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SAMMENDRAG

Sonerud, Geir Andreas. 1982. Fugl og pattedyr i Atnas

nedbrfelt. Kontaktutv. vassdragsreg. Univ. Oslo, Rapp. 43.

Fuglefaunaen i de forskjellige hdydesonene og vegetasjons-

typene er undersøkt både kvalitativt og kvantitativt i hekke-

sesongene 1978-79, og 110 arter ble observert. I hekketiden

forekom 93 arter i barskogsonen, 58 i bjørkebeltet, 43 i

lavalpin sone og 11 i mellomalpin sone. Ved tidligere eksten-

sive underskelser i deler av nedbrfeltet er ytterligere 35

arter påvist. Totalt er dermed 145 fuglearter registrert, og

110 av disse hekker. Arter med hyboreal dyregeografisk opp-

rinnelse dominerer.

Pattedyrfaunaen er undersøkt bare kvalitativt og semikvantita-

tivt. Totalt er 29 arter påvist. Spesielt godt representert

er rovdyr (12 arter) og klauvdyr (5 arter).

Barskogsonen har en relativt komplett fuglefauna. Best er

representasjonen på tørrmark, men tetthetene av spurvefugl i

de ulike skogtypene synes å være bare middels eller lave.

Andel myr er relativt liten, og de fleste av myrene er for

tørre eller for små til å huse andre enn de trivielle artene.

Det beste våtmarksområdet i barskogsonen, Atnsjomyrene, er

artsrikt, men de mest krevende artene mangler.

Fuglefaunaen i bjrkebeltet er nr komplett, men ogs& her er

tettheten av spurvefugl middels eller lave. I lavalpin sone

er fuglefaunaen komplett, og tettheten av spurvefugl synes

relativt høy. Derimot er mellomalpin sones fuglefauna spar-

somt representert, og mer krevende arter mangler eller er svært

fåtallige.



Totalt er den hoyere virveldyrfaunaen i nedbrfeltet nesten

komplett idet bare åtte av fugleartene og tre av pattedyrartene

som potensielt burde finnes her ikke er påvist. Ender, dag-

rovfugl, ugler, spetter og meiser er spesielt godt representert.

De store stasjonære rovfuglartene hekker i naturlig tetthet

og er lite utsatt for menneskelige forstyrrelser. Nedbør-

feltet har en stor spennvidde av biotoper på grunn av den

velutviklede gradienten b&de i hyde over havet, i berg-

grunnens næringsinnhold samt i årlig nedbørmengde. Fugle-

faunaen er derfor representativ for barskog, bjørkebelte og

lavalpint snaufjell på nordøstre deler av Østlandet, men

omfatter i tillegg spesielle og sjeldne arter.

Geir Andreas Sonerud, Zoologisk Institutt, Postboks 1050,

Blindern, Oslo 3.



FORORD

Denne undersøkelsen er utført på oppdrag fra, og finansiert

av, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universi-

tetet i Oslo. Materialet er basert på

- litteraturstudier

feltarbeid i tilsammen 2 persondogn i 1977 0g

59 persondgn i 1978-79

- samtaler med lokalkjente personer

Feltarbeidet er utfort av Odd R. Fremming (l3 d6gn), Eirik

Skattum (l6 dgn) og Geir A. Sonerud (32 dgn). Sistnevnte

har vært ansvarlig for feltopplegget, bearbeidet materialet

og forfattet sluttrapporten.

Jeg vil gjerne få takke alle de personer som har bidratt med

opplysninger om fugl og pattedyr i Atnas nedbørfelt eller som

på andre måter har vært behjelpelige under feltarbeidet. En

spesiell takk rettes til utmarkstekniker Jo Øvergaard, Atnbrua,

som har vært til stor hjelp under alle faser av feltarbeidet.

Til slutt vil jeg takke Jon Bekken og Odd R. Fremming for

faglige diskusjoner om og kritiske kommentarer til manuskriptet,

kontorfullmektig Tove Nordseth for maskinskriving og cand.real.

Kari Halvorsen for rentegning av figurene.
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I. INNLEDNING

Atnavassdraget ble i 1973 midlertidig vernet mot kraftutbygging

for ti år (Faugli 1976). I løpet av disse årene skulle verne-

interessene i vassdragets nedbørfelt avklares. Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo ble tillagt

ansvaret for utredningen av de naturvitenskapelige verne-

verdiene. Av disse valgte man ut bl.a. de ornitologiske til

å bli grundig undersøkt. I forbindelse med denne registrer-

ingen av fuglefaunaen skulle også pattedyrfaunaen undersøkes,

men av metodiske årsaker bare i grove trekk.

I det s&kalte Atnsjfeltet i den nordre delen av nedbrfeltet

er fugle- og pattedyrfaunaen tidligere blitt godt undersøkt.

Her er det utført flere ornitologiske forskningsarbeider, såvel

generelle faunistiske inventeringer (Barth & Hagen 1951, Barth

1956, Fremming & Slagsvold 1968) som spesielle økologiske

studier, frst og fremst over relasjonen mellom nringstilgang

og ungeproduksjon hos dagrovfugl og ugler (Holt 1945, Hagen &

Barth 1950, Barth 1952, Hagen 1952a og 1969, Mysterud & Dunker

1972). For de resterende delene av nedbørfeltet var imidler-

tid kjennskapet til fugle- og pattedyrfaunaen minimalt på

forhånd.

Verdien av fuglefaunaen i nedbørfeltet skulle avklares gjennom

en feltundersøkelse over de to sesongene 1978-79, etter

forutgående befaring i 1977. Mandatet var gjennom litteratur-

studier og feltundersokelser % karakterisere fugle- og patte-

dyrfaunaen i hele nedbørfeltet uavhengig av lokalisering av

planlagte inngrep ved eventuell kraftutbygging. Videre skulle

undersøkelsene være faunistisk orientert uten vekt på bestemte

fugle- eller pattedyrgrupper. Arter av jaktmessig interesse

er derfor ikke diskutert spesielt. Disse viltartene vil bli

nøyere behandlet i en rapport over vilt- og fiskeinteressene i

Atnas nedbrfelt fra Reguleringsunderskelsene i Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk.



- 2 -

I vernesammenheng er det naturlig å se Atnas nedbørfelt

sammen med det tilgrensende og tilsvarende tiårs-vernede

nedbørfeltet til Grimsa, siden de to vassdragene utbyggings-

messig hører sammen (Industridepartementet, 1976). Også ved vurdering

av fugle- og pattedyrfaunaen er det naturlig å betrakte de to

områdene som en enhet. Grimsas £ugle- og pattedyrfauna er

nærmere behandlet i en egen rapport (Sonerud 1982), og faunis-

tiske sammenlikninger vil bli trukket i begge rapportene.

Atnas nedbørfelt er omfattende både i horisontal og vertikal

utstrekning, og inneholder derfor et stort antall forskjellige

biotoper fordelt på de ulike hØydesonene fra barskog til

hyalpint snaufjell. M&let med dette arbeidet har vrt &

karakterisere fuglesamfunnene i de viktigste biotopene i hver

av disse sonene m.h.p. artssammensetning, tetthet og diversi-

tet. Ut fra dette skulle man kunne peke på hvilke trekk ved

fuglefaunaen i nedbørfeltet som har verneverdig interesse.

I denne forbindelsen vil vurderingen av pattedyrfaunaen bare

være av supplerende art.
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II. BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET

A. BELIGGENHET OG GEOGRAFISK AVGRENSNING

Nedbørfeltet til vassdraget Atna dekker 1320 km2 i deler av

kommunene Stor-Elvdal, Rendal, Alvdal og Folldal i Hedmark

fylke, samt Ringebu, Nord-Fron, Sel og Dovre i Oppland. Det

er begrenset av et rektangel med nordvestre hjirne p& 623'N

9°39'E og sorstre hjrne p& 6138'N 1049'E. Laveste punkt

er 338 m o.h. ved Atnas utlop i Glomma, mens hyeste er 2178 m

o.h. på toppen av Rondslottet. De nordvestligste 290 km2 av

nedbørfeltet omfattes av Rondane nasjonalpark med tilhørende

landskapsvernområde, se fig. 1.

B. REGIONAL KARAKTERISTIKK

Etter Nordisk Ministerråd (1977) ligger de skogkledte delene

av nedbørfeltet i den nordlig boreale sone, nærmere bestemt i

"Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon"

(type 33), underregion "Øvre Østerdalstypen" (33d). Resten

av undersøkelsesområdet ligger i den alpine sone, nærmere

bestemt i "Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden" (type 35),

underregion "Rondane" (35g).

1. Klima

Nedbørfeltet er etter Johannesen (1977) fordelt på to makro-

klimagrupper: Området over skoggrensen har høydepåvirket

subarktisk tundraklima med normaltemperatur i årets varmeste

mined lavere enn 10c (klimatype E,,). Resten av nedbrfeltet

har strålingsinfluert maritimt makroklima med korte, varme
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somre (1-4 måneder med normaltemperatur over 10c, normal-

temperatur i varmeste mned 10-17'c avhengig av hoyden over

havet) og kalde vintre (normaltemperatur i kaldeste måned

ikke hoyere enn -3c) med varig snddekke (klimatype D, og D
avhengig av hoyden over havet). Arlig nedbr er lavere enn

700 mm i hele nedbørfeltet (Nordisk Ministerråd 1977), og i

de nordre delene jamvel lavere enn 400 mm (Johannesen 1977).

2. Geologi o landska sform

Det meste av nedbørfeltet ligger på fattig berggrunn. De

nordøstlige områdene består av granitt og gabbro i form av

et "grunnfjellsvindu" som stikker opp gjennom det sørnorske

skyvedekket med eokambriske bergarter som dekker resten av

nedbørfeltet. I den sørlige delen forekommer imidlertid større

lokale partier med rikere berggrunn i form av kalkskifer

(Holtedahl 1960).

Landskapsformene i den nordvestre delen av nedbørfeltet er

karakterisert ved alpint formede restfjellmassiver med skarpt

relieff. Under avsmeltingsfasen av siste istid lå vannskillet

her sir for det n&varende som flge av ddispartier. Derfor

ble særlig klare erosjons- og løsmasseformer dannet. I høyere-

liggende områder var det sterk erosjon på grunn av smeltevannet

slik at mange juv ble gravd ut i den harde, men sprekkfylte

sparagmitten. I delavestliggende områdene ble det eroderte

materialet avsatt i tunneler og hulrom under isen slik at et

omfattende system av terrasser og eskere ble dannet. Etter

istidene har sideelvene bygget opp vifter i bunnen av dalene.

Serlig tydelig vises dette avsmeltningsforlpet i Atnsjfeltet

med nordre Atndal (fig. 3, se forøvrig Gjessing 1977).

Landskapsformene i de østre og søndre delene av nedbørfeltet

er dominert av slakere viddeformasjoner tilhørende den paleiske

overflaten (jfr. Gjessing 1977), men med enkelte bratte sørøst-
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vendte fjellsider. større sidebekker til hovedvassdraget

har her ofte skåret seg markert ned, spesielt i områdene med

lett eroderbare kalkskifere som finnes i de søndre delene av

nedbrfeltet (fig. 3).

Tilbudet av egnede reirplasser for bergvegghekkende rovfugl

er best i de vestre og sondre delene av nedbrfeltet, men selv

ikke her bedre enn akkurat nødvendig for jevn spredning av

hekkende par. I nedbørfeltet som helhet er forekomsten av

bergvegger den viktigste begrensende faktoren bak fordelingen

av hekkende par av de fleste arter av bergvegghekkende rovfugl.

Den overflod av reirplasstilbud for disse artene som finnes i

skoggrense- og fjellområdene lenger vest i Oppland mangler,

men tilbudet er likevel avgjort bedre enn hva det er lenger

øst i Hedmark.

3. Vegetasjon

NedbOrfeltets skogkledte deler hrer etter Sj6rs (1967) til

den nordlige harskogsregionen, mens områdene over skoggrensen

ligger i den alpine regionen. Den årlige vekstsesongen er

kortere enn l60 dgn i hele nedbrfeltet (Nordisk Ministerr&d

i1977).

I den sndre del av nedbrfeltet hvor nringsinnholdet i ls-

massene er relativt godt og årlig nedbør relativt stor, er

gransamfunn (Vaccinio-Piceion) av ulik rikhet dominerende over

større arealer. Lokalt danner grana her velutviklede bestand

helt opp til skoggrensen, slik som ved Skjæringfjell 1000 m o.h.

(fig. 3). Skogsamfunnene i dette området; Hirkjølen Stats-

almenning, er detaljert beskrevet av Mork & Heiberg (1937).

I den nordre delen av nedbørfeltet er løsmassene næringsfattige

og årsnedbøren mindre grunnet regnskygge fra Rondane. Nord

for Atnbrua er derfor furusamfunn (Pinion) enerådende (fig. 3).
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Fig. 2. Fordelingen av hydesonene i Atnas nedbørfelt.

Nærmere detaljer i fordelingen av barskogsamfunnene finnes

hos Moss (in prep.).

Skoggrensen ligger mellom 900 og 1100 m o.h. avhengig av

lokalklimaet. Enkelte steder går sammenhengende bestand av

furu eller gran helt opp, men stort sett danner en sone av

subalpin bjørkeskog overgangen mot snaufjellet (fig. 2 og 3).

Den vertikale utstrekning av denne sonen minker fra sør mot

nord, antakelig som en effekt av mindre nedbør. Nærmere

detaljer er gitt av Moss (in prep.).

Andelen av myr i nedbørfeltet er liten sammenliknet med områder

lenger sør og øst i Hedmark. To av de største myrene i barskog-

sonen er botanisk underskt: Atnsjmyrene av Moen (1970) og

Helakmyrene av Torbergsen (1979).
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Den alpine sonen utgjr hele 50% av nedbrfeltets areal

(fig. 2). De deler av denne sonen som ligger innenfor Rondane

nasjonalpark er plantegeografisk monografert av Dahl (1956).

Mesteparten av de slake fjellviddene ligger i lavalpin sone

(ornitologisk sett opp til ca. 1300 m o.h., jfr. hrn (1961)),

samt i mellomalpin sone (ornitologisk sett ca. 1300-1500 m o.h.)

i de sndre og stre delene av nedbrfeltet (fig. 2). I de

nordvestlige delene er mellomalpin sone dårlig utviklet som

folge av det skarpe relieffet. Her g&r hoyalpin sone, ofte

i form av blokkmark-impediment, nesten ned til øvre grense for

lavalpin sone (se Dahl 1956).

Den naturlig grandominerte fjellskogen rundt Skjæringfjell

er tildels kraftig modifisert ved forstlig forsøksvirksomhet

gjennom nærmere 50 år. Eksperimentene omfatter bl.a. anlegging

av bestand med fremmede treslag. Forøvrig er barskogen rela-

tivt markert påvirket av bestandsskogbruket i de grandominerte

delene av nedbørfeltet, mens den har et noe mer opprinnelig

preg i de furudominerte områdene (fig. 3).

Andelen av dyrket mark i nedbørfeltet er svært liten og står

i samsvar med det lave folketallet (460 personer i 1974, dvs.

0,35 personer pr. km). Den faste bosettingen er nesten ute-

lukkende begrenset til Atnas og sideelva Setningas dalganger.

4. Variasjoner fra år til år i hekketetthet og reproduksjon

av fugl og atted r

Et karakteristisk trekk ved nordlige landøkosystemer er syklisk

produktivitet (Pruitt 1978). Sekundærproduksjonen av små-

gnagere i de hyboreale skog- og fjellområdene varierer syklisk

med en periode på 3-4 år (Wildhagen 1952, Myrberget 1965).

Dette mønsteret påvirker fordelingen i tid og rom av de pattedyr

og fugler som lever av smågnagere (Hagen 1956, Mysterud 1970).
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For rovfugl som lever av smågnagere er såvel hekketetthet

som hekkesuksess i et område funnet å variere i takt med

tettheten av smågnagere der (Hagen 1952a og 1969, Linkola &

Myllymki 1969). Tilsvarende gjelder for sm&gnageretende

rovpattedyr, og er klarest påvist for rødrev (Englund 1980,

Lindstrm 1982). Dette betyr at predatorfaunaen i et barskog-

eller fjellområde i Fennoskandia er forskjellig fra år til år,

og heller ikke nødvendigvis den samme i tilsvarende faser av

to smågnagersykler.

Variasjonen i smågnagernes bestandsstørrelser påvirker i neste

omgang også reproduksjonen, og dermed bestandsstørrelsene om

høsten, av smågnagerpredatorenes alternative byttedyr.

Predasjonstrykket på disse er lavt i toppfasen av smågnager-

syklus, men øker når smågnagerbestandene bryter sammen og en

stor bestand av predatorer tvinges til enten å flytte til andre

områder hvor smågnagerbestanden ikke har brutt sammen (gjelder

særlig visse rovfugl), eller å slå over til predasjon også på

andre byttedyr enn smågnagere (gjelder spesielt rovpattedyr)

som skissert av Hagen (1952a). Denne samvariasjonen mellom

hoy bestandstetthet av sm&gnagere og hoy reproduksjon hos

alternative byttedyr er foreløpig best dokumentert for skogs-

hons (Myrberget 1974, Hrnfeldt1978, Storaas & Wegge in press),

men synes ogs& & gjelde for bl.a. spurvefugl i hØyboreale

milj0er (Lien et al. 1974).

