe i Sjåvatnområdet.
Dette området ligger trolig sør for artens utbredelse i
Telemark.

Blåstrupe er en vanlig hekkefugl i tilsvarende

vegetasjonstype bare få kilometer lenger nord, på andre siden
av Vestfjorddalen.

Gråsisik utgjorde i 1979 bare 0,4% av regi-

streringene, mens Wabakken karakteriserer den som vanligste
fugl i området i 1977.

Denne artens forekomst er avhengig av

frøsetning på bjørk og kan enkelte år forekomme i større antall
enn bjørkefink

(Enernar 1969).

Dette viser hvor usikkert det

er å si noe om den kvantitative fuglebestanden i et område
kun basert på et års undersøkelse.
Den totale tetthet av spurvefugl funnet i subalpin bjørkeskog
i Sjåvatnornrådet er sammenlignet med resultater fra underskelser

i heibjØrkeskog i Fennoskandia

(Hogstad 1975).

Med

forbehold om at resultatene fra Sjåvatn kun bygger på 1 års
undersøkelse må den funne tettheten av spurvefugl sies å være
relativt høy.
i betraktning

En forholdsvis lav smågnagerbestand også tatt
(tab. 14).

En sammenligning av tetthet for de

to vanligste artene i fuglesamfunnet samt total tetthet av
spurvefugl er gitt i fig. 6.
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Fig. 6. Variasjoner i tetthet (antall territorier pr.
av
bjørkefink, løvsanger og spurvefugl totalt fra heibjørkeskog i Fennoskandia (etter Hogstad 1975).
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Artsdiversiteten

(mangfoldet) bestemmes av det totale antall

arter, og antall individer av hver art i fuglesamfunnet.
Hvilke konklusjoner som kan trekkes ut fra variasjoner i
artsdiversiteten innen samme samfunnstype har vært diskutert
mye i den senere tid.

I de fleste tilfeller ser det ut til

å kunne trekkes en sammenheng mellom høy produksjon og
stabilitet og en høy artsdiversitet i samfunnet.

(Unntak kan

påvises, f.eks. i estuarer som generelt har en høy produksjon
men en lav artsdiversitet).

For nærmere behandling av emnet

vises til Krebs (1978).
Til grunnlag for beregning av artsdiversiteten er brukt
verdiene for avledet tetthet i linjeflata, kun spurvefugl er
tatt med.
Artsdiversitet;

H'

=

1,93 (etter Shannon Wiener funksjonen).

Artsdiversitet beregnet etter dominansverdien i linjeflata
er lik 1,73.

Denne lavere verdien skyldes at arealet i

linjeflata (0,145 km)

er for lite til & gi et representativt

bilde av forekomsten av mer sjeldne arter.

Foruten de 5

vanligste artene (tab. 10) utgjør andre arter 15% i linjeflata
mens ved linjetakseringen utgjr

de 22%.

Hogstad (1975) har

beregnet variasjonen i artsdiversitet for spurvefuglsamfunn i
heibjrkeskog

i Fennoskandia til & ligge mellom 1,68 og 1,96.

Ut fra disse verdier må den beregnede artsdiversitet
fra Sj&vatn sies & vare hoy.

(1,93)

-
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Houf5ellsregionen

Kvalitative data er kun innsamlet ved linjetakseringer.

Det

vesentlige av materialet er, fra den lavalpine sone, men det
er også foretatt taksering i den mellomalpine
Gaustaraaen

(fig. 7).

vist i tab. 11.

sone opp mot

Resultatene fra denne takseringen er

Materialet er lite, men viser artssammensetning

som er kjent fra tilsvarende områder i Norge.
Tab. ll. Resultater fra linjetaksering i mellomalpin
sone, 14.6.1979, Sjåvatnområdet.
Antall
registreringer

Art
Heipiplerke

Anthus

Steinskvett

Oenanthe

Sns

Plectro

urv

pratensis

4

oenanthe
henax

nivalis

3

2

Antall registreringer

9

Antall arter registrert

3

Antall minutter taksert

120

Fig. 7. Raaen med Gaustakneet i bakgrunnen.

-
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Under linjetakseringene i den lavalpine sone er det registrert 20 arter. Bjørkefink (2 obs.) og gulerle (1 obs.)
er ikke regnet som hekkefugl over bjørkebeltet, og observasjonene dreier seg trolig om individer på næringssøk.
Resultatene fra linjetakseringene er vist i tab. 12.
Tab. 12. Resultater fra linjetakseringen i lavalpin sone,
Sjåvatnområdet.
Art
Heipiplerke
Steinskvett
Ring trost
Sivspurv
Løvsanger
Heilo
Gråtrost
Lirype
Vipe
Enkeltbekkasin
Gjok

Anthus pratensis
Oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
Emberiza scoeniclus
Phulloscopus trochilus
Pluvialis
apricaria
Turdus pilaris
Lagapus Zagopus
Vanelus vanellus
Gallinago gallinago
Cuculus canorus
Buteo agopus
Fringilla
montifringila
'.I1ringa totanus
Turdus iliacus
Scolopaa rusticola
Tringa hupoleucos
Acanthis flavirostis
Motacilla flava
A th a uli ula

Fjellvåk
Bjørkefink
Rdstilk
Rdvingetrost
Rugde
Strandsnipe
Bergirisk
Gulerle
Toppand
Antall registreringer
Antall arter registrert
Antall minutter taksert

Antall
registeringer

Dominans( %)
verdier

70
21
21
20
18

36

11

7
5
4

3
2
2

2
1
1
1

1
1
1

1
193
20
1178

11
11

10
9
5,5
3,5
2,5
2,0
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Artssammensetning og dominansverdier er grovt sett lik data
fra undersøkelser i den lavalpine sone i Skandinavia. Et
unntak gjelder fjellerke og lappspurv som ikke ble funnet i
Sjåvatnområdet. Utbredelsen for disse artene går lenger nord
og øst (lappspurv hekker p Msvannstangen, 20 km rett st).
Disse er ellers vanlige arter i den lavalpine sone. Den høye
verdien på ringtrost skyldes vesentlig at en koloni ble passert
under linjetaksering ved vrestlfjell.
Sivspurv og løvsanger
ble registrert lokalt på fuktige steder med rik vier og dvergbjrkvegetasjon.