Også de mer uregelmessige variasjonene fra år til år i vær-

forholdene om våren påvirker hekketetthet og reproduksjon hos

mange fuglearter. Blant annet synes hastigheten på snøav-

smeltingen om våren å påvirke hekketetthet av spurvefugl i

åpne habitat, slik som på snaufjellet. Dess raskere avsmelt-

ingen er, dess større synes hekketettheten å bli (Stenseth et

al. 1979).
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Fig. 3

a. Utsyn mot Skjæringfjellet (til høyre), Storkletten (i midten) oq NØrstkletten (til venstre)
mot øst-nord fra Brennkletten (UTM NP 807 432). Foto 7.6.78.
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b. Utsyn over deler av nedre Atndalen mot vestnordvest fra Bjørndalsåsen
(UTM NP 909 515). Rondane-massivet skimtes i bakgrunnen. Foto 20.5.79.

•

t

c. Utsyn over Atnsjen og deler av Atnsjfeltet mot vestnordvest fra
riksvei 27 (UTM NP 627 610). I bakgrunnen deler av Rondanemassivet.
Merk at Atnsjen er delvis islagt. Foto 2.6.79.
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d. Blokkrik lavfuruskog vest for Lauvrøstsætra i Storgrytdalen (UTM NP
755 620). I bakgrunnen mot sørvest sees Grythatten. Foto 16.6.78.
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• »

e. Parti fra den bjØrkedominerte elvekantskogen langs Atna på Atnsjø-

myrene. I bakgrunnen til høyre sees Rondslottet. Foto 20.6.78.
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f. Utsyn mot nordøst over beliggenheten til linjeflatetakseringsfeltene
1 og 2 fra Holøyneset (UTM NP 907 485). I forgrunnen Atna og i bak-
grunnen til venstre BjØrndalsåsen (jfr. fig. 3b). Foto 26.05.79.
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g. Fra parti med blåbær-småbregnegranskog i linjeflatetakseringsfelt 1
- eldre granskog. Foto 14.6.79.
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h. Øvre del av linjeflatetakseringsfelt 2 - snauflate gran.
Foto 14.6.79.
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i. Fra linjeflatetakseringsfelt 3 - lyngfuruskog. Foto 2.6.79.
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Foto 22.5.79.
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k. Fra linjeflatetakseringsfelt 5 - subalpin bjørkeskog.
Foto 2.6.79.
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III. FUGL

A. FELTINNSATS OG METODIKK

1. Generelt

Den relativt korte tiden til disposisjon (59 persondøgn) på

det store underskelsesomr&det (1320 km) medfrte at en full-

stendig inventering var umulig. Det meste av feltarbeidet

ble derfor lagt til de delene av nedbørfeltet hvor dyrelivet

fra før var lite eller overhodet ikke dokumentert. I utgangs-

punktet valgte en & ikke foreta undersokelser innenfor nedbr-

feltets andel av Rondane nasjonalpark (270 km) da fuglefaunaen

her var tilstrekkelig kjent (Barth 1951). Av samme grunn

ble det skalte Atnsjfeltet (200 km) (Barth & Hagen 1951,

Fremming & Slagsvold 1968) ikke inventert, bortsett fra

Atnsjmyrene. Arbeidsinnsatsen ble videre prioritert slik:

1) Orienterende inventering i form av linjetakseringer,

eventuelt bare befaringer, over lange strekninger gjennom

de dominerende vegetasjonstypene spredt over nedbørfeltet.

2) Oppsking av alle strre myrer, tjern og vann i nedbr-

feltet for generell orientering og eventuelle total-

tellinger.

3) Linjetakseringer i representative eller spesielle vegeta-

sjonstyper valgt ut etter vurdering av resultatene fra

1) og 2) •

4) Punkttakseringer i representative eller spesielle vegeta-

sjonstyper valgt ut etter vurdering av resultatene fra

1) og 2) .

5) Linjeflatetakseringer i seks felter utlagt etter vurdering

av resultatene fra 1) og 2).
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I 1978 ble 1) - 4) utført, mens innsatsen i 1979 ble konsen-

trert om 3) - 5). Utplukking av representative prøveområder

for de dominerende vegetasjonstypene ble imidlertid vanskelig-

gjort av mangel på vegetasjonskart.

2. Kvantitative metoder

a. Linjeflatetaksering

I alt seks takseringsfelter med bredde 100 meter og lengde

950-2400 meter ble lagt ut i de dominerende vegetasjonstypene:

To i granskog, to i furuskog, en i subalpin bjørkeskog og en

i lavalpin hei (tab. 1 og fig. 3). Hver flate ble taksert

5-7 ganger innen en periode på 12-23 dager, og på den tiden

av døgnet da sangaktiviteten var størst.

Tabell l. Oversikt over plassering og gjennomføring av linjeflate-
takseringene i Atnas nedbørfelt i 1979.

Nr. Habit at

l Eldre granskog (h.kl.III-V)
Snauflate gran (h.kl. I-1I)

} Eldre lyngfuruskog
4 Eldre lavfuruskug
5 Subalpin tjprkeskog
6 Lavalpin hei

Sum

H.o.h. UTM-koordinater Lengde Takserings- Antall takseringer i perioden kl.
(ml (ml pteriode 02,08 Oti-12 12-16 16-22 Sum

520-740 NP 914494-909512 17251.5.15.€. , a
400-540 NP 903493-908500 950 26.5.-13.6. 4 5
850-880 NP 683614-698601 2000 1.6.-13.6. 6 6
790-840 NP 522763-527788 2400 23.5.- 5.6. 6 1 7
900-940 NP 683618-675638 2125 1.6.-13.6. 6 6

1080-1200 NP 626452-645446 2000 4.6.-21.6. 2 2 1 1 6
_____ 4_0_0-1200 . __ 11_20_0 __ 2_1._5_. -_2_1._6_. _ 29 4 2 36

Metoden er beskrevet av Bevanger (1978). Under gange gjennom

takseringsfeltet plotter observatøren hver observasjon skjonns-

messig inn på et rutenett over flaten tilsvarende oppmerkinger

i terrenget (nummererte signalbånd for hver 25 m). Stasjonære

individer, dvs. individer som hevder og forsvarer et territo-

rium, vil da bli observert omtrent på samme sted ved de

forskjellige takseringene. Ved å føre alle plott fra alle

takseringene over på et artskart for hver art, vil det dannes

en gruppe punkter der et individ forsvarer et territorium.
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For at et individ skulle representere et territorium ble det

krevet observasjon av territorieadferd ved minst to av takser-

ingene (Anon. 1970). For territorier på grensene til

takseringsfeltet ble forholdet mellom antall observasjoner

innenfor og utenfor grensen brukt som mål på andel av terri-

toriet innenfor takseringsfeltet (Lien et al. 1974). Denne

metoden skulle dermed kunne gi den absolutte tettheten av

territorier for mindre spurvefugl.

Da registrering av individer ut fra deres sang utgjør hoved-

grunnlaget for resultatene fra linjeflate-, linje- og punkt-

takseringene, vil resultatene være representative og sammen-

liknbare bare dersom sangaktiviteten er konstant fra art til

art, og fra individ til individ innen en art. Undersøkelser

har imidlertid vist at de ulike spurvefuglartene i skog har

høyst ulik sangaktivitet, og dermed oppdagelsessjanse, foruten

at oppdagelsessjansen varierer fra individ til individ, og

gjennom dgnet og sesongen for samme art og individ (Slagsvold

1973 a og b, Fremming & Slagsvold 1967). Korreksjon for

dette kunne foretasdersom takseringseffektiviteten for de

ulike artene var bedre kjent. Behovet for data på dette

feltet er derfor meget preserende (Jarvinen 1978).

Resultater fra linje- og punkttaksering vil altså ikke gjengi

det virkelige dominansforholdet mellom artene. Denne feilen

dempes noe ved linjeflatetaksering fordi det gåes flere

takseringer langs samme rute, slik at muligheten for å regi-

strere individer med lav sangaktivitet Øker. Resultatene fra

linjeflatetakseringene vil likevel variere med når i hekke-

sesongen de foretas (Slagsvold 1973 a og b). Jarvinen et al.

(1977) fant at tetthetsestimatene basert på morgentakseringer

minket fra midten til slutten av juni. På denne bakgrunn ble
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linjeflatetakseringene i Atnas nedbørfelt foretatt i

perioden 20. mai - 18. juni. Videre ble takseringene i skog

konsentrert til de tidlige morgentimene (kl. 02-08, tab. 1).

Jarvinen et al. (1977) viste at i skog ga tidlige morgen-

takseringer (kl. 04-08 ved 60"N) de hyeste tetthetsestimatene,

mens ettermiddags- og kveldstakseringer ga de laveste (hhv.

51% og 62% av tetthet ved tidlig morgentaksering). Tilsvarende

bilde ble funnet for diversitetsindeksen (Jarvinen et al. 1977).

Ytterligere innvendinger kan reises mot holdbarheten av de

beregnede tetthetsverdier. For det første blir antall grense-

territorier stort. Dernest var feltene i minste laget (95-

240 da). Endelig foregikk takseringene i skog for sent på

sesongen til effektiv registrering av standfuglene, f.eks.

meiser, slik at den beregnede tetthet blir for lav.

b. Totaltelling

Alle større myrer og tjern ble oppsøkt, og hekkebestand av

lommer, ender, traner og vadefugler forsøkt totaltellet.

Tilsvarende ble samlet hekkebestand av bergvegghekkende rov-

fugl estimert ved å oppsøke aktuelle bergvegger og juv.

3. Semikvantitative metoder

a. Linjetaksering

Metoden bygger p& Enemar & Sjstrand (1967) og er beskrevet

av Bevanger (1978). Observatøren beveger seg sakte gjennom

terrenget og noterer alle individer med territoriehevdende

adferd innen en avstand av ca. 50 meter (skjønnsmessig bedømt)

til hver side. For hver observasjon blir den tilhørende

vegetasjonstypen angitt. Ved linjetaksering dekkes et langt

større areal enn ved linjeflatetaksering. Det mål for relativ

tetthet (dominansverdi) av de registrerte artene som derved
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Tabell 2 a. Oversikt over antall timer linjetaksering i forskjellige
vegetasjonstyper i Atnas nedbrfelt i 1978 og 1979.

b. Oversikt over antall punkter taksert i forskjellige
vegetasjonstyper i Atnas nedbørfelt i 1978 og 1979.

a. Antall timer linjetaksering
Vegetasjons type 1978 1979 Sum
Granskog 13 5 18
Furuskog 6 4 10
Elvekantskog 12 12
Subalpin bjrkeskog 8 2 10
Alpin trrmark 40 40
Myr 8 8
Sum 87 11 98

b. Antall punkter
Vegetasjonstype 1978 1979 Sum
Granskog 11 27 38
Furuskog 12 7 19
Barblandingskog 7 7

Elvekantskog 6 6
Subalpin bjrkeskog 3 17 20
Fukteng 13 13
Sum 52 51 103

kunne beregnes for hver vegetasjonstype utgjorde et supple-

ment til den kvantitative linjeflatetakseringen og en kontroll

på at linjeflatefeltene var lagt slik at de gav et representa-

tivt bilde av vegetasjonstypens fuglefauna. Antall timer

linjetaksering i de ulike vegetasjonstypene framgår av tab. 2a.

Siden takseringsruten her gåes bare en gang vil en viktig

feilkilde være at de ulike artene har ulik oppdagelsessjanse.

Dette medfører at de beregnede dominansverdiene ikke reflek-

terer det reelle mengdeforholdet mellom de territoriehevdende

bestandene av de ulike artene (se s. 18). En illustrasjon på

dette er resultatene fra linjetakseringene i elvekantskogen

langs Atna p& Atnsjpmyrene (tab. 3). Lovsanger har signifi-

kant høyere registrert dominansverdi i fuglesamfunnet på mot-

satt elvebredde av den som observatøren gikk på enn i fugle-

samfunnet på samme bredde, uansett hvilken side observatøren

gikk på. Det omvendte gjaldt for de fleste andre artene,

spesielt for bjørkefink og såerle (tab. 3). Fra sine
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Tabell 3. Dominansverdier ved ulik avstand fra observatør for artene
i spurvefuglsamfunnet i elvekantskogen langs Atna på Atnsjø-
myra. To observatører gikk samtidig (hhv. kl. 0420-0725 og
0415-0700 20. juni 1978) samme strekning på hver sin elve-
bredde under gode takseringsforhold.

Samme elvebredde som Motsatte elvebredde av
observator gikk på den observatr gikk på
Øst Vest Sum Øst Vest Sum

Lvsanger 48 43 46 63 70 67
Sivspurv 19 19 19 17 15 16
Bjorkefink 12 9 10 4 7 6
Gulerle 5 23 13 4 4 4
Bokfink 7 2 5 4 2
Trepiplerke 3 2 3 4 2
Rdvingetrost 2 1
Grnnsisik 2 1
Mller 2 1 4 2
Hagesanger 2 1 4 0 2
Antall registreringer 47 58 105 24 27 51
Antall arter 9 7 10 7 5 8

takseringer i samme område oppgir Fremming & Slagsvold (1968)

hyest oppdagelsessjanse for lovsanger, og lavest for sivspurv

og gulerle. Også blant de 17 artene i barskog som Hogstad

(1967) underskte, var takseringseffektiviteten strst for

lvsanger.

Linjetaksering ble konsentrert til de periodene p& dognet da

den totale sangaktivitet var tilfredsstillende. I skog var

dette kl. 02-08 (tidlig morgentaksering etter Jarvinen et al.

(1977)), i åpne områder kl. 04-12 (tidlig og sen morgentakser-

ing etter Jarvinen et al. (1977)).

b. Punkttaksering

Fra tilfeldig valgte punkter med innbyrdes avstand på minst

200 meter ble alle individer observert (hørt eller sett) i

løpet av fem minutter innenfor den aktuelle vegetasjonstypen

notert (jfr. Røv 1981). Som linjetakseringen gir også denne

metoden et mål for relativ tetthet, og feilkildene er i store

trekk de samme.
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Punkttaksering syntes å være mer effektiv enn linjetaksering

bare ved relativt høye tettheter av fugl. Den ble derfor

brukt i stedet for linjetaksering bare i de små arealene

med relativt rik sumpskog. Som supplement til linjetakseringene

ble den anvendt i subalpin bjørkeskog, i granskog og i den

mest produktive furuskogen. I den fattigste furuskogen, på

myr og i den alpine sonen ble metoden ikke benyttet siden

linjetaksering gav et større utbytte pr. tidsenhet (tab. 2b).

Punkttaksering ble foretatt til samme tid p& dgnet som linje-

og linjeflatetaksering.

4. Kvalitative metoder

Som supplement til data samlet inn gjennom de kvantitative og

semikvantitative metodene ble ulike biotoptyper, inkl. kultur-

mark, befart under både manuell og motorisert forflytning i

undersøkelsesområdet. Artslisten basert på inventeringene i

1978-79 (tab. 4) omfatter alle arter som ble registrert,

uansett metode.
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B. RESULTATER

1. Generelt om fuglefaunaens sammensetning

I Atnas nedbørfelt ble 110 fuglearter observert i løpet av

feltarbeidet i 1978-79. AV disse ble 42 påvist å hekke, og

ytterligere 7 hekket høyst sannsynlig (tab. 4). I Atnsj-

feltet i nedbørfeltets nordre del var det inntil 1970 påvist

139 fuglearter, hvorav 82 hekkende (Barth & Hagen 1951,

Barth 1956, Fremming & Slagsvold 1968, Barth 1971, Schiemann

et al. 1972). Dessuten er ytterligere tre arter påvist ellers

i nedbørfeltet (Barth & Hagen 1951, Anon. 1978) før 1970.

Feltarbeidet i 1978-79 resulterte i tre rye rter  (kortnebbg&s,

myrsnipe og gråspett) samt tre nye hekkende arter (spurveugle,

svartspett og lappspurv). Totalt er dermed 145 fuglearter,

hvorav 85 hekkende og ytterligere ni med hekkeadferd, påvist

i Atnas nedbørfelt (tab. 27). Dessuten hekker 16 andre arter

med stor sannsynlighet, slik at det totale antall hekkefugl

kan settes til 110.