-
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V&tmark

Ingen kvantitative

undersøkelser

holder en rekke vann og tjern.
er Sj&vatn

(6,7 km)

myrvannsjøer

ble utført.

Området inne-

De storste sjene

og Heddersvann

(1,9 km).

Foruten noen

er vannene i området oligotrofe.

konstatert hekkende i Sj&vatn.

i omr&det

Storlom ble

Denne arten skal ofte sees i

andre vann i omr%det, men opptrer trolig bare p@ matsk.
Ender ble sparsomt registrert, de fleste observasjonene
gjort i småvann.

ble

Følgende arter ble sett under feltarbeidet

i 1979: stokkand, krikkand, toppand og kvinand.
stjertand, bergand og laksand påvist.

I tillegg er

Funnene av toppand og

bergand er interessante da de er gjort utenfor artenes kjente
utbredelse

i Norge

(se artslisten med kommentarer).

Strandsnipe ble funnet ved de fleste vann i området.

Fiske-

måke ble sett ved flere anledninger men ikke med sikkerhet
konstatert hekkende.
Av andre arter med nær tilknytning

til vann og tjern kan

nevnes sivspurv og gulerle som ofte ble funnet ved kratt på
fuktige steder i vannkanten.
De fleste elver og bekker i området er små med stritt løp.
Et unntak er den nordlige utlpselva
som de første kilometrene
hellende myrområde.

fra Sj&vatn, Digeraai,

av sitt lØp renner gjennom et svakt

Elva er forholdsvis bred og stilleflytende

og svakt meandrerende

det første stykket.

Lenger nede danner

den noen rolige elvesvinger med mer stritt løp imellom.
det påvist stokkand, krikkand og stjertand.

Her er

Dessuten ble glutt-

snipe funnet hekkende på en lite kolle ved en av elvesvingene.
Insektproduksjonen

er trolig stor i det fuktige myrterrenget

som kranser elvesvingene.

Ned for Øvrestøl ble det sett

flokker med taksvale og tårnseiler som fanget insekter over
disse områdene.

Ved de mindre elver og bekker ble strandsnipe

og linerle jevnlig sett.

Fossekall ble ikke observert, men et
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gammeltreir ble funnet.
vier og bjrk,er

Elvekantskogene

som var dominert av

viktige hekke- og fur sjeringsomr&der for en

rekke arter.
Området er rikt på myrer, de fleste danner små myrdrag i
hellende terreng.

større sammenhengende myrområder finnes

på Raaen, nord for Sjåvatn langs Digeråi og inn langs Tverraai.
Både vest og øst for de sørlige deler av Sjåvatn finnes en del
myr, sterkt oppdelt av mer tørre rygger med lyng og buskvegetasjon.

Digermyr

(fig. 8) vest for Storefjell danner en omlag

1,5 km lang og 300 meter bred sammenhengende myrflate.
myr er den dominerende myrtypen.
vipe, rodstilk, grnnstilk,
spurv.

Fattig-

Vanlige arter er heilo,

enkeltbekkasin, gulerle og siv-

Ingen av vadefuglene er tallrike, men forekommer

spredt og fåtallig.

Derimot påtreffes gulerle og særlig siv-

spurv vanlig i kantvegetasjonen mot myrene.
vanligst ved myr i den øvre barskogen.
spredt i sumpskog over hele området.

Grønnstilk var

Rugde ble funnet
Pga. den sparsomme

forekomsten av vadefugl ble det ikke foretatt noen kvantitative takseringer på myr.

Fig. 8. Digermyr sett mot nordvest.
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Kult urmark

Dyrket mark finnes det lite av innen området, bare enkelte
steder langs Tinnsjøen og ned mot Tuddal.
ikke besøkt under feltarbeidet.

Disse områdene ble

En del opplysninger fra disse

områdene er hentet fra Chr. Kittilsen
en del observasjoner fra Bergangrend

(1955) som har publisert
(se artslisten med kommen-

tarer).
Det finnes også en rekke nedlagte setre innen området.

Disse

fungerer i dag foruten som hytter også som sommerbeiter for
sau.

Flere fuglearter er knyttet til setrene, f.eks. linerle,

tårnseiler og taksvale som finner hekkeplasser på bygningene.
Vanlige er også steinskvett og heipiplerke som utnytter de
åpne beiteområdene.
s»king, srlig

Omdets

funksjon

Mange arter bruker områdene til nærings-

ble gr&trost og rddvingetrost patruffet ofte.

utenfor

hekketida

Ingen opplysninger tyder på at området har noen funksjon som
trekklokalitet.

På vårtrekket er trolig avsmeltningen av snø

og is s% sein pga. den store hoyden over havet at omr&det
ikke kan fungere som rasteplass for fugl som skal videre.
Overvintrende standfugl finnes i området.

Dessuten tjener

den subalpine bjørkeskogen som viktig vinterbeite for enkelte
arter.

Den nordlige del av området er inntegnet som et viktig

vinterbeite for rype i NOU om Hardangervidda.

Også orrfugl

skal opptre i småflokker vinterstid, beitende i bjørkeliene.
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Registrete

fuglearter

i om%det

Tab. 13 gir en oversikt over alle fuglearter som er påvist
i Sjåvatnområdet.

Totalt er 102 arter registrert, derav 73

under feltarbeidet i 1979.
90% & være hekkefugl.

Av disse 102 artene antas omlag

51 arter er med sikkerhet funnet hekkende

(reir eller unger).
Dette må sies å være høye tall innen et så begrenset område.
Dette kan forklares ut fra den store variasjonen i biotoper som
området inneholder fra Tinnsjøen 191 m o.h. til Gaustatoppen
1883 m o.h.
sjen

De lavereliggende områdene i sørøst ned mot Tinn-

(Berg angrend mm.) ble ikke underskt

under feltarbeidet.

15 arter som er tatt med i artsoversikten er kun registrert
i dette området; laksand, musvåk, nattravn, vendehals, hærfugl, sanglerke, gresshoppesanger, gulsanger, hagesanger, munk,
tornsanger, mller,

bksanger,

duetrost og bl&meis.

observasjonene er gjort av amatrornitolog

Disse

Chr. Kittilsen som

var bosatt i Bergangrend i en periode på 1950-tallet.
En rekke arter som er funnet hekkende eller observert i hekketida er i Sjåvatnområdet funnet utenfor sitt hittil kjente
utbredelsesomr&de

(Haftorn 197l).

Dette gjelder flgende

arter: stjertand, toppand, bergand, fjellrype, rødstilk, gluttsnipe, grønnstilk, tornskate, bergirisk og snøspurv.
Av spesiell interesse er flere sjeldne og truede dagrovfugler
og ugler representert.
hubro.
listen.

Nevnes kan kongeørn, jaktfalk og

For nærmere opplysninger vises til kommentar til arts-
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Tab. 13. Oversikt over fuglearter observert i Sjavatnomradet.
H
= påvist hekkende ved funn av reir eller unger
gjentatte observasjoner eller spesiell adferd sannsynliggjør hekking
h
+++ = forekommer tallrikt
++
forekommer regelmessig, men relativt fåtallig
+
forekommer sjelden eller tilfeldig
= forekommer sjelden eller tilfeldig (< 3 observasjoner)

storlom
hegre
gås ubest.
stokkand
krikkand
stjertand
toppand
bergand
kvinand
laksand
honsehauk
fjellvåk
musvåk
kongeørn
jaktfalk
dvergfalk
tårnfalk
lirype
fjellrype
orrfugl
storfugl
boltit
heilo
vipe
rdstilk
gluttsnipe
skogs nipe
grønnstilk
strandsnipe
rugde
enkeltbekkasin
fiskemåke
ringdue
gjk

hubro
hornugle
perleugle
spurvugle
nattravn
tårnseiler
hærfugl
vendehals
grønnspett
svartspett
flaggspett

Gavia arctica
Ardea cinerea
Anser sp
Anas plathyrhynchos
Anas crecca
Anas acuta
Aythya fuligula
Aythya marila
Buchepalz canguLa
Megus merganser
Accipiter
gentilis
Buteo Zagous
Buteo buteo
Aquila chrusatos
Falco rusticolus
Falco columbarius
Falco tinnucuZus
Lagopus lagopus
agopus mutus
Lyrurus tetriaz
Tetrao urogallus
Eudomias morinellus
Pluvialis
apricaria
Vanelus vanellus
Tringa totarus
TrPinga nebuaria
Tringa ochopus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Scolopa
rustic0la
Gallinago gallinago
Laus canus
Columba pa.lmbus
Cuculus canorus
Bubo bubo
Asio otus
Aegolius funereus
Glaucidium passerinum
Caprimilgus europaeus
Apus apus
Upupa epops
Jyna torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendocopos major

H++
Se kommentar
H++
H++
h-

h+
h-

h++
h+
H++
H++
h+
H+
H+
h++
h+
H++
h+
h++
h++
H+
H++
h++
h++
H+
h+
h++
H+++
h++
h++
h+
h++
h++
h+
h+
h++
h+

H++
H++
h++
H++
H++

-

tretåspett
sandsvale
låvesvale
taksvale
sanglerke
trepiplerke
heipiplerke
såerle
linerle
tornskate
stær
lavskrike
nøtteskrike
skjære
kråke
ravn
fossekall
jernspurv
gresshoppesanger
gul sanger
hagesanger
munk
tornsanger
mOller
løvsanger
gransanger
bksanger
fuglekonge
hagefluesnapper
buskskvett
steinskvett
rødstjert
rødstrupe
blåstrupe
gråtrost
ringtrost
svarttrost
rødvinge trost
måltrost
duetrost
løvmeis
granmeis
toppmeis
svartmeis
blåmeis
kjottmeis
trekryper
bokfink
bjrkefink
grønnsisik
bergirisk
gråsisik
grankorsnebb
dompap
gulspurv
sivspurv
snøspurv
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Picoides tridactylus
Riparia r iparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
A la uda arvens is
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava thunbergi
alba
Motacila
Lanius collurio
Sturmus vulgaris
Perisoreus infaustus
GarruZus glandaius
Pica pica
Corvus corone
Corvus corazc
Cinclus cinclus
Prunella modulais
naevia
Locustella
Hippolcis icterina
Sylvia barin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
trochlus
Phylloscopus
Phylloscopus collybita
sibilatriz
Phylloscopus
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
rube ta
Sacicoa
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Parus palustris
Faus montanus
Prus cristatus
Prus ater
caeruleus
Paus
Paus major
Certhia familiaris
coelebs
Fringilla
montifringilla
Fringilla
Carduelis spenus
flavirostris
Acanthi:
flammea
Acnthis
Loia cunviostra
Pyrrhula pyrhula
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis

H++

+
H++
H+++
H++
H+++
H+++
H++
H++
h+
H++
H++
h++
H++
H++
H++
H++
h++

h++
h++
H++
H++
H+++
h++
H++
h++
h++
H+++
h++
h++
h+
H+++
h++
H++
H+++
H+++
H+
H++
H+++
h+
h++
h++
H++
h+
H++
H+++
H+++
H++
H+++
H++
h++
h++
H+++
H++
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AtsZiste

-

med kommentarer

Storlom Gavia

arctica.

enden av Sjvatn
skelse

Et par med en unge ble sett i nord-

26.6.79.

over habitatvalg

Dunker

(1974) har foretatt en under-

og territoriets

1963-1970 for denne arten.