Tabell 4. Fuglearter observert i Atnas nedbørfelt i løpet av felt-
srbeidet i 1978-79 fordelt på fire hydesoner.
H hekking påvist
h = hekkeadferd observert
x = territorieadferd observert
t = på trekk eller bare observert utenom hekkesesongen

Art
Høyde sone

Barskog Borkebelte Laval in Mellomal in
Storlom X X

Kortnebbgås t t
Brunnakke H Xx

Krikkand H h h
Stokkand H X

Toppand H X X

Bergand Xx

Svartand Xx

Sjøorre t X

Kvinand H X X

Laksand X X X

Myrhauk t

Spurvehauk X

Musvak X

Fjellvk H H H

Kongeørn H H X

Fiskeørn X

Tårnfalk H H

Dvergfalk H

Jaktfalk x
Lirype x H X

Fjellrype X X

Orrfugl X

Storfugl H

Trane X

Sandlo X

Bol tit h X
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Heilo X X X X

Vipe h
Myrsnipe X

Brushane X H

Enkeltbekkasin H h H

Dobbeltbekkasin X

Rugde X X

Rødstilk h h h
Gluttsnipe h X X

Skog snipe X X

Grønnstilk H H h

Strandsnipe h h X

Svømmesnipe h H X

Fiskemake X X Xx

Ringdue X

G7 ai X X X X

Haukugle H H

Spurveugle H

Slagugle X

Jordugle X

Perleugle H
Tårnseiler X

Vende hals ff X

Gråspett X

Svartspett H
Flaggspett X

Dvergspett X

Tretaspett X

Sandsvale X

Låvesvale X H
Taksvale X X X

Trepiplerke X X

Heipiplerke X h H X

Gulerle H X X

Linerle X X X

Fossekall E X

Gjerdesmett X X

Jernspurv X X X

Rd strupe X

Blåstrupe X X X

Rdstjert H H
Buskskvett X X

Steinskvett H X H X

Ringtrost X X X Xx

svarttrost X

Gråtrost H H X

Mltrost H H
Rdvingetrost H H
Duetrost X X

Gul sanger X X

Moller X X

Hagesanger X X

Munk X X

Bøksanger X

Gransanger X

Lovsanger H H X

Fuglekonge X

Grå fluesnapper h X

Svarthvit fluesnapper H X

Stjertmeis H
Granmeis H X

Lappmeis X

Toppmeis H
Svartmeis X

Kjottmeis H
Trekryper X

Varsler H
Lavskrike H
Notteskrike t
Skjære X

Krake ff H X
Ravn H H H X
Stær H
Bokfink X X

Bjorkefink X X

Grønnsisik X X

Gråsisik X X Xx

Grankorsnebb X

Dopap h
Lappspurv X H X

Snøspurv Xx

Gulspurv Xx

Sivspurv H H X
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Fordelingen på de fire vegetasjonssonene barskog, subalpin

bjørkeskog, lavalpin sone og mellomalpin sone av de 107 artene

som ble observert i hekketida i 1978-79 (fig. 4) var slik:

I barskogsonen ble 93 arter påvist. Ved overgangen til den

subalpine bjØrkeskogsonen falt hele 39 arter ut, mens 4 nye

korn inn, slik at ialt 58 arter ble observert her. Fra denne

sonen opp i den lavalpine forsvant ytterligere 26, mens ll nye

korn til, hvilket ga totalt 43 arter i denne sonen. Fra lav-

alpin til mellomalpin sone forsvant hele 34 arter, mens bare

2 nye trådte inn. Dermed ble bare 11 arter påvist i den

mellomalpine sone. Høyalpin sone i nedbørfeltet ble ikke

inventert siden den stort sett bare er representert innen

Rondane nasjonalpark, som var undersøkt ornitologisk tidligere

(se s. l6).

Mellomalpin sone 11

lavalpin sone 43

Bjrkebeltet 58

Barskogsonen 93

0 100
Antall arter

Figur 4. Antall arter i hekketiden i 1978-79 i de fire viktigste hyde-
sonene i Atnas nedbørfelt, og utskiftningene av arter mellom
sonene. Data er hentet fra tab. 4, men arter på trekk eller
observert bare utenfor hekketida er ikke tatt med (kortnebbgås,
myrhauk og ntteskrike). Uoverensstemmelsen mellom det totale
antall arter tatt med (107) og det høyeste tallet i intervallet
for artene i mellomalpin sone (110) skyldes tre arter som fore-
kom i barskog, falt ut i bjrkebeltet, og som kom inn igjen i
lavalpin sone (storlom, tårnfalk og fossekall).
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Langs en lvskogsgradient fra edellovskog til fjellbjrkeskog

på Nordmøre fant Rv (1975) en minking i antall arter terri-

torielle spurvefugl parallelt med en minking i dekningsgraden

av tre- og busksjiktet og i diversiteten av skogens vertikal-

struktur. Minking i artsantall med okende hyde over havet i

Atnas nedbrfelt synes alts& & henge sammen med en tilsvarende

minking i antall vegetasjonssjikt og i diversiteten innen hver

av dem. Fra barskogsonen til den subalpine sone opprett-

holdes antall sjikt, men antall utforminger innen hver av dem

minker siden antall skogtyper (trearter og plantesamfunn)

minker. Fra subalpin til lavalpin sone forsvinner tresjiktet.

Fra lavalpin til mellomalpin sone forsvinner også busksjiktet,

foruten at myr i stor grad erstattes av forsumpet mark (Rønning

1972).

Hele 36 arter ble ikke sett høyere enn barskogsonen (tab. 4

og fig. 4). Bare to ble utelukkende sett i den subalpine sonen

(bØksanger og dvergspett). Videre ble fem arter kun observert

i lavalpin sone (svartand, bergand, jaktfalk, dobbeltbekkasin

og jordugle), mens to arter ikke ble sett lavere enn mellom-

alpin sone (myrsnipe og snospurv). Se forøvrig tab. 4 og fig. 4.

Seks arter ble påvist i alle de fire vegetasjonssonene (heilo,

gjk, heipiplerke, steinskvett, ringtrost og ravn; tab. 4).

Alle disse artene er tilknyttet åpent terreng eller bergvegger

(Haftorn 1971), altså habitat som finnes i alle sonene.
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2. Fu lefaunaen & trrmark

Med trrmark menes de ulike skogsamfunn under tregrensen samt

hei- og engsamfunn over tregrensen.

a. Barskogsonen

I tillegg til de artene som ble påvist i de ulike barskog-

samfunn i 1978-79 (tab. 4), er tidligere følgende 17 arter

observert i denne vegetasjonssonen i Atnas nedbørfelt: Glente,

hønsehauk, jerpe, skogdue, hubro, hornugle, grønnspett, dverg-

spett, sanglerke, tornsanger, bksanger, lovmeis, blåmeis,

nøtteskrike, gråspurv, furukorsnebb og hortulan (Barth & Hagen

1951, Fremming & Slagsvold 1968, Schiemann et al. 1972,

Anon. 1978).

Granskgg
Totalt ble 45 fuglearter observert i granskog under feltarbeidet

1978-79.

Snauflater (H.k. I-II)

Linjeflatetaksering ved Holyneset (fig. 3, felt 2 i tab. 1)

ga relativt lav tetthet (79 territorier pr. km; tab. 6) og

relativt lav diversitet (H'=l.0; tab. 6). Dominerende arter

var trepiplerke og buskskvett (hhv. 53% og 33%; tab. 5).

Punkttaksering ved Tryli 450-650 m o.h. ga dominans av tre-

piplerke og buskskvett (tab. 7a) og 4.8 individer registrert

pr. punkt. Punkttaksering ved Skjaringfjell 870-920 m o.h.

ga dominans av løvsanger, trepiplerke, rdvingetrost og jern-

spurv (tab. 7b) og 6.6 individer registrert pr. punkt.

Linjetaksering ved Skjeringfjell 750-950 m o.h. ga dominans

av lvsanger, trepiplerke og rodvingetrost (hhv. 36%, 17% 0g

14 % ; tab. 8a) .

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 5, 7a, 7b og 8a: Musvåk, tårnfalk, haukugle,

slagugle, tårnseiler, svartspett og gulspurv.
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Tabell 5. Antall territorier (T) og dominansverdi (D) for artene registrert
som territoriehevdende på de forskjellige linjeflatene i Atnas
nedbørfelt i 1979. For de artene som ble registrert bare en gang
og derfor ikke er regnet som terrritorielle, eller som av andre
årsaker ikke er betraktet som territorielle på linjeflatene, er
observasjonsomstendighetene markert med adferdskodene s = sang,
V= varsling, 0 = observert og R = reir.

Bokfink
Rddstrupe
Fuglekonge
Svartmeis
Bjorkefink
Jernspurv
Svarthvit fluesnapper
Grnnsisik
Dompap
Granmeis
Trekryper
Svarttrost
Trepiplerke
Rdvingetrost
Toppmeis
Maltrost
Lavskrike
Gråspett
Storfugl
Buskskvett
Hagesanger
Kjottmeis
Grå fluesnapper
Lovsanger
Rdstjert
Gråsisik
Duetrost
Korsnebb
Lappmeis
Lirype
Sivspurv
Blåstrupe
Gulerle
Gjok
Rugde
Grinnstilk
Heipiplerke
Lappspurv
Steinskvett
Linerle
Fossekall
Sum
Antall terri-
torielle arter
Antall arter totalt

Granskog
eldre snauflate
T D T D

5.6 24 S
3.8 16
2.9 12
2.4 10
2.4 10

Bjrkeskog
subalpin
T D

Hei
lavalpir
T D

1.2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
s
s
s
V

0

s
R

5
4

4
4
4
4
4

24.2 101

12
19

7.5

Furuskog
lyngtype lavtype
T D T D
1.0 7
.5 3

3.1

2.6
s

1.2

20

17

V

1.7

0

0

10.1 20

41

8

1. 7

1.7

s

0.8

3
3

2

4.0 53 s
s
1.0
0.5

V

7

3
V

0

s

2.1
5.7

0.8

4
12

2

2.5
0.6
0.5
s

33
8
5

0.8
3.2
1.6
s
V

0

5

21
10

99 15.5 101

s
2.5

V

s
0

s
0

24.1
59 0.3

0

49

1
5.9

1.6
0.6

0

0

0

0

3

1
1.7

12.5
0.3
0.2

0

0

4.2 100 49.5 100 20.6 1

4

6

10
17

2

14
11
17

5

7
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Tabell 6. Tetthet, diversitet og antall territorielle arter i
linjeflatetakseringsfeltene i Atnas nedbørfelt i 1979.

Eldre granskog (h.kl. III-V)
Snauflate i granskog (h.kl. I-II)
Eldre lyngfuruskog
Eldre lavfuruskog
Subalpin bjrkeskog
Lavalpin hei

Tetthet 
2(terr. pr. km )

140
79
78
18

233
103

Diversitet
(H')

2.3
1.0
2.1
0.68
1.6
1.0

Antall terri-
torielle arter

12
4

10
2

11
5

Tabell 7. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i forskjellige
typer og suksesjonsstadier av barskog, samt i barskog totalt
basert på punkttakseringer.

a. Gran h.kl. I-II
b.
c.
d.

II II II

450-650 m o.h.
870-920 "

II

II II

III-V 520-740
II 870-920

Lvsanger
Trepiplerke
Bjorkefink
Mltrost
Rdstjert
Bokfink
Grnnsisik
Jernspurv
Buskskvett

a

8
37

II

II

b
33
20

7
7

3

3
34

10

Rdvingetrost 8 10
Fuglekonge
Rdstrupe 3
Granmeis
Svarthvit fluesnapper
Gråtrost
Svartmeis
Gråsisik
Grå fluesnapper 7

Kjttmeis 5
Dompap
Mller 3
Toppmeis
Korsnebb
Sivspurv 3
Vende hals
Antall individer 38 30
Antall punkter 8 5
Antall indiv. pr. pkt. 4.8 6.0
Antall arter 8 9

i 1979
II 1978
II 1979
II 1978

62
19
3.3
16

e. Furu h.kl. I-II 440-640 m o.h.
f. 11 11 III-V 850-880 "
g. " II 740-860 "
h. Barbl." v 780-880 "

C

3
2

5
7

16
15

7

2
19
13

3
2

2

3

d
28

3
17
14

6
6
6
6

e
9
9
4
9

4

22
9
4

13

3
6 4

8 4
4

i 1979
II 1979
II 1978
II 1978

f
16

21
11
16

5

19
21
16
15
15

4

3

5

16
4

h
28
11

9
6

11
8
4

9

2

2

4
4

5 3

2

2

4

36 23
6 3
6.0 7.7

11 13

5

19
4

4.8
9

68
12

5.7
9

2

53
7
7.6

13

Totalt
17.6
13.4
9.7
8.5
6.7
6.1
5.5
5.2
4.3
4.0
4.0
3.3
3.0
1.8
1.5
0.9
0.9
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3.3
0.3
0.3

329
64

5.1
25

•
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Tabell  8. Dominansverdier (8) for artene i fuglesamfunnene i forskjellige
typer og suksesjonsstadier av barskog, samt i barskog totalt
basert på linjetakseringer.

a. Gran h.kl. I-II 660--960 m o.h. i 1978 d. Furu h.kl. III-V 700-850 m o.h. i 1979
b. II II III-V 400-800 II II 1979 e. II II II 640-840 II II 1978
c. II II 660--960 II II 1978 f. Barbl. II II 780-880 II

II 1978

a b C d e f Totalt
Lovsanger 36 1 28 18 25 62 17.3
Bokfink 20 6 4 5 9.7
Bjorkefink 6 7 7 16 6 8.6
Rdstjert 10 8 15 8 6.9
Trepiplerke 17 1 8 3 16 15 6.5
Maltrost 3 10 6 13 6.3
Rdstrupe 13 2 4 5.6
Fuglekonge 13 5 5.6
Jernspurv 8 6 4 1 3 15 4.4
Granmeis 4 6 6 1 3.9
Grnnsisik 8 1 4 1 3.9
Svarthvit fluesnapper 3 14 3.7
Svartmeis 7 1 2.6
Dompap 7 2.5
Rdvingetrost 14 1 3 4 2.2
Grå fluesnapper 3 1 1 5 1 1.9
Toppmeis 1 4 1.2
Svarttrost 1 3 .9
Duetrost 3 1 2 1 0.9
Gråsisik 4 .9
Buskskvett 6 1 0.5
Kjttmeis 1 1 0.3
Trekryper 1 0.3
Lavskrike 1 1 0.3
Ringdue 1 1 0.3
Gjok 3 1 0.3
Gulerle 1 0.2
Gjerdesmett 1 0.2
Mller 1 0.2
Munk 1 0.2
Gråtrost 3 0.2
Korsnebb 1 0.2
Sivspurv 1 0.2
Lirype 3 0.2
Storfugl 1 0.2
Skogs nipe 1 0.2
Antall registreringer 36 194 111 117 95 13 566
Antall arter 11 25 21 16 15 4 36
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Eldre skog (H.k. III-V)

Linjeflatetaksering ved Holyneset (fig. 3, felt 1 i tab. 1)

ga middels tetthet (l40 territorier pr. km; tab. 6) og rela-

tivt høy artsdiversitet (H'=2.3; tab. 6). Bokfink, rødstrupe,

fuglekonge, svartmeis og bjørkefink dominerte (tab. 5).

Linjetaksering 400-800 m o.h. i 1979 ga dominans av bokfink,

rødstrupe og fuglekonge (tab. 8b), mens linjetaksering 660-

960 m o.h. i 1978 ga dominans av løvsanger, måltrost og rød-

stjert (tab. 8c). Punkttaksering i nedre Atndalen 520-740 m o.h.

i 1979 ga dominans av fuglekonge, bokfink, grønnsisik og rød-

strupe (tab. 7c) og 3.3 individer registrert pr. punkt, mens

punkttaksering ved Skjæringfjell 870-920 m o.h. i 1978 ga

dominans av løvsanger, bjørkefink og måltrost (tab. 7d) og 6.0

individer registrert pr. punkt.

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 5, 7c, 7d, 8b og 8c: Spurvehauk, skogsnipe, ring-

due, spurveugle, svartspett, vendehals og gransanger.

Furuskgg
Totalt ble 34 arter observert i furuskog under feltarbeidet

1978-69.

Snauflater (H.kl. I-II)

Punkttaksering på frøtrestilling med rikelig bjrkeoppslag ga

dominans av grønnsisik og rdvingetrost (tab. 7e), og hele 7.7

individer ble registrert pr. punkt.

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 7e: Svartspett.

Eldre skog (H.k. III-V)

Linjeflatetaksering i lyngfuruskog i Veslegrytdalen (fig. 3,

felt 3 i tab. 1) ga relativt lav tetthet (78 territorier pr.

km; tab. 6), men relativt hoy diversitet (H'=2.1; tab. 6).
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Dominerende arter var løvsanger, bjørkefink, svarthvit flue-

snapper og rødstjert (tab. 5). Linjeflatetaksering i lavfuru-

skog ved Stadsbuyi (felt 4 i tab. l) ga meget lav tetthet

(18 territorier pr. km; tab. 6) og meget lav diversitet

(H'=0.68; tab. 6). Rødstjert og svarthvit fluesnapper

dominerte (tab. 5).

Linjetaksering i lyngfuruskog i Veslegrytdalen 700-850 m o.h.

i 1979 ga dominans av lvsanger, bjrkefink og svarthvit flue-

snapper (tab. 8d). Linjetaksering i lyngfuruskog ved Hirkjlen

640-840 m o.h. i 1978 ga dominans av løvsanger, rødstjert,

trepiplerke og måltrost (tab. 8e). Punkttaksering i lyngfuru-

skog i Veslegrytdalen 850-880 m o.h. i 1979 ga dominans av

bjrkefink, rdstjert, lvsanger og svarthvit fluesnapper

(tab. 7f), og 4.8 individer registrert pr. punkt. Punkttaksering

i lyngfuruskog med sterkt bjørkinnslag ved Hirkjlen 740-860

m o.h. i 1978 ga dominans av trepiplerke, løvsanger, bjørkefink,

rødstjert og måltrost (tab. 7g), og 5.7 individer registrert

pr. punkt.

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 5, 7f, 7g, 8 dog 8e: Dvergfalk, orrfugl, stor-

fugl, ringdue, gjøk, spurveugle (sportegn) og varsler.

Barblandingskog

Totalt ble l3 arter observert i de relativt små arealene med

denne skogtypen i lpet av feltarbeidet i 1978-79.

Linjetaksering i Sollitangen 780-880 m o.h. ga dominans av

løvsanger, trepiplerke og jernspurv (tab. 8f). Punkttaksering

samme sted ga dominans av løvsanger, trepiplerke, rødstjert,

bjørkefink og jernspurv (tab. 7h), og hele 7.6 individer regi-

strert pr. punkt.

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 7h og 8f: Lavskrike og gråsisik.
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Elvekantskog

Totalt ble 19 arter observert i elvekantskog under felt-

arbeidet i 1978-79.

Dette habitatet forekommer i takserbare arealer bare langs

stilleflytende elvepartier. Spesielt velutviklet er det som

nesten ren bjørkeskog iblandet litt furu over lange strekninger

langs Atna nordover fra Atnsjen 700 m o.h. hvor hoydeforskjel-

len er bare 10 meter på 11 km elvestrekning (fig. 3). Etter

linjetakseringer utgjorde løvsanger omtrent halvparten av

fuglesamfunnet her, og de to andre dominantene sivspurv og

bjørkefink ytterligere vel en fjerdedel (tab. 9a).

Tabell 9. Dominansverdier () for artene i spurvefuglsamfunnet i
elvekantskogen.

a. Langs Atna på Atnsjømyrene  700  m o.h. basert på linjetaksering.
b. Langs Hira  600-735  m o.h. basert på linjetaksering.
c. Langs Hira  600-735  m o.h. basert på punkttaksering fra seks punkter.

a b C

Lvsanger 49.1 19 28
Sivspurv 16.2 5 18
Bjorkefink 12.0 14 5
Gulerle 8.6 5
Svarthvit fluesnapper 2.4
Bokfink 2.4 14 13
Hagesanger 1. 7 10
Trepiplerke 1.4
Rdvingetrost 1.4 10 10
Buskskvett 1.0
Mller 0.7 3
Blåstrupe 0.7
Jernspurv 0.7 19 5
Kjittmeis 0.7
Granmeis .3 5
Linerle 0.3
Grønnsisik 0.3
Gul sanger 10
Munk 3
M5ltrost 3
Gråtrost 3
Antall registreringer 291 21 39
Antall arter 17 9 12
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Små partier med granblandet bjrkesumpskog finnes langs

Hira øst for Hirkjlen 660-720 m o.h. Etter linjetakseringer

hadde løvsanger her en lavere dominansverdi enn langs Atna

(x7.2, p<0.01), og dominerte sammen med bokfink, jernspurv,

sivspurv, rodvingetrost og bjdrkefink (tab. 9b). Bokfink,

jernspurv og rødvingetrost hadde etter linjetakseringer høyere

dominansverdi her enn langs Atna (x= hhv. 8.91, 35.0 og 6.90).

Diversiteten beregnet etter linjetakseringsdata (tab. 9 a og b)

var høyere i denne elvekantskogen enn i tilsvarende skog langs

Atna (H'=2.l mot H'=1.7). Punkttaksering langs stilleflytende

deler av Hira 600-735 m o.h. ga dominans av løvsanger, sivspurv

og bokfink (tab. 9c), og 6.7 individer registrert pr. punkt.

Et karakteristisk innslag i elvekantskogen her var sangerne

gulsanger, hagesanger og munk (tab. 9b og c).

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

nevnt i tab. 9: Skogsnipe.

Ut fra dominansverdien til de ti vanligste artene ved linje-

taksering er artssammensetningen i elvekantskogen i barskogssonen

svært lik artssammensetningen i den subalpine bjørkeskogen prosent-

vis likhet 72.4), og mer ulik artssammensetningen i resten av

bar skogssamfunnene (prosentvis likhet 38. 7). Dominanten lvsanger har

nøyaktig samme dominansverdi (0.47) ved linjetaksering i elve-

kantskogen (tab. 9a og b slått sammen) som ved linjetaksering i

bjørkebeltet (tab. 10), langt høyere enn dominansverdien ved

linjetaksering i resten av skogsamfunnene i barskogsonen

( 0 . 17 ; tab. 8) .

b. Subalpin sone

I tillegg til de artene som ble påvist i de to trrmarksamfunnene

i bjrkebeltet i 1978-79 (tab. 4), er tidligere flgende ti

arter påvist i denne vegetasjonssonen i Atnas nedbørfelt:

Hønsehauk, jaktfalk, tårnfalk, orrfugl, jordugle, perleugle,

sidensvans, fossekall, kjttmeis og gronnfink (Barth & Hagen

1951).
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Totalt ble 44 fuglearter observert i subalpin bjørkeskog under

feltarbeidet i 1978-79.

Linjeflatetaksering i blandet oligotrof og eutrof bjørkeskog i

Veslegrytdalen (fig. 3, felt 5 i tab. 1) ga relativt hØy tett-

het (233 territorier pr. km; tab. 6), men middels diversitet

(H'=l.6; tab. 6). Dominerende arter var lvsanger (49%), bjrke-

fink og rdvingetrost, som tilsammen utgjorde 81% av fuglesam-

funnet (tab. 5).

Linjetaksering i Veslegrytdalen og Storgrytdalen 840-1000 m o.h.

i 1979 ga dominans av løvsanger (39%) og bjørkefink (tab. 10).

Linjetaksering i Storgrytdalen, Brettingsdalen, ved Skjæring-

fjell og ved Elgvatnet 840-1000 m o.h. i 1978 ga dominans av

lovsanger (46%), bjrkefink og rdvingetrost (tilsammen 74%) i

eutrofe utforminger av bjrkeskogen, og dominans av lovsanger

(52%), bjørkefink, trepiplerke og rdvingetrost (tilsammen 89%)

i oligotrofe utforminger (tab. 10). Punkttaksering i eutrof

bjørkeskog i Storgrytdalen i 1978 ga dominans av løvsanger

(33%), bjrkefink og rdvingetrost (tilsammen 50%), og i

vesentlig eutrof bjørkeskog i Veslegrytdalen i 1979 dominans av

lvsanger (373), bjrkefink og rodvingetrost (tilsammen 65%)

(tab. 11). Pr. punkt ble det registrert hhv. 6.8 og hele 8.8

individer.

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

som er nevnt i tab. 5, 10 og 11: Fjellvåk, kongeørn, gluttsnipe,

skogsnipe, ringdue, haukugle, dvergspett, låvesvale, taksvale,

buskskvett, ringtrost, gulsanger, hagesanger, munk og ravn.
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Tabell 10. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i subalpin
bjørkeskog av heitypen (oligotrof) og av engtypen (eutrof),
samt i subalpin bjørkeskog totalt, basert på linjetaksering.

Lvsanger
Bjrkefink
Trepiplerke
Rdvingetrost
Sivspurv
Jernspurv
Maltrost
Gråtrost
Rodstjert
Gråsisik
Gjk
Heipiplerke
Blåstrupe
Svarthvit fluesnapper
Grå fluesnapper
Grnnsisik
Steinskvett
Enkeltbekkasin
Gjerdesmett
Moller
Granmeis
Bokfink
Lirype
Antall registreringer
Antall arter

Oligotrof
52
20

7
4

4

1

3
2

2

2

1978
Eutrof

46
11

5
5

7

6
2

3
3
1
3

1
1
1
1

Total
39
15

6
5

4
4
3
2

2

1
2
2

2
1
1

1
1
0

0
0
0
0

247
22

1979
Total

39
16

5

8
5

3
3

8

5

8

1
90
11

1
1
1
1
1

157
20

38
10

Total
47 .o
14.7

5.6
5.3
4.6
3.5
2.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
0.7
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

285
23
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Tabell 11. Dominansverdier (%) for artene i fuglesamfunnene i
subalpin bjørkeskog basert på punkttaksering.

Lvsanger
Bjorkefink
Rdvingetrost
Maltrost
Gråsisik
Trepiplerke
Rdstjert
Svarthvit fluesnapper
Grinnsisik
Sivspurv
Jernspurv
Grå fluesnapper
Gjok
Vendehals
Gråtrost
Duetrost
Granmeis
Kråke
Bokfink
Enkeltbekkasin
Antall registreringer
Antall punkter
Antall reg. pr. pkt.
Antall arter

1978
38
19
10
10

10
5
5

5

21
3
7.0
8

1979
37
17
11

7

5
3
3
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

149
17
8.8
20

Total
37.1
17.1
10.6

7.6
4.7
3.5
3.5
2.9
2.9
1.8
1.1
1.1
1.1
1.1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

170
20

8.5
20

e. Lava2pin sone

I tillegg til de artene som ble påvist i de ulike trrmark-

samfunn i den lavalpine sonen i 1978-79 (tab. 4), er tidligere

følgende tre arter påvist i denne vegetasjonssonen i Atnas

nedbørfelt: Havelle, fjelljo og snøugle (Barth &

Hagen 1951, Barth 1971).

Totalt ble 18 fuglearter observert i den lavalpine sones

trrmarksamfunn under feltarbeidet i 1978-79.

Linjeflatetaksering nord for Muen (felt 6 i tab. 1) ga middels
2tetthet (103 territorier pr. km; tab. 8) og lav diversitet

(H'=l.O; tab. 6). Dominerende arter var heipiplerke (61%) og

løvsanger (29%) (tab. 5).
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Linjetaksering i oligotrofe lavalpine heier i den søndre halv-

part av nedbørfeltet 1000-1250 m o.h. ga dominans av heipip-

lerke (59%), steinskvett og heilo (tilsammen 79%; tab. 12).

I mer eutrofe lavalpine grasheier i det samme området med

dvergbjrk og einer dominerte lvsanger (45%), heipiplerke og

blåstrupe (tilsammen 76%; tab. 12). Også i de eutrofe lavalpine

vierengene dominerte lvsanger (46%) og heipiplerke, men her

kom sivspurv og lappspurv markert inn (med løvsanger tilsammen

8 6%; tab. 12) .

Tabell 12. Dominansverdier (8) for artene i fuglesamfunnene i de forskjellige
trrmarkstypene i lavalpin sone, samt i lavalpin trrmark
totalt, basert på linjetakseringer i 1978.

Heipiplerke
Lvsanger
Heilo
Steinskvett
Lappspurv
Sivspurv
Blåstrupe
Enkeltbekkasin
Gjok
Gråtrost
Rdstilk
Fjellrype
Lirype
Såerle
Ringtrost
Antall registreringer
Antall arter

Rabbesamfunn
og snauheier

59
8
10
10
7
2

1

1
1
0

Einer- og
Viereng

dvergbjrkhei
19 20
45 45

5 5
5

9
7 11

12
2 5
2

3

234
9

2

42
9

2
64

8

Totalt

47.1
19.7
8.5
7.4
6.5
4.4
1.5
1.2
1.2
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
.3

340
15

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

som er nevnt i tab. 5 og 12: Boltit, strandsnipe og ravn.

d. Mellomalpin sone

I tillegg til de artene som ble påvist i mellomalpin sone i

1978-79 (tab. 4), er tidligere følgende tre arter påvist i denne

vegetasjonssonen, eller i hoyalpin sone, i Atnas nedb@rfelt:

Fjellvåk, fjellerke og bergirisk (Barth & Hagen 1951, Barth 1971).
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Totalt ble ll arter observert i den mellomalpine sone under

feltarbeidet i 1978-79.

Linjetaksering i heisamfunn i mellomalpin sone 1300-1500 m o.h.

i de samme deler av nedbørfeltet som de lavalpine takseringene

ble foretatt i, ga dominans av heipiplerke (46%), steinskvett

og heilo (tilsammen 83%; tab. 13). Til forskjell fra lavalpine

samfunn kom artene bol tit, fjellrype og snøspurv inn (tab. 13).

Tabell 13. Dominansverdier (8) for artene i fuglesamfunnet i trrmarks-
typene i mellomalpin sone, basert på linjetakseringer i 1978.

Heipiplerke
Steinskvett
Heilo
Boltit
Fjellrype
Sn%spurv
Gjok
Ringtrost
Antall registreringer
Antall arter

47
19
18

4
4
4
3
1

114
8

Arter registrert i dette habitatet i 1978-79 i tillegg til de

som er nevnt i tab. 13: Myrsnipe, ravn og lappspurv.

3. Fu lefaunaen i våtmark

Våtmarkenes andel av Atnas totalareal er liten sett i regional

målestokk. De typer av våtmark som forekommer i nedbørfeltet

er vann, tjern og myr, samt små partier av beitepåvirkede

fuktenger. Fuglesamfunnet i tjern og vann ble forsøkt total-

tellet, mens det på større myrer i tillegg ble foretatt linje-

og punkttakseringer.
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a. Barskogsonen

Atnsjomurene

Det strste sammenhengende v&tmarksomrdeti undersokelsesomradet

er Atnsjmyrene, som ligger 700 m o.h. på begge sider av den

meandrerende Atna på den 11 km lange strekningen mellom Eriksrud

og Atnsjen med et fall på bare ti meter (fig. 3). Myrområdet

dekker ca. 5 km2 og er omgitt av lavfuruskog. Langs Atna

vokser her en tildels velutviklet elvekantskog dominert av bjørk.

Fuglesamfunnet her er omtalt tidligere (s.33). Myrflatene

utover på hver side av elvekantskogen domineres av minerogene

fattigmyrsamfunn med løsbunn og mykmatter. Særlig rundt de

mange tjern og småpytter er det store arealer med storstarrsump

dominert av flaskestarr og duskmyrull. Busk- og tresjiktet

manglerover mesteparten av myrene. Kantsoner i form av fast-

marksstrenger i myra er bevokst med bjørk ispedd noe furu, og

med bjørk- og vierkratt ut mot myra. På mindre myrpartier er

det et relativt tett oppslag av småbjørk, antakelig på grunn av

minket eller opphrt husdyrbeite de siste &rene. Atnsjmyrene

oversvømmes regelmessig av Atna i vårflommen. I enkelte år,

bl.a. 1979, er hele området som en eneste stor innsjø en periode

i mai- juni. Se forøvrig Fremming & Slagsvold (1968), Moen

(1970) og Moss (in prep.).

Fuglesamfunnet ute på myrflatene omfattet spurvefuglartene

gulerle (53%), heipiplerke (27%) og sivspurv (20%). Fremming &

Slagsvold (1968) fant at heipiplerke (54%) og såerle (46%)

dominerte helt av spurvefuglartene her. Minking i andel av

heipiplerke og Økning i andel av sivspurv fra 1967 til 1978

kan henge sammen med det Økte innslaget av buskvegetasjon

etter minket husdyrbeite (se ovenfor).

Vadefuglfaunaen var svært likt sammensatt på øst- og vestsiden

av Atna (tab. 14). Av de sju artene dominerte enkeltbekkasin

(48%) og gluttsnipe (28%) på linjetakseringene (tab.  14).  Ut

fra antall påviste kull, par med hekkeadferd samt andre observa-
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sjoner ved takseringer i midten av juni og midten av juli 1978

ble den totale hekkebestanden av åtte arter vadefugl på Atnsjø-

rnyrene anslått til minimum l4, maksimum 54, par (tab. 15).

Også ut fra denne beregningsmetoden var enkeltbekkasin (2-25 par)

og sluttsnipe (4-8 par) de vanligste artene, med grønnstilk

(4-6 par) og svømmesnipe (2-8 par) som et markert innslag.

Forøvrig holdt to tranepar seg i myrområdet, men viste ingen

tegn til hekking (tab. 15). I forbindelse med vegetasjonskart-

legging av Atnsjomyrene i 1979 (Moss in prep.) ble stasjonære

individer av trane og vadefugl registrert (tab. 16). Hekkeadferd

ble påvist i 15 territorier, mens tilsvarende tall i 1978 var

13 (tab. 15) .

Tabell 14. Dominansverdier (8) for trane og vadefugl pa Atnsjmyra,
basert på linjetaksering 17. og 20. juni 1978.

Vestsiden Østsiden
Totalt

av Atna av Atna
Enkeltbekkasin 45 45 45
Gluttsnipe 30 23 26
Rdstilk 5 14 10
Grnnstilk 10 5 7
Svmmesnipe 9 5
Vipe 5 2
Strandsnipe 5 2
Trane 5 2
Antall registreringer 20 22 42



Tabell 15.Totalbestand av ender, trane og vadefugl på AtnsjØmyra 1978 estimert på grunnlag av takseringer
17. og 20. juni samt 14. og 15. juli.