Sjåvatn inngikk som et delområde,

og i 1964 påviste han 3 territorier
S,

størrelse i perioden

i dette vannet.

Ett i

ett i SV og ett i N som er identisk med den lokalitet

hvor hekking ble påvist i 1979.

Storlommen, som i senere tid

har forsvunnet fra en rekke vann i Agder og Telemark i takt
med økningen av fisketomme vann, ser ut til å klare seg i

I følge hytteeiere ved Sjåvatn skal arten være
sett hvert år i hekketiden, den skal også være sett i flere
mindre vann i området.
dette området.

Hegre Adea
8.7.74.

cinerea.

Et eksemplar ble observert ved Sjåvatn

Arten er i hekketiden vanligvis knyttet til kysten.

Observasjonen

ved Sjåvatn dreier seg trolig om et ikke

hekkende eksemplar.
Gjess Anser
mai.

sp.

Passerer på vårtrekk i store flokker i april/

De skal i folge lokalbefolkningen

området.

Observasjonene

brachyrigneius

aldri raste i

er trolig av kortnebbgjess

eller sedgjess Anser

fabalis

Anser

som begge er

vanlige på trekk over Telemark.
Stokkand Anas
Mjaugetjern

plathyrhunchos.

17.6.79.

Reirfunn

(l0 egg) er gjort ved

Dessuten ble en hann sett med engstelig

atferd ved Diger&i 29.6.79.
Krikkand Anas

cecca.

En hunn ble skremt opp fra en myrpytt

vest for Sjåvatn 12.6.79.
Timretjenn

Dessuten ble et par registrert ved

16.6.79.

Stjertand Anas
Observasjonen

acuta.

Tre hanner ble sett i Digeråi 22.6.77.

er gjort i hekketida på en typisk hekkebiotop for

-

arten.
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Dette er en sjelden art i sør-Norge, og kun ett

hekkefunn er kjent fra Telemark.
Toppand Aythya

fuligula.

En hunn ble sett i et lite tjern

vest for Sj&vatn 29.6.79.
2 dager senere.

Fuglen ble også sett på samme sted

Foruten en hekkebestand i eutrofe vann på

Jæren og noen få lavlandsfunn på Østlandet går sørgrensen for
utbredelsen i fjellet, ved Dovre (Haftorn 1971).
Bergand Aythya

marila.

av undertegnede.

En hann ble sett i Heddersvann 15.7.74

Arten er funnet hekkende i et område som

grensen inntil undersøkelsesområdet

(rett vest for Gausta).

Disse funnene ligger øst for den tidligere kjente utbredelsen
(Haftorn 1971).
Kvinand Buchepala

clangula.

Hekker spredt ved vann i de

laverliggende deler av området.

Rugeholker for arten var

opphengt ved Tjrnst6l.
Laksand Mergus

merganser

er fast rugefugl i Tinnsjen,

bl.a.

ved Bergangrend.
Honsehauk Accipiter
jaktende sr

gentilis.

En fullvoksen hunn ble sett

for Langetjenn 13.6.79.

Den skal i folge lokal-

befolkningen være fast hekkefugl i området.
Fjellv&k Buteo
28.6.79.

lagopus.

Et reir ble funnet ved vrestolfjell

Paret varslet intenst, men reiret lå utilgjengelig

og ble ikke undersøkt.

Fjellvåk ble sett daglig under hele

feltperioden, i tillegg til det nevnte paret var det muligens
et par som hekket ved Gaustaknei.

Forekomsten av smågnagere

var lav i området, men i smågnagerår skal den hekke svært vanlig.
Det er en rekke egnede hekkeplasser innen området.
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Buteo

Musvk

buteo.

Et eksemplar var registrert ved Bergan-

grend 17.4.55 (Dunker 1966).

Den hekker sannsynligvis

sporadisk i de laveste delene av området.
Kongern

Aquila

chrysatos.

En voksen rn

ble sett nord i

omr&det 23.6.77 med ei rype i klørne og en dvergfalk etter
seg.

Arten hekker regelmessig noen kilometer utenfor under-

søkelsesområdet
annet ogs

(Wabakken 1977), og den hekker trolig år om

innenfor omr&det.

Den skal i fdlge P.J.

Schei

(pers. medd.) ha hekket ved Digeråi.
Jaktfalk Falco

rusticolus.

7.7.74 av S. Tverrmyr

Et eksemplar ble sett ved Sjåvatn
(pers.medd.).

I folge lokalkjente skal

den ha vært fast hekkefugl i området og hekker muligens fortsatt enkelte år.
Dvergfalk Falco

columbarius.

Sjåvatn 12.6.79.
ørn 23.6.77.

En hunn ble sett vest for

Dessuten ble en sett forfølgende en konge-

Arten er den vanligste rovfuglen i bjrkeregionen

i Telemark og hekker med stor sannsynlighet i området.

Tårnfalk Falco

tinnuculus.

Raaen 11.6.79.
Lirype Lagopus

En hann ble sett stillende ved

Hekker trolig innen området.
lagopus

er p@truffet en rekke ganger i bjrke-

beltet og opp til den mellomalpine sone.