Vestsiden av Atna Østsiden av Atna Totalt
r-1 rd r-1 r-1
::, A4 r-1 d r-1 rd

A# a, 4 ::, l--1 4 ::, l--1 $4

4--1 d # a, d # a, d
a, U d 4) Oi 4--1 4) Oi 4--1 .µ Oi
4) @) d 4 Q) d  rd 4 Q) rd 4
Ul s Q) Andre obs. Q) r-1 .µ @) d Andre obs. Q) r-1 4) @) «d Andre obs. Q) r-1

·r-1 AA s r-1 Ul s Q) g ri Ul s Q) s r-1

'> 4 ·l (d ·r-1 ·r-1 C'(j ·r-1 A# ·r-1 C'(j
ot'(j C'(j Q) 4) 4 '> 4 AA .µ .µ '> H , 4) 4)

0» • t ot'(j d O t ot'(j C'(j Q) %5Juni Juli i:x:i C'(j ..c:: Juni Juli i:x:i C'(j ..c:: Juni Juli
Brunnakke 1 1 0 1 1- 3
Krikkand 7 1 2par + Sd' 5' 10-12 1 3+ 1g 2- 5 7 2 2par + 1119 Sc/1 12-17
Stokkand 1 1 9d" 2o' 2- 4 5d'I 0- 2 1 1 14d' 2d' 2- 6
Gressand sp. 1 1 0 1 1
Gressender tot. 10 2 2par + 17 7? 14-16 1 8?'+ 19 2- 7 10 3 2par + 2s'13 7d' 16-23
Toppand 2 4par + 8'19 3 2- 5 2par + 2ci' l9 1- 2 2 6par + 10' 19 3d'+ lg 3- 7
Kvinand 2 Spar+ 3d' 3d' 2- 5 1 lpar + 119 1- 3 3 6par + 4719 3d' 3- 8 4

N
Laksand li 0- 1
Dykkerender tot. 4 9par + 11 12 3d'  + 39 4-10 1 3par + 38'19 lg 2- 5 5 - 12par + 14 29 30"1+ 49 6-16
Ender tot. 14 2 llpar + 28' 19 l0d" + 39 18--26 1 1 3par + 118729 lg 4-12 15 3 14par + 39'  39 10o7+ 49 22-39

Trane lpar 1 lpar 1 - 2par 2

Sandlo li 0
Vipe 1 2par + li 1- 3 1 2par + li 1- 3
Enkeltbekkasin 2 10 1 2-10 19 0-15 2 - 29 1 2-25
Rødstilk 1 1 1- 2 4 0- 2 1 5 1- 4
Gluttsnipe 3 9 3- 5 1 5 1- 3 4 14 4- 8
Grønnstilk 1 3 5 4- 5 1 0- 1 1 3 6 4- 6
svømmesnipe 1 4 2 2- 4 4 0- 4 1 8 2 2- 8
Vadefugl tot. 3 9 34 3 13-29 1 33 1-25 3 10 77 3 14-54



- 43 -

Tabell 16. Antall påviste territorier med trane og vadefugl på
Atnsjmyra i juli 1979.

Vest for Atna Øst for Atna Totalt
Hekke- Ikke hekke- Hekke- Ikke hekke- Hekke- Ikke hekke-
adferd adferd adferd adferd adferd adferd

Trane 1 1 2
Enkeltbekkasin 1 1

Rdstilk 2 2
Gluttsnipe 3 1 4

Grnnstilk 3 4 7
Svommesnipe 2 1 2 1

Vadefugl totalt 10 2 5 2 15 4

I 1966 og 1967 registrerte Fremming & Slagsvold (1968) hhv. 25

og 23 par vadefugl på Atnsj¢myrene, enkeltbekkasin, strandsnipe

og svømmesnipe unntatt. Tilsvarende arter utgjorde i 1978og 1979

hhv. 10-2l og 13 par (tab. l5 og l6). Det synes alts% som om antallpar av

vadefugl p& Atnsjmyrene har minket noe i perioden fra 1966-67

til 1978-79.

Det er i denne sammenheng interessant at antall kull og par

med hekkeadferd av vadefugl i juli måned var markert mindre på

øst- enn på vestsiden av Atna (tab. 15 og 16), til tross for

at antall fugl i juni syntes å være det samme på begge sider

(tab. 14 og 15). I tidsrommet 1967-78 har det vært en kraftig

kning i sportfisket og annen ferietrafikk p& Atnsjmyra og

langs Atna, og naturlig nok nesten utelukkende på østsiden som

er tilgjengelig fra bilveien som går der (Jo Øvergaard pers.

medd.).

På selve Atna og i de åtte større og mange mindre pyttene på

Atnsjmyrene ble det i 1978 observert seks andearter (tab. 15).

Ved tilsvarende beregningsmetode som for vadefugl ble total-

bestanden anslått til 22-38 par, fordelt på 16-23 par gress-

ender og 6-15 par dykkender (tab. 15). Den vanligste arten

var krikkand (12-17 par), fulgt av kvinand (3-8 par), toppand

(3-7 par) og stokkand (2-6 par).
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Fremming & Slagsvold (1968) observerte 12 kull av kvinand i

1966 og ni kull i 1967, hvilket er betraktelig flere enn i

1978: Påvist tre kull, estimert 3-8 (tab. 15).

I tillegg til de 17 artene av spurvefugl observert i elvekant-

skogen (tab. 9a), trane samt de åtte artene av vadefugl

(tab. 14, 15 og 16) og seks artene av ender (tab. 15) på selve

myrflata, ble folgende ll arter observert p Atnsjmyra i

1978-79: Fiskeørn, dvergfalk, lirype, fiskemåke, tårnseiler,

taksvale, heipiplerke, kråke, stær, gråsisik og korsnebb.

I tillegg til de artene som ble påvist p Atnsjmyrene i 1978-79

er tidligere flgende l6 arter sett her: Hegre, sangsvane,

stjertand, knekkand, skjeand, bergand, sjøorre, myrhauk, heilo,

temmincksnipe, gråmåke, dvergspett, sandsvale, stjertmeis,

gulsanger og bøksanger (Barth & Hagen 1951, Fremming & Slagsvold

1968, Schiemann et al. 1972).

Helakmyrene

Helakmyrene ligger ca. 820 m o.h. og dekker ca. 4 n. Fattig

minerotrof og ombrotrof ristuvevegetasjon dominerer, men

minerogene fattigmyrer med mykmatter av flaskestarr forekommer,

særlig i øst. Det finnes bare små partier med løsbunn. Lavvokst

bjørkeskog samt vierkratt finnes langs mye av bekkene. Omkring-

liggende trrmark utgjres av lav- og lyngfuruskog med sterkt

innslag av bjrk, se forovrig Torbergsen (1979).

Av spurvefugl på Helakmyrene dominerte heipiplerke, sivspurv

og gulerle (tilsammen 90%; tab. 17). Av en estimert totalbestand

på 9-11 par vadefugl fordelt på sju arter dominerte grønnstilk

(tab. 18). På linjetaksering i juni dominerte imidlertid heilo

og vipe (tab. 17). vrige arter var gluttsnipe, strandsnipe,

enkeltbekkasin og svømmesnipe (tab. 17 og 18). Fire andearter

ble observert i de to dystrofe tjerna på Helakmyrene med en

estimert totalbestand på 7-12 hekkende par (tab. 19).
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Tabell 17. Dominansverdier (%} for artene i fuglesamfunnet på
Helakrnyrene basert på linjetaksering 9. juni 1978.

Heipiplerke 26
Gulerle 24
Sivspurv 24
Buskskvett 6
Heilo 6
Enkeltbekkasin 6
Trepiplerke 3
Vipe 3
Grønnstilk 3
Antall registreringer 34
Antall arter 9

Tabell 18. Totalbestand av trane og vadefugl på tre myrområder i
barskogssonen i Atnas nedbørfelt 1978 estimert på
grunnlag av takseringer i juni og juli.

________  Helakm rene M rene Brennkletten-Sk  ·  ærin fjell L.Hirsjøen o Fl rene
Estimert  . . Estimert  . . Estimert

Paviste Hekke- Andre obs· ntal] Paviste Hekke- Andre obs· antall Paviste Hekke- Andre obs· antall
kull adferd Juni Juli kull adferd Juni Juli kull adferd Juni Juli

ar ar ar
'Trane

llei lo
Vipe
Enkeltbekkasin
li lut t::;nipe
Grbnnstilk
Str andsnipe
Svpunuesnipe
Vgdefugl totalt

l
2

2

7 6
l
2

l 0-1
l
l l 2 l

0-1 l 0-1 2 1-2
l l l 3 2-3

3-4 l l 2 1-2
2 l 0-1 l 0-1
1

9-11 3 4 3-5 8 4-8

Tabell 19. Totalbestand av lorn og ender i fire vann i barskogssonen i
Atnas nedbørfelt 1978 estimert på grunnlag av takseringer
i juni og juli. Vannene er rangert etter minkende størrelse.

Finnsjøen L. Hirsjøen N. Helaktjern s. Helaktjern
),...j ),...j ),...j

d d d d
.µ 0. 4 0. 4) 0. 4) 0.
),...j ),...j ),...j ),...j
Q) ,...., a, ,...., a, ,...., a, ,....,
E ,...., E ,...., E ,...., e ,....,

·rf .,.; rd .,.; .,.; .,.; d ·rl ·r-l ·rd rd ·rH •ri •ri d
i::: 4) 4 i::: ,...., .µ 4) i::: ,...., .µ .µ i::: ,...., 4) 4)
:::i Ul ; :::i :::i Ul ; :::i :::i Ul i::: :::i s Ul ;
r'J i:x:i d r'J r'J i:x:i rd r'J o i:x:i rd r'J r'J i:x:i d

Storlom lpar lpar 1
Brunnakke lpar 1 l9 1
Krikkand l9 1 li 0-1 lpar 4o'7 l l9 59 1-5

lkull
Stokkand l9 1
Gressand sp. lunge 0-1
Gressender tot. g 2 li 0-1 2par 4d' 2 29 59 2-7

lkull
Toppand ld' 0-1 3d' lli 1-3 4o? l9 1-4

1'
lg 39

Kvinand 0-1 lo 2i 0-1 lkull 1
Dykkender tot. 1? 0-1 ld' 0-1 4d' 13i 1-4 4o? lg 2-5

1 3 lkull
Ender totalt 1o? 2-3 lo' 0-2 2par 4o? 3-6 4o' 69 4-12

23 li 4o? lkull 59 1ku11
1 13i lunge
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Krikkand og kvinand ble sett med et ungekull hver i hhv.

nordre og søndre Helaktjern. Dessuten ble en enslig gressand-

unge sett i søndre tjern i juli. Denne kan stamme fra en av

de to hunnene av brunnakke som ble observert her i juni.

I antall dominerte toppand (tab. 19), men arten ble ikke påvist

hekkende her. Da toppand hekker sent (Haftorn 1971) med

klekking i høyereliggende skogstrakter i Hedmark i midten eller

slutten av juli (Sonerud pers.obs.), kan området ha blitt

besøkt for tidlig til påvisning av ungekull.

Andre _myromr%de_9g_vann_i _barskogsonen

Myrområdet mellom Brennkletten og Skjæringfjell ligger ca.

820 m o.h. og dekker ca. 1.5 km. ombrotrof vegetasjon domi-

nerer helt, og det finnes seks små tjern, alle mindre enn et ha.

Det var bare en sparsom forekomst av vadefugl her (tab. 18).

De eneste med hekkeadferd i juli var et vipepar. Ellers ble

gluttsnipe, grønnstilk og enkeltbekkasin sett i juni, de to

førstnevnte i fluktspill (tab. 18). Dvergfalk hekket i kanten

av myrområdet. Forøvrig ble gulerle, buskskvett og sivspurv

observert på myra, samt strandsnipe i bekken gjennom den.

Flymyrene ligger ca. 740 m o.h. og dekker ca. 0.8 km. Mine-

rogene fattigmyrer dominerer, og nær halvparten av arealet

utgjres av mykmatter og lsbunn. Tre- og busksjikt mangler.

Av de fire vaderartene påvist i juni dominerte gluttsnipe

foran grønnstilk og enkeltbekkasin (tab. 18). Med strandsnipe

og trane ble det registrert ni territorier på myrene {tab. 18).

Lille Hirsjen er et oligotroft vann pa ca. 0.2 km som ligger

732 m o.h. nr Flyrnyrene. Langs breddene finnes velutviklede

starrbelter. Her holdt det til et par storlom, foruten at

enkeltindivider av krikkand og kvinand ble sett {tab. 18).



- 47 -

Dammyra ligger ca. 600 m o.h. og dekker ca. 0.5 •

Ombrogen myr dominerer, noe som forsterkes av at større deler

av myra er gr0ftet ut og tilplantet med furu. Ved besk i

midten av juni ble det observert en territoriell vipe i et

bløtparti i nordøst, samt seks andre viper og en skogsnipe ved

et delvis uttørket tjern på myra. Dessuten 5-8 par gulerle og

en varsler med hekkeadferd.

Farbrorsmyrene ligger ca. 900 m o.h., dekker ca. l km og

domineres av ombrotrof vegetasjon. Ved besøk i juni 1978 ble

et territorielt vipepar, to spillende enkeltbekkasin, to heilo

samt såerle og sivspurv observert.

Finnsjøen er et oligotroft vann som ligger i samme område som
2Farbrorsmyrene (877 m o.h.) og dekker ca. 0.4 km . Av ender

ble her påvist enkeltindivider av stokkand, krikkand og kvin-

and (tab. 19).

Stormyra ligger ca. 900 m o.h., dekker ca. 0.5 a og domineres

av minerogen fattigmyr. Ingen vadefugl, men 6-8 par heipip-

lerke, ble sett ved besøk i juni 1978.

Tre små ombrogene myrer (mindre enn 5 ha) i nedre del av bar-

skogsonen langs Atna (400-470 m o.h.) ble oppsøkt i første

halvdel av juni 1978 uten at våtmarksfugl kunne påvises.

Ytterligere seks dystrofe tjern ble oppsøkt uten at våtrnarks-

fugl kunne påvises.

Av spurvefugl på myr i barskogsonen dominerte gulerle,heipip-

lerke og sivspurv (tab. 26).

Fuktenger_ _barskogsonen

Et område med mosaikk av myr, fukteng og beitevoller med små-

bjrk og meterhyt vierkratt mellom Enden og Vollom i Atnsj-

feltet hadde et artsrikt fuglesamfunn dominert av løvsanger
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(29%), sivspurv, gråtrost og hagesanger (tilsammen 72%; tab. 20).

Blant de l5 registrerte artene her forekom også blåstrupe samt

enkeltbekkasin (reirfunn), heilo, gluttsnipe og strandsnipe.

Pr. punkt ble 5.6 individer notert, og diversiteten var relativt

hy (H'=2.2).

Tabell 20. Dominansverdier (8) for arter i fuglesamfunnet i et område
med blanding av myr, fukteng og beitevoller mellom Enden og
Vollom i Atnsjfeltet, basert på punkttakseringer fra 13 punkter.

Lvsanger 29
Sivspurv 18
Gråtrost 15
Hagesanger 10
Gulerle 5
Buskskvett 4

Gluttsnipe 4

Blåstrupe 3
Rdvingetrost 3
Bjrkefink 3
Linerle 1
Svarttrost 1
Ringdue 1
Heilo 1
Strandsnipe 1
Antall registreringer 73
Antall reg. pr. punkt 5.6
Antall arter 15

b. Subalpin sone

Elgevatnet _0grene _rundt

Av de seks vann og strre tjern som ble oppskt i subalpin sone

ble det observert ender  i  halvparten. Flest arter og individer
2ble sett på Elgevatnet, som ligger 965 m o.h. og dekker 0.3 km .

Fordelt på seks arter ble 21 individer observert her  i  midten av

juni 1978 (tab. 21). En måned senere ble ingen sett. Dette

antyder at det vesentlig er ikkehekkende individer som fura-

sjerer på Elgevatnet, eventuelt individer som hekker  i  tjerna

p& Atnsjmyra. Arsaken kan vare at Elgevatnet ligger verhardt

til og mangler vegetasjon langs breddene.
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Tabell 21. Totalbestand av ender i tre vann i bjørkebeltet i Atnas
nedbrfelt 1978 estimert på grunnlag av takseringer i
juni og juli.

Elgevatnet Grtjonna Klett jern

Juni Juli
Estimert

Juni
Estimert

Juni
Estimert

antall par antall par antall par
Brunnakke lpar
Krikkand 1? 0-1 3' 0-3
Stokkand lpar 1 13 0-1
Gressender tot. 2par 2-3 4' -4

1?
Toppand 117 1 lpar 1

Kvinand
,

0-2
Laksand lpar 1
Dykkender tot. 137 2-4 lpar 1

lg
lpar

Ender totalt 3par 4-7 4? 0-4 lpar 1
14?

19

2Myrene ved Elgevatnet dekker vel 1 km og ligger oppdelt av

trrmarkspartier langs flere bekker. Ombrogene mykmattedomi-

nerte partier utgjør noe mer enn halvparten av arealet, mens

resten domineres av flaskestarr-mykmatter. Myrflaten glir over

i subalpin hei og buskkledt kantsone mangler (fig. 3).

De åtte artene av vadefugl observert i 1978 (tab. 21) var kon-

sentrert til de minerogene delene av myrene. Strandsnipe var

den dominerende arten og utgjorde omtrent halvparten av de

17-20 hekkende par av vadefugl, fulgt av rødstilk og grønnstilk

(tab. 2 2) .
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Tabell 22. Totalbestand av vadefugl på to myrområder i bjørkebeltet i
Atnas nedborfelt 1978 estimert på grunnlag av takseringer
i juni og juli.

Brushane
Enkeltbekkasin
Rdstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Grpnnstilk
Strandsnipe
Svbmmesnipe
Vadefugl totalt

Myrene ved Elgevatnet

Påviste Hekke- Andre obs.
Estimert

kull adferd Juni Juli
antall
ar

1 0-1
l 0-1

) 4 3
3 0
1 0

2 l 8 3
9 l 3 9-10

1 1 4 3 2
3 14 21 8 17-20

M rene ved Grat'pnna

Påviste Hekke- Andre obs. EStimert
kull adferd Juni antall

ar

1 l
3 3
2 2

4 4

3 0-3
10 3 10-13

Andre _myrom&der _og_vann_i _den_subalpine _sonen

Myrene ved Gr&tjrna ligger ca. 935 m o.h., dekker med Gråtjørna

ca. 0.7 m og er dominert av mykmatter med flaskestarr. Hekke-

bestanden av vadefugl her var vel det halve av den på myrene

ved Elgevatnet. Av de fem artene observert i midten av juni

1979 dominerte rødstilk og grønnstilk (tab. 20). På selve

Gråtjørna ble krikkand og stokkand sett (tab. 21).

Forøvrig ble myrene ved Storåstjern 1000 m o.h. og i Hesjemarka

960-1020 m o.h. oppskt i midten av juni 1978, men bestanden

av vadefugl var ytterst beskjeden, kun en enkeltbekkasin i spill

ble registrert. Et toppandpar ble sett på Klett-tjern, mens

det ikke ble observert ender verken på Gråsjøen, Gråtjern eller

Storåstjern.

Av spurvefugl på myr i bjørkebeltet dominerte såerle, lapp-

spurv, sivspurv og heipiplerke (tab. 26).
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e. Lavalpin sone

Asdastiorna_0g_yrene _rundt

Av vannene i lavalpin sone er Asdalstjorna det viktigste for

våtmarksfugl, spesielt for ender. Området ligger ca. 1130 m o.h.
2og dekker ca. l.5 km . Karakteristisk er de store flaskestarr-

dominerte beltene av storstarrsump i tilknytning til de oppdemte

tjerna. I 1978 ble foruten storlom hele seks andearter observert

her, med 20 individer i juni og 39 individer i juli (tab. 23).

I tillegg til artene i tab. 23 er det også observert gås og

stokkand her (Opheim 1978). Dessuten er bergand påvist

hekkende idet tre par med tilsammen 16 unger ble sett i 1969

(Opheim 1978).

Tabell 23. Totalbestand av lom og ender i tre vann i lavalpin sone i
Atnas nedbrfelt 1978 estimert på grunnlag av takseringer
i juni og juli.

Juni Juli

Storlom 2i
Krikkand 6i 8o

39
Gressender tot. 6i 80

3o
+

Toppand 2par So
lo So

Bergand 3par $

Svartand
29

lpar lo
lo 59

Sjorre - lpar
Kvinand Si
Laksand
Dykkender tot. 6par 9o

2o 129
lpar
5i

Ender totalt 6par 17o
2o 159
6i lpar

5i

Åsdalstjerna
Estimert
antall par

1
3-8

3-8

2-5

2-3

1-5

1

Kvislåtjern
Estimert

Juni
antall par

1 0-1

lo 0-1

Steintjern,
Sollifjellet

Estimert
Juni

antall par

lpar 1

6-14 lo

lo

0-1 lpar

lpar

1

9-22 0-1 1
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Karakteristisk for området synes likevel & vere det store

antallet svømmesnipe som sees her midtsommers: 39-47 indi-

vider ble notert i juli 1978, de fleste i de to oppdemte tjerna,

men også flere individer i småtjerna ute på myrflata (tab. 24a).

Også Opheim (1978) betegner svømmesnipa som karakterfugl her,

med 40-50 individer observert i august flere år, mot bare 5-15

i juni. Dette stemmer med tallene fra 1978; kun 11 individer

i begynnelsen av juni (tab. 24a). Sannsynligvis utgjøres de

fleste individene i juli og august av hunner som er ferdig med

sin del av hekkingen (se Haftorn 1971). Forøvrig dominerte

grønnstilk og heilo (tab. 24a), mens forekomsten av brushane

var meget sparsom, i motsetning til på Åstjørnmyrene (tab. 24a).

I tillegg til artene i tab. 24a er det ved Asdalstjrna ogs

sett gluttsnipe i 1969, vipepar i 1978 og hekkende boltit i

1974 (Opheim 1978).

Tabell 24. a. Totalbestand av vadefugl på to myrområder i lavalpin sone
i Atnas nedbørfelt 1978 estimert på grunnlag av takseringer
i juni og juli.

b. Antall vadefugl observert på sju myrer i lavalpin sone
i Atnas nedbørfelt ved besøk i juni 1978.

a.

Påviste
kull

Heilo
Brushane

Enkeltbekkasin
Rødstilk
Grønnstilk
Strandsnipe
Svømmesnipe
Vadefugl totalt

M rene ved Asdalstjerna Ast 'rnsmyrene
Hekke- Andre obs. Estimert Påviste Hekke- Andre obs. Estimert
adferd Juni Juli antall ar kull adferd Juni antall par

2-3 15 8 2-4 1 1
lpar l 1 1 lo 8-10

2 2 2-4 '; 0-2
2 4 1-3 2-4 1 0-1
4 2 4 2-3 2-3

X 4-5 0-4
22-26 11 17-21 22-26
32-37 l par 30-37 33-47 1 3-4 13 11-17

35i+

b.

Heilo
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rødstilk
Strandsni e
Vadefugl totalt

Myrene ved Skjerbekk- Sjliseter- Myrene ved Brenn- Myrene ved Myrene ved
Kvislåtjern m rin myrene Aumskardtjern m rin Hattjern Blankgrytkroken

2 2
2 2

1
2

1
4

7 4 3

1
1
2 2

1

1
1
1
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Andre _muromrider_0g_vann_i_lava pin _sone

Med tanke på vadefugl er Astjrnsmyrene av tilnærmet samme

interesse som myrene ved Asdalstjrna. De ligger ca. 1020 m o.h.
2og dekker ca. 0.7 km. Her dominerer minerogen flatmyr med

mykmatter isprengt strenger med dvergbjørk. Minerogene bakke-

myrer med vier forekommer også. Av de fem vaderartene utgjorde

brushane majoriteten av hekkebestanden, mens grønnstilk var den

nest vanligste (tab. 24a). Spurvefuglsamfunnet på Astjørn-

myrene var dominert av heipiplerke (53-55%) og lappspurv

(29-33%), mens sivspurv, lovsanger og bl&strupe var sparsomt

representert (tab. 25).

Tabell 25. Dominansverdier (%) for artene i spurvefuglsamfunnet på
Åstjørnsmyra basert på linje- og punkttaksering 14.6.78.

Linje- Punkt-
taksering taksering

Heipiplerke 55 53
Lappspurv 29 33
Sivspurv 6 8
Lvsanger 6 6
Blåstrupe 3
Antall registreringer 31 36
Antall punkter 5
Antall reg. pr. punkt 7.2
Antall arter 5 4

6

Av 12 andre myrer i lavalpin sone som ble oppsøkt, var det

vadefuglåse på sju (tab. 24b), men antall arter og individer

på hver av dem var lite. Myrene ved Sjliseter skilte seg fra

de andre ved påvist forekomst av dobbeltbekkasin (jfr. Barth &

Hagen 1951). Ingen vadefugl ble sett på følgende fem myrer:

Myrene ved Brennflytjern (1080 m o.h.), myrene ved Steintjern

(1000-1060 m o.h.), myrene ved Piktjern (1090 m o.h.), myrene

ved Snautangen/Finnsjfjellet (1000-1050 m o.h.) samt p& Hatt-

fl6yet (1000-1100 m o.h.).

Av de tolv vannene i lavalpin sone som ble oppsøkt, var det

ender i tre. I tillegg til Asdalstjorna var dette Steintjerna

på Sollifjellet (1108-1116 m o.h.) med et toppandpar og Kvisl&-

tjern (1241 m o.h.) med en laksand (tab. 23).
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Av spurvefugl på myr i lavalpin sone totalt dominerte heipip-

lerke og lappspurv (tab. 26).

Tabell 26. Dominansverdier {%) for arter i fuglesamfunnet på myr i
barskogsonen, bjørkebeltet og i lavalpin sone, basert på
linjetakseringer i 1978.

Enkeltbekkasin
Såerle
Heipiplerke
Gluttsnipe
Sivspurv
Rdstilk
Grnnstilk
Svmmesnipe
Heilo
Vipe
Buskskvett
Trane
Strandsnipe
Trepiplerke
Lappspurv
Liryp
Lvsanger
Brushane
Blåstrupe
Antall registreringer
Antall arter

Barskog sonen
23
17
14
12
12

4
4

3
2

2
2
1
1
1

Bjorkebeltet Lavalpin sone
5

30
11 43

4
11 8

6
19 2

4

15
7

92
14

27
8

1

22

8
5

1
88
10
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Tabell 27. Fuglearter observert i Atnas nedbørfelt t.o.m. 1979.
Lista er basert på tab. 4 samt Barth & Hagen (1951), Barth
(1956), Fremming & Slagsvold (1968), Mysterud og Dunker
(1972) samt Schiemann et al. (1972).

Symboler:
H hekking påvist
h hekkeadferd observert
(h) hekkeadferd ikke observert, men hekking er sannsynlig
t observert bare på trekk eller utenfor hekkesesongen
+++ jevnt utbredt og vanlig
++ jevnt utbredt, men fåtallig
+ flekkvis utbredt og fåtallig

sjelden eller tilfeldig, færre enn 3 observasjoner
N ikke sett  i  underskelsesperioden 1978-79
K omtalt i kommentarer til artslista

Hekke- Trekk-
Art

tiden tidene
Storlom Gavia arctica (h)+ K
Gr%hegre Ardea cinerea t- NK
Sangsvane Cygnus cygnus t- NK
Sædgås Anser fabalis t+ NK
Kortnebbgås A. brachyrhynchos t+ K
Brunnakke Anas penelope H+ K
Krikkand A. crecca H+++
Stokkand A. platyrhynchos H+
Stjertand A. acuta H- NK
Knekkand A. querquedula t- NK
Skjeand A. clypeata t- NK
Toppand Aythya fuligula H++
Bergand A. marila H+ K
Havelle Clangula hyemalis h- NK
Svartand Melanitta nigra (h)+ K
Sjdorre M. fusca K
Kvinand Bucephala clangula H++
Siland Mergus serrator H- NK
Laksand M. merganser H++ K
Glente Milvus milvus t- NK
Myrhauk Circus cyaneus K
Honsehauk Accipiter gentilis H++ NK
Spurvehauk A. nisus H+ K
Musvak Buteo buteo h+ K
Fjellv?k B. lagopus H++ K
Kongern Aquila chrysaetos H++ K
Fiskeorn Pandion haliaetus + K
Trnfalk Falco tinnunculus H++ K
Dvergfalk F. columbarius H++ K
Jaktfalk F. rusticolus H++ K
Jerpe Bonasa bonasia (h)+ NK
Lirype Lagopus lagopus H+++
Fjellrype L. mutus H++
Orrfugl Tetrao tetrix H++
Storfugl T. urogall us H++
Fasan Phasianus colchicus NK
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Åkerrikse
Trane
Tjeld
Sandlo
Boltit
Heilo
Vipe
Ternmincksnipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Spove
Rdstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Gronnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Svomme snipe
Fjell jo
Fiskemke
Gr?make
Skogdue
Ringdue
Gjok
Hubro
Snugle
Haukugle
Spurveugle
Slagugle
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Tarnseiler
Vendehals
Gråspett
Grinnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Tretåspett
Sanglerke
Fjel lerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Linerle
Sidensvans
Fossekall

Crex crex
Grus grus
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
c. morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris ternminckii
C. alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Numenius sp.
Tringa totanus
T. nebularia
T. ochropus
T. glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Stercorarius longicaudus
Larus canus
L. argentatus
Columba oenas
C. palumbus
Cuculus conorus
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix uralensis
Asio otus
A. flarnmeus
Aegolius funereus
Apus apus
Jynx  torquilla
Picus canus
P. viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
D. minor
Picoides tridactylus
Alauda arvenis
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
A. pratensis
Motacilla flava
M. alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus

H+
H-

NK
K

NK
K

H++
H+++
h++

H+
H+++

NK
K

K

K
(h)++

NK
h++
H+++
h+
H+++
H+++

NK
H++

h+

(h)+++
H+++
H+

NK
K

NK
NK

K

H+
H++
(h)-
H+
H+
H+++
H+
H++
{h)+

NK
NK

K
K
K

NK
K

H++
(h)+
H+
H+

H+
H++
H++
H+++
H+++
H+++
H++

K
NK

K

K
K
K

NK
NK

K
K

t-
H++

NK
K
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Gjerdesmett Troglodytes troglodytes K

Jernspurv Prunella modularis H+++ K

Rd strupe Erithacus rubecula H+++
Blåstrupe Luscinia svecica H++
Rdstjert Phoenicurus phoenicurus H+++
Buskskvett Saxicola rubetra H++
Steinskvett Oenanthe oenanthe H+++
Ringtrost Turdus torquatus H++
Svarttrost T. merula (h) ++
Gråtrost T. pilaris H++
Maltrost T. philomelos H+++
Rdvingetrost T. iliacus H+++
Duetrost T. viscivorus H++
Gul sanger Hippo la is icterina + K

Moller Sylvia curruca H+(+) K

Tornsanger s.communis NK

Hagesanger s.borin (h)+ K

Munk s.atricapilla (h)+ K

Bksanger Phylloscopus sibilatrix K

Gransanger P. collybita K

Lbvsanger P. trochilus H+++
Fuglekonge Regulus regulus H+++
Gråfluesnapper Muscicapa striata H++
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca H+++
Stjertmeis Aegithalos caudatus H- K

Lvmeis Parus palustris NK

Granmeis P. montanus H++
Lappmeis P. cinctus H+ K

Toppmeis P. cristatus H++
Svartmeis P. ater (h)++
Blameis P. caeruleus NK

Kjottmeis P. major H+
Trekryper Certhia familiaris (h)+
Varsler Lanius excubitor H+ K

Ntteskrike Garrulus glandarius (h)+ K

Lavskrike Perisoreus infaustus H++
Skjære Pica pica H+ K

Krke Corvus corone H++
Ravn c.corax H++
Stær Sturnus vulgaris H+
Gråspurv Passer domesticus H- NK

Bokfink Fringilla coelebs H+++
Bjrkefink F. montifringilla H+++
Grinnfink Carduelis chloris NK

Gronnsisik c. spinus (h)+++
Bergirisk C. flavirostris h- NK

Gråsisik C. flammea H+++
Grankorsnebb Loxia curvirostra (h)++
Furukorsnebb L. pytyopsittacus + N

Dompap Pyrrhula pyrrhula h++
Lappspurv Calcarius lapponicus H++
Snspurv Plectrophenax nivalis H+
Gulspurv Emberiza citrinella H+ K

Hortulan E. hort ul ana h- NK

Sivspurv E. schoeniclus H+++
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4. Kommentarer til artslista

I det følgende er bare de arter kommentert hvis status ikke

framgår av tabellene over takseringsresultatene eller teksten

forøvrig. Bare observasjoner gjort t.o.m. l979 er tatt med.

Storlom  Gavia arctica.  Sees hvert r p& Atnsjen (Barth 1956,

Fremming & Slagsvold 1968). I 1978 1 par L. Hirsjen

ved begge bes0k (7.6. Og 13.7.1978), videre l ind.

Asdalstjorna 8.6.1978 og l ind. Kvisl&tjrna 20.6.1978.

4 ind. sammen p& Atnsjen 24.7.1979.

Gr&hegre  Ardea cinerea. l ind. Atnsjomyra 6.7.1967 (Fremming

& Slagsvold 1968).

Sangsvane  Cygnus cygnus. I Atnsjen 4 ind. vinteren 1941-42

og 2 ind. mai 1945 (Barth & Hagen 1951).

Sædgås  Anser fabalis.  Flokker passerer over Atnsjfeltet eller

hviler på Atnsjøen i trekktiden, gjerne i mai og september

-oktober (Barth 1956). Uklart om disse observasjonene

også omfatter kortnebbgås.

Kortnebbgås  A. brachyrhynchos.  I 1979 ca. 150 ind. i flukt

mot NV i nedre Atndalen 19.5 Og ca. 100 ind. i flukt mot

Ni Veslegrytdalen l.6. Uklart om tidligere observasjoner

av sædgås også omfatter kortnebbgås.

Brunnakke  Anas penelope.  Hunn med unger i Atnsjmyra 6.7.1967

(Fremming & Slagsvold 1968) og 14.7.1978. Ellers sett

på Helaktjørna og Elgvatnet i 1978.

Stjertand  A. acuta. Kull i Rånåtjern, Atnsjømyra, i forrige

århundre (Guldberg 1891). Flere par Atnsjmyra 27.5.1946

(Valeur 1946a).

Knekkand  A. querquedula.  l par Atnsjmyra 27.5.1946 (Valeur

1946a).

Skjeand  A. clupeata.  l par 6.6.1961 og 1 hann 20.6.1968

Atnsjmyra (Schiemann et al. 1972).

Bergand  Aythya marila.  Reirfunn Atnsjømyra 1947 (Barth 1956).