To kull ble funnet,

men mange av observasjonene ble gjort under omstendigheter
som tydet p5 hekking.

En ddd lirype ble funnet under kraft-

ledning nord for Veslefjell.

Området har funksjon som vinterbeite

for arten, også tilgrensende populasjoner bruker området.
Fjellrype Lagopus

mutus.

Finnes i de høyestliggende deler av

området; Gaustatoppen - Gaustaraaen.

Dessuten ble en obser-

vert på Heimfjellet 21.6.77 (Wabakken 1977).
østligste rugeområdet for arten i Norge.

Dette er det sør-
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Orrfugl Lyrurus

tetrix.

Totalt i feltperioden ble arten

registrert 10 ganger, og likt fordelt på bjørkebeltet og
barskog.

Området regnes i følge lokalbefolkningen som et

godt jaktterreng for orrfugl.
Storfugl Tetrao

urogallus.

bestand av storfugl.

Området har fortsatt en god

Flere observasjoner ble gjort i felt-

perioden, og sportegn i form av ekskrementer og beitefuruer
ble sett en rekke steder i barskogregionen.
området rundt Digeråi rikt på sportegn.

Spesielt var

Wabakken (1977)

nevner at han aldri har sett så mye ekskrementer, i Øvre
Telemark, som ved Fugleholtet seter 24.6.77.
Boltit Eudomias

morinellus.

En dununge ble funnet syd%st

på Storefjell 5.6.60 (Dunker 1966).
funnet i Telemark

Dette er det sydligste

(eneste sør for Vestfjorddalen) og et av

de sydligste i landet.
Heilo Puvialis
i lpet

apricaria.

Den ble p%truffet i alt l2 ganger

av feltperioden ved strre

myromr&der og lyngheier.

Flere ganger ble det notert hekkeadferd.

Dunker (1969) har

foretatt en undersøkelse over bestandsendring hos heilo rundt
Sj&vatn i &rene 1963-67.

Underskelsene

omfatter 5 km

poten-

siell heilobiotop, og det påvises en variasjon fra O til 0,8
par pr.

km.

Den strste

tettheten ble p@vist i &r med

store populasjoner på Hardangervidda og i tilgrensende fjellstrøk.

Økningen i bestanden ved Sj&vatn betraktes: "som et

overskudd av en større fluktuasjon, eller eventuelt forskyvning av populasjoner i sentrale fjellområder; og som et
eksempel på temporær oppfylling av marginale biotoper"
1969).

(Dunker

Materialet fra undersøkelsen i 1979 er ikke direkte

sammenlignbart med den overfornevnte, men tettheten innenfor det
samme området anslås til 0,5 - 0,6 par pr.
Vipe Vanellus

vanelus.

n.

Et varslende par ble sett på Digermyr,

ved Vommetjern og to par på Raaen (over skoggrensen).

-

Rdstilk

Tringa

totanus.
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Minst tre par ble notert med hekke-

adferd, to ved Sjåvatn og et på Raaen.

Dette er interes-

sante funn som ligger utenfor den kjente utbredelsen som er
trukket lenger vest i fjelltraktene

(Haftorn 1971).

Gluttsnipe Tringa

nebularia.

Digeråi 29.6.79.

Dette funnet ligger langt sør for artens

kjente utbredelsesområde

En dununge ble funnet ved
i Norge som tidligere var nord for

Lillehammer (Haftorn 1971).

Arten ble også sett av Wabakken

21.6.77 i samme området med tegn til hekking.

Enkelt-

observasjoner av arten er også gjort andre steder i området.
To hekkefunn publisert de siste årene (Bergstrøm 1977) tyder
på at arten er en sparsomt forekommende hekkefugl i Telemarks
hoyereliggende barskoger.
Skogsnipe Tringa

ochropus.

Et varslende eksemplar ble obser-

vert 16.6.79 ved en myrpytt i nærheten av Langetjenn.
Grnnstilk

Tinga

glareoa

er funnet ved flere lokaliteter i

stirre myromr&der i hyereliggende

barskog/blandingsskog.

sørligste kjente hekkeplass er Hardangervidda

(Haftorn 1971).

Arten er imidlertid funnet rugende på flere lokaliteter i
Telemark de siste årene.
Strandsnipe Tringa

hypoleucos

er vanlig ved vann og vassdrag

opp til vierregionen over hele området.
Rugde Scolopa

rusticola

ble skremt opp en rekke ganger i

barskog og noe også i bjørkebeltet.

Rugdetrekk ble observert

en rekke steder.
Enkeltbekkasin Galinago

galinago.

To stykker ble sett på

Raaen 12.6.79 og en ble hørt spillende ved Vommetjern samme dag.

-

Fiskem&ke Larus

canus.
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Tre eksemplarer ble sett ved Hedders-

vann 11.6.79 og ett var observert samme sted 24.6.77.

Arten

er funnet hekkende spredt og fåtallig i tilgrensende strøk,
og den hekker trolig år om annet innenfor området.
Ringdue Columba

paumbus

er hort og sett flere ganger i de

lavereliggende deler av området.
Gjk

Cuculus

canorus

Hubro Huba bubo.
Bjrntjrnnuten

ble registrert hver dag i feltperioden.

Mytefjær ble funnet av Henning Dunker ved
i slutten av 60-&rene.

hørt i Bergangrend.

Den skal ogs& vere

Arten finnes utvilsomt i området fort-

satt (Wabakken 1977).
Hornugle Asio

otus.

Opplysninger om flokker med mellomstore

ugler som er sett vinterstid av lokalbefolkningen i Busnesgrenda dreier seg trolig om denne arten som kan opptre i
mindre flokker.
Perleugle Aegolius

funereus.