I 1978 kun sett på Åsdalstjørna: 3 par 8.6., 2 par+

1 hann 13.7. Samme sted tre par med tilsammen 16 unger

i 1969 (Opheim 1978).
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Havelle Clangula hyemalis. Hunn med hekkeadferd i tjern

1230 m o.h. lengst nord i Rondvassdalen 9.7.1967 (Barth

1971).

Svartand Melanitta nigra. Flere ind. Atnsjen 29.6.1961

(Schiemann et al. 1972). I 1978 bare sett på Åsdalstjørna:

2 hanner og 1 hunn 8.6., l hann og 5 hunner 13.6.

Sjorre M fusca. Sees av og til i Atnsjmyra (Barth 1956).

l par Asdalstjrna 13.7.1978 0g l hann i Rundtjorna ved

Vollom 24.-28.5.1979.

Siland Mergus serrator. På Atna og Atnsjpen sees kull av og

til (Barth 1956).

Laksand M. merganser. Den vanligste andeart å se langs elvene

i nedslagsfeltet i 1978-79.

Glente Mivus milvus. l ind. nær Sollia kirke 30.9.1965

( Anon . 19 7 8 ) .

Myrhauk Circus cyaneus. 1 hunn Atnsjomyra 22.6.1942 (Barth &

Hagen 1951). 1 hann Nedre Atndalen 29.4.1979.

Hnsehauk Accipiter gentilis. Hekker sannsynligvis årvisst

flere steder i Atnsjøfeitet, således ved Straumbu i 1934

og ved Vollen i 1949-51 (Barth & Hagen 1951), samt øst

for Atnbrua i 1934-46 (Valeur 1946b). Et ind. Blankgryt-

dalen 10.4.1979 (R. degaard pers.medd.).

Spurvehauk A. nisus. Hekket ved Straumbu i 1936 (Barth & Hagen

1951). 1 ind. HirkjØlen 7.6.1978, og 1 hann Nedre Atn-

dalen 28.5.1979.

Musvåk Buteo buteo. 1-2 ind. Vuludalen, Atnsjfeltet, 20.8.1953

(Barth 1956). Arten sett en rekke ganger i Nedre Atn-

dalen mai og juni 1979.

Fjellvåk B. ag0pus. Hekket tidligere tallrik i Atnsjfeltet

fra barskogen til mellomalpin sone i smågnagerår (Barth

1956). Ingen hekking er påvist i smågnagerårene 1963

(Mysterud & Dunker 1972) og 1967 (Fremming & Slagsvold

1968). I smågnageråret 1978 fant vi tre reir, men bare

et av dem i Atnsjfeltet, nemlig i lavalpin sone i Sndl-

dalen. De to vrige var i traktene Skjaringfjell -

Ledsagaren (et i barskog og et i bjorkebeltet).



- 60 -

Kongeørn  Aquila chrysaetos.  Seks par hekker innen nedslags-

feltet. Ryper og hare er her de viktigste byttedyrene

for disse parene, spesielt tidlig i hekketiden (mars-

mai) (Fremming upubl.).

Fiskeørn  Pandion haliaetus.  Opptrer sporadisk og sees nesten

hver sommer over Atna, Atnsjmyra og Atnsjen (Barth &

Hagen 1951, Fremming & Slagsvold 1968). 1 ind. Atnsj-

myra 23.7.1979.

T&rnfalk  Falco tinnunculus.  I Atnsjfeltet kanskje mer alminnelig

enn dvergfalken, men i vekslende antall fra år til år

(Barth & Hagen 1951). Tallrik her i smågnageråret 1963

(Mysterud & Dunker 1972). To reirfunn i smågnageråret

1978, begge i traktene Skjæringfjell - Ledsagaren.

Dvergfalk F. columbarius.  I Atnsjøfeltet nokså alminnelig, men

i vekslende antall fra år til år (Barth & Hagen 1951).

Kun en observasjon i 1963 (Mysterud & Dunker 1972).

Eneste dagrovfuglart som ble funnet hekkende i Atnsj-

feltet i 1966-67 (Fremming & Slagsvold 1968). I 1978 to

reirfunn; et p Atnsjmyra og et ved Skjæringfjell.

Dessuten 1 ind. observert ved Vollom. Hekkeadferd på

Atnsjmyra 23.7.1979.

Jaktfalk  F. rusticolus.  To-tre par hekker innen nedslagsfeltet

(Fremming upubl.). I 1978 ble fire falkeribb av rype

(to av lirype og to av fjellrype) funnet i lavalpin sone

øst for Atna, og en myte fjær av jaktfalk funnet i samme

sone vest for Atna. Ryper utgjør mer enn 95% av bytte-

dyrene til denne arten i hekketida (april-juni) i Dovre-

området (Hagen 1952b).

Jerpe  Bonasa bonasia.  Sees n& og da i srligste del av Atnsj-

feltet (Barth & Hagen 1951).

Fasan  Phasianus colchicus.  Observert ved Atnsjmyra 8.6.196l

og ved Atnbrua 23.6.1963 (Schiemann et al. 1972).

Akerrikse Ce crea.  Hort ved Nesset, Atnsjfeltet, 23.6. og

2.7.1963 (Schiemann et al. 1972).

Trane  Grus grus.  Funnet hekkende ved Musvolkollen og Finnsjøen

(Barth & Hagen 1951). l-2 par hekker årvisst på Atnsjø-

myra (Barth 1955, Fremming & Slagsvold 1968). 1978-79
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observert på Atnsjømyra (1-2 par), Flymyrene, ved

Gråtjerna (fjærfunn) og ved Farbrorsmyrene (hrt).

Tjeld  Heamatopus ostralegus.  Ved Atnsjen l ind. juni 1946

(Barth & Hagen 1951). Samme sted sett flere ganger om

sommeren, bl.a. 2 ind. 30.5.1966, og 2 voksne med 3

flygedyktige unger 5.7.1968 (Fremming & Slagsvold 1968).

Sandlo  Charadrius hiaticula.  I nordenden av Atnsjen 5-10 ind.

i juni/juli 1949-52 (Barth 1956). 1 ind. samme sted

20.6.1978.

Temmincksnipe  Calidris temminckii.  1 ind. på sandbanke i Atna

ved Sætri (Atnsjømyra) 21.6.1965 (Schiemann et al. 1972).

Myrsnipe  C. alpina.  Hørt i flukt ved Storvola 9.6.1978, Og

1 ind. sett i flukt ved Gråpiggen 19.6.1978. Observa-

sjonsstedene ligger 8 km fra hverandre i samme fjellområde.

Brushane  Philomachus pugnax.  I 1978 minst 1 par Asdalstjrna

8.6. Minst 9 hunner samt 1 hann på Åstjørnmyra 15.6.,

her ble det også funnet et reir. Samme år 1 hunn på

myrene ved Elgvatnet 15.7.

Dobbeltbekkasin  Gallinago media.  Spillplass i lavalpin sone øst

for Atnsjen: Minst 13 spillende ind. i 1935, 6-8 ind.

i 1939, 1 ind. i 1942 og ingen ind. ved besøk i 1947

(Barth & Hagen 1951). Ingen ind. ved besøk i 1966

(Fremming & Slagsvold 1968). 1 ind. hørt her 19.6.1978.

Spove  Numenius sp. 1 ind. på jordene ved Nesset, Atnsjfeltet,

mai 1967 (Fremming & Slagsvold 1968).

Steinvender  Arenaria interpres.  Ved Atnsjøen 1 ind. i slutten

av august 1958 (Fremming & Slagsvold 1968).

Fjelljo  Stercorarius longicaudus.  l ind. skutt ved Musvollseter,

Atnsjfeltet, 29.9.1949 (Stop-Bowitz 1950).

Fiskem&ke  Larus canus.  Tidligere bare sett i trekktidene vår

og hist i Atnsjfeltet (Barth 1956). Et par med hekke-

adferd D¢rålsvatnet juli 1969 (Barth 1971). I 1978 sett

p% Asdalstjrna (l par 8.6.) og Atnsjmyra (l ind. 20.6.),

i 1979 ved Gråtjørna (1 ind. 13.6.).

Gr&m&ke  L. argentatus.  Tre ind. i flukt over Atnsjmyra

7.6.1966 (Fremming & Slagsvold 1968).
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Skogdue  Columba oenas.  l ind. ved Atnsjen 28.6.196l

(Schiemann et al. 1972).

Ringdue  C. palumbus.  Ikke p&vist i Atnsjfeltet for i 196l

(Schiemann et al. 1972). I 1978-79 f&tallig her, men i

nedre Atndalen vanlig.

Hubro  Bubo bubo.  Arten har her som i resten av landet avtatt

sterkt i antall (Fremming in prep.). Tidligere karakteri-

sert som alminnelig i Atnsjfeltet i forhold til resten

av landet (Barth & Hagen 1951), med fire kjente hekkeloka-

liteter (Holt 1945, Hagen 1952a). De samme fire lokali-

teter ble undersøkt i smågnageråret 1963. Det var da

hekking på bare en av dem, men fugl til stede på ytter-

ligere to (Mysterud & Dunker 1972). Ingen hekking er påvist

p& disse lokalitetene i 1966-67, men arten ble hrt om

våren begge år (Fremming & Slagsvold 1968). Ingen hekking

er påvist på 1970-tallet, men fugl er registrert på en

av dem (Fremming pers.medd.). Høres hver vår i to

områder i nedre Atndalen og i ett i nordre Atndal.

Anslagsvis tre par i nedslagsfeltet. I Atnsjfeltet var

hare et av de viktigste byttedyrene, men det var likevel

mengden av smågnagere på ettervinteren som avgjorde om

hekking ble påbegynt (Hagen 1952a). Hekking fant bare

sted i rike smågnagerår (Hagen 1952a, Mysterud & Dunker

1972).

Snougle  Nyctea scandiaca.  Skal ha vert vanlig i nedslagsfeltet

omkring århundreskiftet (Barth & Hagen 1951). Kun en

konkret observasjon: To ind. ved Vulutj. juni 1933

(Barth & Hagen 1951).

Haukugle  Surnia uula.  I Atnsjfeltet to reirfunn i 1949

(Hagen & Barth 1950). Et ind. Atnbrua sep. 1976 (Jo

Øvergaard pers medd.). I 1978 reirfunn ved Skjæringfjell

7.6., samt en observasjon av et enkeltind. 3 km unna

samme dag. Samme år et ind. med hekkeadferd (varsling)

i Storgrytdalen i juni (Jo vergaard pers.medd.), samt

et ind. ved Kjlseter, Nedre Atndal, i august.
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Spurveugle Glaucidium passernum. I Atnsjfeltet sett ved

Nesset og Atnbrua februar 1948 (Barth & Hagen 1951) og

ved Nesset 29.11.1967 (Fremming & Slagsvold 1968).

I 1978 gulpeboller og mulig hamstringsplass funnet ved

Dammyra. I 1979 reirfunn i nedre Atndalen samt gulpeboller

og mulig hamstringsplass øst for Atnbrua. Et ind. hørt

ved Lien i nordre Atndalen 8.3.1979, hvor lagringsplass

også ble funnet (Roar Solheim pers.medd.).

Slagugle  Stic uralensis. Et ind. ved Musvollseter 10.9.1951

(Barth & Hagen 1951}. Hørt i nedre Atndalen, mai 1979.

Det første kjente hekkefunn av arten i Norge (1886) er

stedfestet til Atna i Østerdalen (Haftorn 1971), og lå

neppe mer enn 10 km unna observasjonen i 1979.

Hornugle Asio otus. Reirfunn ved Atnbrua i 1948 (Barth &

Hagen 1951). Flere ind. funnet blant byttedyrene til

hubro i området (Barth & Hagen 1951, Mysterud & Dunker

1972).

Jordugle A. flammeus. To reirfunn ved Sjliseter, Atnsjfeltet

i 1963 (Fremming & Slagsvold 1968). Samme år territorie-

markerende ind. på ytterligere to lokaliteter i Atnsjd-

feltet (Mysterud & Dunker 1972). Noen få observasjoner

på 1930- og 40-tallet. Funnet gjentatte ganger som

byttedyr i hubroreir 1948-49 (Barth & Hagen 1951).

Gulpebolle etter arten funnet på Åstjørnmyra 15.6.1978.

Gr5spett Picus ccnus. Et ind. nord for Holoyneset, Nedre

Atndalen 13.6.1979.

Grnnspett  • viridis. Et ind. ved Nesset, Atnsjfeltet, flere

ganger senhøsten 1950 (Barth & Hagen 1951). Også sett

på 1960-tallet (Schiemann et al. 1972).

Svartspett Dryocopus martius. Ikke sett i Atnsjfeltet. Fore-

kommer i hoveddalføret fra Atnbrua og nedover, og er

vanlig i nedre Atndalen (under 600 m o.h.) med en rekke

observasjoner samt to hekkefunn i 1979. Flere direkte

observasjoner samt funn av mange gamle reirhull i Hirkjlen/

Skjæringfjell-området i 1978.

Flaggspett Dendrocopos major. Spredte observasjoner høst og

vinter i Atnsjfeltet (Barth & Hagen 1951). 1978-1979

bare indirekte observasjoner av sportegn.
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Dvergspett D. minor.  Karakterisert som temmelig alminnelig

i Atnsjfeltet av Barth & Hagen (1951) med fire reirfunn.

Reirfunn p Atnsjmyra i 1966 og 1967 (Fremming & Slags-

vold 1972). Et ind. ved Hanestadnysr. 25.6.1978 (Ragnar

Ødegaard pers. medd.). Et ind. ved Haugasr., Veslegryt-

dalen 29.5.1979.

Tretåspett  Picoides tridactylus.  Karakteriseres av Barth &

Hagen (1951) som periodevis nokså alminnelig i furuskogen

i Atnsjfeltet med tre reirfunn. Et ind. Skjæringfjell

7.6.1978, dessuten er sportegn (gamle reirhull samt

ringing) påvist flere steder. En hunn ved Lien, nordre

Atndal 8.3.1979 0g en hann ved Atnbrua 7.3.1979 (Roar

Solheim pers.medd.).

Sanglerke  Alauda arvensis.  Et ind. ved Nesset, Atnsjfeltet

24.3.1949 (Barth & Hagen 1951).

Fjellerke  Eremophila alpestris.  l ind. på toppen av Rond-

slottet 9.7.1946 (Haftorn 1971) og 7 ind. ved Bjrnhollia

1 7 • 4 .195 2 (Bar th 19 5 6 ) •

Sandsvale  Riparia riparia.  Beskrevet av Barth & Hagen (1951)

som alminnelig i Atnsjfeltet med flere kolonier. Bare

en koloni funnet her i 1966-67 (Fremming & Slagsvold).

Ingen hekkefunn i 1978-79, men spredte enkeltobservasjoner.

Låvesvale  Hirundo rustica.  I 1978-79 ganske vanlig ved dyrka

mark i hoveddalføret, men ble også funnet hekkende på

Storgrytdalsr. i bjørkebeltet.

Sidensvans  Bombycilla garrulus.  Flokk ved Atnsjen 10.2.1948,

22.1.1950 og 1.11.1951 (Barth 1951).

Fossekall  Cinclus cinclus. Bebor alle stirre bekker i Atnsj-

feltet, sju reirfunn (Barth & Hagen 1951). Et reirfunn

vest for Atnsjømyrene i 1967 (Fremming & Slagsvold 1968).

Et reirfunn øst for Atnsjmyrene 23.6.1977, forovrig sett

i Mubekken (1130 m o.h.) 3.6.1979 og i Hira ved Dammyra

ved bes0k b&de 10.6.1978 0g 27.5.1979. Utfloyet kull

Øverdalsbekken i Sollia 23.7.1979.

Gjerdesmett  Troglodytes troglodytes.  Hort synge ved Bjrhollia,

Atnsjfeltet, 13.6.1935 (Barth & Hagen 1951). Notert i

Atnsjfeltet i perioden 1969-68 (Schiemann et al. 1972).
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Et ind. i tregrensa på Skjringfjell 7.6.1978, og

1 ind. i nedre Atndalen 28.5.1979.

Jernspurv  Prunella modulars.  Vanlig under tregrensen. En

observasjon i lavalpin sone: et ind. sang i vierkjerr

langs bekk ved Grotortjirna (1120 m o.h.) 19.6.1978.

Gulsanger  Hippolais icterina.  Et syngende ind. i elvekantskogen

på Atnsjømyra 11.6.1947 (Barth & Hagen 1951). Notert i

Atnsjfeltet i perioden 1969-68 (Schiemann et al. 1972).

To syngende ind. langs Hira 10.6.1978 og et syngende ind.

Haugasr., Veslegrytdalen 1.6.1979.

Moller  Sylvia curruca.  I tillegg til observasjonene p takser-

ingene l978-79 (gjengitt i tabellene foran) observert på

ytterligere fire lokaliteter. Forekommer hyppigere enn

gulsanger, hagesanger og munk.

Tornsanger  S. communis.  To ind. ved Nesset, Atnsjfeltet

12.-15.5.1949 (Barth & Hagen 1951).

Hagesanger  S. barin.  I tillegg til observasjonene på

takseringene 1978-79 (gjengitt i tabellene foran) også

observert ved Haugasr., Veslegrytdalen 1.6.1979.