En hytteeier ved Langetjenn

fortalte at "harehukra" var vanlig å høre ved påsketider.
Gulpebolle som ble funnet ved Flugunfjell 15.6.79 stammet
trolig fra perleugle.
Spurveugle Glaucidium

passerinum

opptrer fast ved Bergan-

grend (Kittilsen 1954).
Nattravn Caprimulgus

europaeus.

Et eksemplar ble hrt

nedenfor

Bergangrend 29.5.57.
T&rnseiler Apus

apus.

Enkeltindivider og småflokker ble sett

næringssøkende over hele området.

Tegn til hekking ble sett

ved flere setre i området.
Hrfugl

Upupa

(Dunker 1966).

epops.

Et individ er observert ved Bergangrend
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torquilla

Vendehals Jynx

er fast rugefugl i Bergangrend.
En hann ble sett ved Øverli seter

viridis.

Gronnspett Picus
14.6.79.

matius.

Svartspett Dryocopus

Flere gamle reirhull ble funnet

ved Digeråi.
major

Flaggspett Dendrocopos

er sett og hørt ved Langetjenn.

Reirhull og spettesmier ble funnet flere steder i barskogen.
Picoides

Tret&spett
Diger&i

29.6.79.

Arten

ble funnet hekkende
rugefugl

er en sjelden

riparia.

Sandsvale Riparia
Langefonnstl

tridactylus

ved

i Telemark.

Fire stykker ble observert ved

10.6.73 av undertegnede.
rustica

ble sett ved Bekkjestl 1l.6.79.
Den er vanlig hekkefugl ved bebyggelsen langs Tinnsjøen og

L&vesvale Hirundo
i Tuddal.

urbica

ble sett næringssøkende over hele
Tegn til hekking ble registrert ved en rekke setre

Taksvale Deichon
området.

og bebyggelse.
arvensis

Sanglerke Alauda

er hekkefugl ved dyrket mark i de

lavereliggende deler av området.
Trepiplerke Anthus

trivialiser

vanlig i åpnere deler av bar-

skog og i bjørkebelte hvor det var spredte innslag av gran.
Heipiplerke Anthus
bjrkebeltet.

pratensis

var den vanligste fugl over

Den forekom ogs& vanlig

myrer og på de fleste setervollene.
funnet p% &pnere steder i bjrkeskogen
barskog.

p

tirrere partier i

Heipiplerka ble også
og i hoyereliggende
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S%erle Motacilla

flava

thunbergi

ble ptruffet

en rekke

steder ved myrer og setervoller fra barskogen og opp til vierregionen.

Flere reir ble funnet.

Linerle Motacilla

alba

hadde tilhold ved de fleste setre i

området, men den ble også påtruffet ved bekker og vann uten
tilknytning til bebyggelse.
Tornskate Lanius

colluri0.

En hann med sterk territorial

adferd ble påtruffet ved sørenden av Sjåvatn 12.6.79.

Dette

er et interessant funn da artens kjente utbredelse er i lavlandet fra rundt Oslofjorden og ned langs sørlandskysten til
Stavanger (Haftorn 1971).
Ster Sturnus

er vanlig ved bebyggelse i de lavere-

vugaris

liggende deler av området.
Lavskrike Perisoreus

infaustus.

Flere småflokker bestående

av foreldre pluss unger ble påtruffet i barskogsområdene, og
den ble også sett i bjørkebeltet ved Sjåvatn.

Telemarks

høyereliggende barskoger danner sydgrense for artens utbredelse (Haftorn 1971).
Ntteskrike

Garrulus

glandarius.

Et eksemplar ble hrt

sr

for Langetjern 15.6.79.
Skjære Pica

pica.

støl 11.6.79.

To eksemplarer ble registrert ved BekkjeEllers er den sett ved bebyggelse i lavere-

liggende deler av området.
Kr&ke Corvus

corone

ble sett f&tallig i hele feltperioden.

Gamle reir ble funnet flere steder i bjørkebeltet.
Ravn Corvus

cora

ble sett de fleste dagene i feltperioden

(l-2 stk. pr. dag).
JØnnebufjell 13.6.79.
vann 14.6.79.

To eksemplarer ble sett i fluktlek ved
Dessuten ble et reir funnet ved Hedders-
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Fossekall

Cinclus

cinclus.

Et gammelt reir ble funnet under

ei bru ved Digeråi.
Jernspurv

Prunella

bjørkebeltet

modularis

var vanlig

på steder med godt utviklet

Gresshoppesanger

Locustela

naevia.

Gulsanger
grend

og opp i

buskskikt.

En, muligens

hanner var hørt og sett 18. og 19.6.54
(Kittilsen

i barskog

to, syngende

i Bergangrend

1954).

Hippolais

5.6.53

(Kittilsen

Sylvia

Hagesanger

icterina.

Et eksemplar

ble skutt i Bergan-

1953).

barin

finnes

i de lavereliggende

deler,

bl.a.

finnes

i de lavereliggende

deler av

i Bergangrend.
Munk Sylvia

atricapila

området.
Tornsanger

Sylvia

(Kittilsen

1955).

Sylvia

Moller

communis

curuca

var hekkefugl

var hekkefugl

i Bergangrend

i Bergangrend

(Kittilsen

1955).

Phylloscopus

Lvsanger
under

tochilus

Phylloscopus

13.6.79

ved Langetjenn

Bksanger

Phylloscopus

collybita.
og 16.6.79

sibilatri

juni 1951 og 13.6.55

Fuglekonge
Mating

hekkefugl

skoggrensen.

Gransanger

grend

er den vanligste

Regulus

regulus

Enkeltindivider

ble hørt

ved Skarriset.
var hort syngende

(Kittilsen

i Bergan-

1951 og 1955).

ble p&truffet

av unger ble sett ved Flugunfjell

spredt

i barskog.

16.6.79.

-

Hagefluesnapper Ficedula
Toskjærsvann 11.6.79.
Buskskvett Sacicoa

43

-

hupoleuca.

En hann ble sett ved

Den ble ikke påvist i bjørkebeltet.

rubetra.

En hann ble observert ved

Bekkjestl ll.6.79, en ved Sjåen seter 22.6.77 0g en ved
Fagerli seter 24.6.77.
Steinskvett Oenanthe

oenanthe

forekom hyppig over bjørkebeltet,

men ogs% ved setre og pa &pne plasser under skoggrensen.
Rdstjert

Phoenicurus

phoenicurus

ble funnet spredt og

fåtallig i barskog og i bjørkeskog.
skogen ved Diger&i.
Rdstrupe

Eithacus

rubecula

Vanligst var den i furu-

ble funnet spredt og f&tallig

i barskog.
Bl&strupe Luscinia
svecica.
Et eksemplar ble observert i
vierbeltet på Raaen. Arten forekommer vanlig nord for Vestfjorddalen. At blåstrupen ble sett så sparsomt i Sjåvatnområdet tyder på at dette er et sørøstlig grenseområde for
arten i Norge.
Gråtrost Turdus
pilaris
hekker spredt og vanlig opp til vierbeltet. Tilløp til kolonier ble bl.a. sett ved Sjåen seter.
Ringtrost Turdus

torquatus

og høyere ved berg og urer.

er ganske vanlig fra bjørkebeltet
En koloni på 8-10 fugl ble

funnet ved vrestlfjell.
Svarttrost Turdus
merula.
Hekkefunn ble påvist ved reir med
3 unger 20.6.77 ved Vasslien seter (900 m o.h.). Ellers er
den kun registrert i lavereliggende deler av området.
Rdvingetrost
vierbeltet.

Turdus

iliacus

er

vanlig

hekkefugl

opp

til

-

Måltrost Turdus

philomelos
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er vanlig hekkefugl i barskog.

Den er også påtruffet flere steder i bjørkebeltet, særlig i
forbindelse med spredte forekomster av gran.
Duetrost Turdus

viscivorus

var hekkefugl i Bergangrend

(Kittilsen 1955).
Lvmeis

Parus

palustris.

Digeri

22.6.77.

skogs og s& hyt
Granmeis Parus
over.

Reir med unger ble funnet ved

Den er en sjelden rugefugl så langt til
(ca. 800 m o.h.).

montanus

er vanlig fra bjrkebeltet

og ned-

Et reir ble funnet ved Sjåfjell 26.6.79.

Toppmeis Parus

cristatus.

En syngende hann ble registrert

ved Grunestøl 12.6.79, og et individ ble sett ved Haugestøl
14.6.79.
Svartmeis Parus

aterble påtruffet spredt i barskogen i

området.
Blåmeis Parus

caeruleus

var vanlig ved bebyggelse i de lavere-

liggende deler av området.
Kjøttmeis Parus

major

ble funnet spredt i barskog, men

vanligst ned mot bebyggelse.
Trekryper Cethia
Grimestl

familiaris.

Et eksemplar ble hørt ved

12.6.79.

Bokfink Fringilla

coelebs

er vanlig rugefugl i blandingsskog,

men mer fåtallig i bjørkebeltet.
Bjrkefink

Fingila

montifringilla

er svrt

vanlig i bjorke-

beltet og i de høyestliggende bar- og blandingsskoger.
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Grinnsisik Carduelis
vierbeltet.

spinus

var vanlig i området opp til

Flere reirfunn ble gjort i barskog.

ogsa sett vanlig i bjrkebeltet,
0

hekkende her.
Bergirisk

Den ble

men ikke konstatert

Den opptrådte mer tallrikt i 1979 enn i 1977.

Acanthis

flaviostris.

Et eksemplar ble observert

på Hovsetnuten 31.6.79, 0g undertegnede så ungemating av nylig
utflØyne unger ved Kvitåvann 24.6.74.

Arten har i Norge en

vestlig utbredelse, det nevnte funn ligger øst for dens tidligere kjente utbredelse
Gr&sisik
lpet

Acanthis

{Haftorn 1971).

flammea.

Kun 5 observasjoner ble gjort i

av feltperioden, alle i bjrkebeltet.

Denne arten opp-

trådte invasjonsartet i Øvre Telemark i 1977, og dominerte
overalt i området hvor det var skog eller spredte tregrupper
(Wabakken 1977).
Grankorsnebb Locia

curvirostra.

Spredte observasjoner ble

gjort i barskog og opp i bjørkebeltet.

Mating av ungfugl ble

sett flere steder.
Dompap Pyrrhula

pyrrhula

Gulspurv Emberiza

ble sett fåtallig i barskog.

citrinella

ble funnet spredt i de lavere-

liggende deler av området.
Sivspurv Emberiza

schoeniclus

fuktige

Vidre ble den funnet i vierbeltet og i

steder.

var vanlig i bjrkebeltet

nr

barskogregionen ved myrer og vann.
Snspurv

Plectophena:

nivalis

p&treffes i de hoyeste deler

av området Gaustatoppen - Gaustaraaen.

To eksemplarer ble

registrert i blokkmark opp mot Gaustaraaen l6.6.79.

Dessuten

ble et reir funnet under Gaustatoppen 26.6.73 av undertegnede.
Dette er det sørøstligste hekkområde for arten i Norge, og
det ligger utenfor artens kjente utbredelse

(Haftorn 1971).

-
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PATTEDYR

Små na erfan st
I forbindelse med linjeflatetakseringsfeltene

ble det satt ut

fellerekker med 50 feller i hvert takseringsfelt.

Det ble

benyttet klappfeller som ble satt ut med 5-10 meters mellomrom.

Fellene ble satt ved stubber under kvisthauger o.l. der

mus ble antatt å holde til.

Kun en art, markmus, ble fanget.

Smågnagere ble ikke sett andre steder under feltarbeidet.
Som åte ble brukt veke fuktet i matolje.
Felt I stod i ren blåbærgranskog ved starten av linjeflate I.
Fellene stod ute i 5 dgn
hver 24. time.

(250 felledgn),

og ble kontrollert

I feltet ble det fanget totalt 7 markmus

(Tab. 14) .
Felt II stod i blåbær, småbregne fjellbjØrkeskog ved Vasslien
seter.

Fellene stod ute i 4 ddgn (200 felledgn)

kontrollert hver 24. time.
3 markmus.

og ble

I feltet ble det fanget totalt

Resultatet kan tyde på at det var mindre markmus

i bjørkebeltet enn i barskog.

Dette stemmer med det generelle

bildet en kunne danne seg ut fra sportegn som kom fram etter
at snoen var g&tt.

At kun en art, og i lite antall ble fanget

viser at det var relativt lite smågnagere i området sommeren
1979.

Tab. l4. Resultater fra smågnagerfangs, Sjåvatnområdet.
Antall
felled

n

Antall
markmus

Fangst pr.
100 felled

Felt I

250

7

2,8

Felt II

200

3

1,5

-Surn

450

10

2,2

n
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Artsliste med kommentarer
Materialet for pattedyr stammer vesentlig fra observasjoner
av dyr, spor og sportegn i lpet
tilleggsopplysninger

av feltarbeidet.

En del

er også hentet fra lokalkjente og andre

som ble påtruffet i området.

Materialet bygger på tilfeldige

observasjoner, og gir på ingen måte noe komplett bilde av
områdets pattedyrfauna.

Det er derfor satt opp en oversikt

over pattedyr som en kan forvente å finne ut fra artenes kjente
utbredelse i Norge og kjennskapen til områdets biotoper.

Arten

som virkelig er registrert er understreket.
Piggsvin: piggsvin
Spissmus: dvergspissmus, vanlig spissmus, vannspissmus
Flaggermus: skjeggflaggermus, langøret flaggermus, nordflaggermus, vannflaggermus
Haredyr: hare
Gnagere: ekorn, lemen, klatremus, gråsidemus, vånd, markmus,
stor/liten skogmus, rotte, husmus.
Rovdyr: rev, bjorn?, grevling, ryskatt,

sndmus, mink, oter,

mår, gaupe
Klovdyr: hjort, rdyr,

elg, rein

Spissmus Soricidae sp.
de skal i flge

Ingen ble sett under feltarbeidet.

lokalbefolkningen ikke vre

uvanlig.

Flaggermus Chiroptera sp. ble sett jaktende på insekter ved
Langetjenn og ved Sjåvatn under feltarbeidet.

De kan ofte

påtreffes hengende under takbjelker i uthus på setrene i
området.
Hare Lepus timidus.
for arten.

Området regnes som et godt jaktterreng

Det ble sett flere harer under feltarbeidet fra

blokkmarker opp mot Gaustatoppen og ned i barskogen.

Men
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Ekorn Seiurus
vubgaris.
Dyr og sportegn ble sett ganske vanlig
i barskog. Arten skal i følge lokalbefolkning mangle helt i
området enkelte år, men det har de siste årene vært en god
bestand av arten.
Lemen Lemmus

lemmus

var sett ved Heddersvann og Gjuvstl

11.9.74 (Wabakken 1977). Dette er siste året det er kjent
masseforekomst av arten i Øvre Telemark.
Markmus Microtus
agrestis
var den eneste arten som ble
fanget i klappfeller i de to linjeflatene. Tettheten av
arten virket noe strre
gnagerfangst, tab. 14).
Rev Vulpes

vulpes

i barskog enn i bjrkebeltet

(se sm&-

er vanlig i området og ble sett flere

ganger under feltarbeidet.
Ryskatt
antall.

Mus tela

erminea.

Finnes over hele omrdet i mindre
Den ble sett ved flere setre under feltarbeidet.

snømus Mustela

nivalis

finnes også over hele området i mindre

antall.
Mink Mustelc
vison
langs Kaalåa.
Mår Mates

mates

skal i flge

en hytteeier vere sett ofte

ble sett ved Skarriset 16.6.79.

Bestanden

skal ha tatt seg opp i løpet av 60- og 70-årene og spor skal
være vanlig å se vinterstid i følge lokalbefolkningen.
Gaupe Lynx lynx.

Spor blir jevnlig sett i nordøstre deler

av området vinterstid.
av arten i alle år i

Området skal ha hatt en fast bestand

følge lokalbefolkningen.

De bratte,

utilgjengelige liene ned til Tinnsjøen skulle antas å gi gode
levevilkår for dette noe sjeldnere rovdyret.
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Hjort Cervus
12.6.79.

elaphus.

Ei hind ble sett nær Vommetjern

Arten som har sin hovedutbredelse

landet, har i de senere

r

i Norge på Vest-

bl.a. innvadert Telemark og jakt

har blitt tillatt i flere kommuner.
Rådyr CapreoZus

capreoZus.

Spor og ekskrementer

ble funnet

vanlig opp til tregrensa.
Elg Aces

alces.

Omr@det har i flge

jegere hatt en god

bestand opp gjennom 1970-årene.
Rein Rangifer

tarandus.

Omr&det beskes

flokker, særlig vinterstid.

sporadisk av sm%-
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