Munk  S. atricapilla.  En hann ved Nesset, Atnsj@feltet, 30.5.1966

(Fremming & Slagsvold 1968). Notert i Atnsjfeltet i

perioden 1960-68 (Schiemann et al. 1972). I tillegg til

observasjonene på takseringene 1978-79, også observert

ved Nordstumoya, Nedre Atndal 10.6.1978 og ved Haugasr.,

Veslegrytdalen 1.6.1979.

Bksanger  Phyloscopus sibilatria.  Et syngende ind. vest for

Atnsjen 8.7.1946 (Barth & Hagen 1951), et syngende ind.

Atnsjmyra 18.-25.6.1966 (Fremming & Slagsvold· 1968) og

notert i Atnsjfeltet i perioden 1969-68 (Schiemann et

al. 1972). Et syngende ind. ved Slåttbekken i Storgryt-

dalen 15.6.1978.

Gransanger  P. collybita.  I Atnsjfeltet hart to ind. 21.6.1963

og to 21.6.1964 (Schiemann et al. 1972). Et syngende ind.

i nedre Atndal (400 m o.h.) 28.5.1979.

Stjertmeis  Aegithalos caudatus.  Et ind. med mat i nebbet på

Atnsjømyra 21.6.1964 (Schiemann et al. 1972). Hekkefunn

ved Bretningen i Sollia 1979; unger ble matet 3.7.
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Lvmeis Parus palustris. Et ind. ved Atnsjen 22.6.196l

(Schiemann et al. 1972).

Lappmeis P. cinctus. Karakteriseres av Barth & Hagen (1951)

som ikke helt sjelden i Atnsjfeltet, med to reirfunn.

På Åsen ved Stadsbuyi observert 4 forskjellige par

22.-23.5.1979.

Bl&meis P. caeruleus. Sees av og til p& g&rdene om vinteren

(Barth & Hagen 1951).

Varsler Lanius excubitor. To kull utflØyne unger vest for

Atnsjmyra 28.6.1947 og et kull i Vesle Grytdalen 15.6.1948

(Barth & Hagen 1951). Et kull sørvest for Gråsjøen

24.6.1978 (Ragnar Ødegaard pers.medd.). Reir med flyge-

ferdige unger i Storgrytdalen l6.6.1978, samt et varslende

ind. med bytte i nebbet på Dammyra langs Hira 10.6.1978.

Ndtteskrike Garulus glandarius. Observert kun i perioden

oktober-februar de enkelte år (Barth & Hagen 1951).

To ind. i skoggrensa i Blankgrytdalen 4.10.1979.

Skjære Pica pica. Flere par hekker årlig ved bebyggelsen i

Atnsjfeltet (Barth & Hagen 1951). Samme karakteristikk

syntes også å gjelde i 1978-79.

Gråspurv Passer domesticus. Hekket ved Atnbrua i 1950 og 1951

(Barth & Hagen 1951).

Grnnfink Carduelis chloris. Et par ved Nessetsr., Atnsjfeltet,

3.4.1948 (Barth & Hagen 1951).

Bergirisk C. flavirostris. Et par med hekkeadferd like nordvest

for DØrålsvatnet (1300-1350 m o.h.) 16.-17.7.1969 (Barth

1971).

Gulspurv Emberiza citinella. Spredt forekomst med flere hekke-

funn i Atnsjfeltet (Barth & Hagen 1951). Minst to

syngende ind. på hogstflate i nedre Atndalen 13.6.1979.

Hortulan E. hotulana. Syngende ind. på fire ulike steder i

Atnsjfeltet 1935-49 (Barth & Hagen 1951).
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C. DISKUSJON

l. Fu lesamfunn & torrmark

a. Atssammensetning

Da de ulike fugleartene har ulike habitatkrav (Haftorn 1971),

vil sammensetningen av arter være forskjellig i de forskjellige

vegetasjonstypene. Det er godt dokumentert at vegetasjonens

struktur her er avgjrende (for norske forhold se Rv (1975)

og Bevanger (1977)), hvilket bl.a. sees av artsutskiftningen

gjennom en suksesjon i en og samme skogtype (degaard 1982).

Som forventet var derfor artssammensetningen i de ulike vegeta-

sjonstypenes fuglesamfunn forskjellig. I det følgende skal

nærmere detaljer i disse forskjellene diskuteres.

Granskg

På hogstflater (h.kl. I-II) i granskog 450-650 m o.h. syntes

trepiplerke og buskskvett å dominere fuglesamfunnet. Arts-

sammensetningen likner den Ødegaard (1982) fant på hogstflate

i tilsvarende skogtype i Stange kommune 160 km i sørøstlig

retning, bortsett fra at tornskate Lanius collurio manglet.

Tornskate er et karakteristisk, om enn fåtallig, innslag på

hogstflater i granskog samt på middels rike og rike myrer med

løvkratt og unggraner i sør- og midt-Hedmark (Skattum & Sonerud

1974a og 1975, Sonerud pers.obs.). Hekkefunn er gjort så

langt nord som i Rendalen (Skatturn og Sonerud 1974b). Derfor

var det overraskende at arten ikke ble påvist i Atnas nedbørfelt.

I fjellskogen 750-950 m o.h. hvor innslaget av bjørk på hogst-

flatene var større kom løvsanger inn som dominant. Også på

hogstflate med bjrkeoppslag i Vassfaret dominerte lvsanger

foran trepiplerke og buskskvett (Brekke & Selboe 1972). Samme

dominansforhold, men med bjørkefink i tillegg, fant Bevanger

(1980) på hogstflater i Grane og Vefsn kommuner i Nordland.
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Artssammensetningen i eldre granskog (h.kl. III-V) skilte seg

lite ut fra hva som er kjent fra tidligere underskelser i

denne skogtypen i sør-Norge. I lavereliggende skog (400-800

m o.h.) i 1979 var bokfink, fuglekonge og rødstrupe de

dominerende artene. De samme dominerende artene fant Fremming

& Slagsvold (1967) i Sørkedalen, Oslo kommune. I Kynndalen i

Våler kommune, Hedmark, registrerte Bekken (1979) bokfink, mål-

trost og rødstrupe som dominanter. Også Ødegaard (1982) fant

disse tre artene som dominanter, og med fuglekonge på fjerde-

plass, i Stange kommune. I eldre granskog i Vassfaret dominerte

bokfink, fuglekonge og bjørkefink (Brekke & Selboe 1972).

I høyereliggende eldre granskog (660-960 m o.h.) i 1978

dominerte løvsanger sterkt med bjørkefink og måltrost på de

neste plassene. Både ved Sjåvatn (Bergstrøm 1980) og ved

Lifjell (Bekken 1981) i Telemark dominerte løvsanger og bjrke-

fink i hoyereliggende barskog.

I eldre skog (h.kl. III-V) dominerte løvsanger, bjørkefink og

rødstjert, samt svarthvit fluesnapper, måltrost og bokfink.

Også i Vaksvik, Møre og Romsdal (Ytreberg 1972), og Kobbelv,

Nordland (Bevanger 1978) dominerte lvsanger og bjrkefink i

furuskog. Øvrige dominanter var imidlertid andre enn i Atna.

I Kynndalen fant Bekken (1979) en annen sammensetning med bok-

fink, grønnsisik og grå fluesnapper som dominanter.

Subalin _biorkeskog

Det var meget god overensstemmelse mellom artssarnrnensetningene

basert på linjeflate-, linje- og punkttakseringene. Dominerende

arter var lvsanger, bjrkefink, rdvingetrost, trepiplerke,

måltrost, sivspurv og jernspurv. Denne rekkefølgen blant

dominerende arter stemmer godt overens med Bergstrøms (1980)

resultater fra Sjåvatn, Telemark. Både rekkefølgen av de
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dominerende artene og resten av artssammensetningen stemmer i

grove trekk med Hogstads (1975) oppsummering over l3 under-

søkelser av fuglefaunaen i subalpin bjørkeskog i Fennoskandia,

men avviker på følgende punkter: Påfallende fåtallig var

gr&trost og gr@sisik. Forstnevnte hekker i kolonier (Haftorn

1971) og er vanskelig å taksere, slik at tilfeldighet spiller

en større rolle ved taksering av denne arten enn for de fleste

andre spurvefuglartene. Gråsisik synes & vere avhengig av

bjrkas froproduksjon for sin opptreden, og fluktuerer sterkt

i antall p& et sted fra ar til &r (Enemar & Nystrom 1981).

I rik fjellbjrkeskog ved Ammarnas i Nord-Sverige varierte

tettheten mellom 2 og 90 par pr. km2 og dominansverdien mellom

0.6% og 16% i perioden 1963-81 (Enemar & Nystrom 1981). I visse

år kan gråsisik være like vanlig som bjørkefink, men aldri på

langt nær så tallrik som løvsanger (Enemar 1969, Enemar &

Nystrom 1981). Verdiene fra Atna 1978-79 (ingen territorier

på linjeflata, dominansverdi på 2% på linje- og 5% på punkt-

takseringene) lå i nedre del av variasjonsintervallet for arten.

De to vanligste artene løvsanger og bjørkefink utgjorde til-

sammen en større andel i oligotrof .enn i eutrof fjellbjØrkeskog

(72% mot 57% ved linjetaksering), noe også Hogstad (1975)

påpeker. Den samlede dominansverdien for disse to artene fra

begge typer fjellbjrkeskog (69%, 62% og 54% ved hhv. linje-

flate-, linje- og punkttaksering) ligger imidlertid i overkant

av hva Hogstad (1975) angir. At det samlede artsantallet var

større i den eutrofe enn i den oligotrofe utformingen av fjell-

bjørkeskogen stemmer med Hogstads (1975) oppsummering.

Lavabpin_0gmetomabpin _sone

Dominerende arter i lavalpin sone i Atnas nedbørfelt var

heipiplerke, løvsanger, steinskvett, lappspurv, sivspurv og

heilo. Av disse forsvant løvsanger, lappspurv og sivspurv i

mellomalpin sone, mens steinskvett og heilo Økte. Dessuten

Økte også fjellrype, foruten at snøspurv og boltit kom markert
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inn. Dette stemmer med resultater fra Sylene (Moksnes 1973)

og Finse (Lien et al. 1974}, der lappspurv manglet i mellom-

alpin, heipiplerke forekom jevnt eller avtakende og steinskvett

jevnt fra lavalpin til mellomalpin sone, og fjellrype, boltit

og snøspurv prefererte mellomalpin sone. Forøvrig var heipip-

lerke dominerende (36-48%) også i andre undersøkte alpine

områder (Bevanger 1978 og 1981, Bergstrom 1980, Røv 1981),

mens det øvrige dominansforholdet har variert endel.

b. Tetthet

En sammenlikning av de registrerte tetthetene i Atnas nedbør-

felt med verdier fra andre undersøkelser i Norge (tab. 28) er

vanskelig fordi linjeflatetakseringene i denne undersøkelsen

ble gjennomført bare en sesong (1979). Det er kjent fra

tidligere at såvel innbyrdes dominansforhold mellom artene som

total tetthet av fuglesamfunnet kan variere sterkt fra år til

&r i nordlige og hytliggende okosystemer (Enemar & Sj6strand

1970, Moksnes 1973, Lien et al. 1974, Hogstad 1975). Disse

tetthetsvariasjonene synes å være synkronisert dels med

tetthetsvariasjonene av smågnagere (Lien et al. 1974), dels

med hastigheten på snøavsmeltingen om våren (Stenseth et al.

1979). Da 1979 var et år med såvel smågnagerbestand på bunnivå

(se s.10l) som ekstrem sen snsmelting i Atnas nedbrfelt, skulle

en allerede i utgangspunktet forvente lave tettheter av spurve-

fugl.

Hyeste tetthet (233 territorier pr. km) ble funnet i subalpin

bjørkeskog (tab. 5). Denne verdien gjelder en i hovedsak

eutrof (næringsrik) fjellbjØrkeskog, og ligger nær hva Bevanger

(1981) fant for eutrof fjellbjrkeskog i Gaulas nedbrfelt,

sør-Trøndelag (tab. 28). Den ligger imidlertid lavere enn hva

Hogstad (1975) angir for eutrof fjellbjrkeskog i Fennoskandia,

og i øvre del av intervallet for oligotrof (næringsfattig)

fjellbjrkeskog (tab. 28).
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Tabell 28. Tetthet og diversitet i forskjellige habitat beregnet på
grunnlag av resultater fra noen norske kvantitative under-
skelser over små spurvefugl.

a Diver si tet Lokalitet Kilde
(H')

Hogstflate i granskog 71-105 1.2-1.9 Vassfaret, Buskerud Brekke & Selboe (1972)
44-127 0.69-1.2 Stange, Hedmark Ødegaard (1982)

Eldre granskog 232-592 1. 9-2.0
II 650--750 2.1 Sørkedalen, Oslo Fremming & Slagsvold (1967)

397 2.4 Vestfjella, Østfold Krohn & Hardeng (1978)
278 2.1 Meltingen, Nord-'Trondelag Krokstad (1980)
174 2.4 Kynndalen, Hedmark Bekken (1979)
124 2.5 Sjavatn, Telemark Bergstrbmn (1980)

87-121 2.0-2.1 Vassfaret, Buskerud Brekke & Selboe (1972)

Lav- og lyngrik furuskog 108 2.1 Vestfjella, Østfold Krohn & Hardeng (1978)
Prealpin furuskog 49-105 2.3 Vaksvik, More  og Romsdal Ytreberg (1972)
Lav furuskog 100 1.9 Kobbelv, Nordland Bevanger (1978)

96 2.0 Kynndalen, Hedmark Bekken (1979)

Subalpin engbjorkeskog 293-480 2.1-2.4 Fennoskandia Hogstad (1975)
II heibjrkeskog 82-300 1.7-2.0

II 237 1.6 Gaula, Sr-Trondelag Bevanger (1981)
208 1.7 Sjåvatn, Telemark Bergstrøm (1980)
148 2.0 Hattfjelldal, Nordland Bevanger (1979b)
103 1.9 Kobbelv, Nordland (1978)

Lavalpin trrmark 50-95 0.61-0.93 Nedalen, Sr -Trondelag Moksnes (1973)
30 1. 7 Gaula, Sor-Trondelag Bevanger (1981)

Øvre lavalpin tormark 18 1.5 Kobbelv, Nordland (1978)
Lav-mello:nalpin tørrmark 24-100 0.66-1.5 Finse, Hordaland Lien et al. (1974)
Mellomalpin trrmark 39-56 0.83-1.5 Hedalen, Sr-Trondelag Hoksnes (1973)

Nest hyest tetthet (140 territorier pr. km) ble funnet i

eldre blåbær-granskog (tab. 5). Denne verdien ligger klart

lavere enn verdiene for tilsvarende skog i Oslo, Stange og

Østfold, men i størrelse mellom verdiene fra Kynndalen, Sjåvatn

og Vassfaret (tab.

betraktelig lavere

km) enn eldre skog

28). Hogstflata i samme område inneholdt

tetthet av spurvefugl (79 territorier pr.

(tab. 5), men verdien var likevel innenfor

intervallet fra tilsvarende hogstflate i Stange kommune og

hogstflate i Vassfaret (tab. 28).

Høyereliggende lyngfuruskog inneholdt samme tetthet av spurve-

fugl (78 territorier pr. km) som hogstflate i bl@brgranskog,

men ikke mye lavere enn registrerte tettheter i Kynndalen og i

Kobbelv, og innenfor intervallet fra prealpin furuskog i Vaksvik,

Møre og Romsdal (tab. 28). Furuskog i Vestfjella, Østfold

hadde imidlertid noe høyere tetthet av spurvefugl (tab. 28).
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Lavfuruskogen i Nord-Atndal pa grensen til Grimsas nedborfelt

hadde imidlertid en påfallende lav tetthet (18 territorier
2pr. km; tab. 5). Denne lave tettheten bekreftes av den

ytterst lave verdien for antall fugl registrert pr. time ved

linjetaksering i denne skogtypen i Grimsas nedbørfelt (se

Sonerud 1982). Sammen med Bevangers (1978) tetthetsverdi fra

heisamfunn i øvre del av lavalpin sone i Kobbelv, Nordland

(tab. 28) synes verdien fra lavfuruskogen i Nord-Atnadal å være

den laveste tetthet som er registrert for noe fuglesamfunn i

Fennoskandia.

Tettheten i lavalpin hei (103 territorier pr. km) ligger deri-

mot i overkant av hva som tidligere er kjent i Norge (tab. 28).

Størrelsen av ressursuttaket til en fugl er avhengig av dens

kroppsstørrelse. Tetthetene av individer i de forskjellige

habitatene reflekterer ikke nidvendigvis disse individenes

energiuttak der siden artssammensetningen er ulik i de ulike

habitatene. Imidlertid er fuglenes stoffskiftevekt direkte

proporsjonal med energimengden som tas ut fra miljøet (Blondel

1969). Stoffskiftevekten reflekterer de forskjellene i stoff-

skifte mellom artene som skyldes artenes forskjellige kropps-

vekt. For hver art kan stoffskiftevekten (B) beregnes (tab. 29)

etter formelen By?·', hvor V er gjennomsnittsvekten for

enkeltindividene av arten (Kleiber 1971). For spurvefugl-

samfunnene i de linjeflatetakserte habitatene i Atnas nedbør-

felt var samlet stoffskiftevekt for de territorielle hannene

(vekt etter Haftorn (1971)) svært nøye korrelert med de regi-

strerte tetthetene (rl.00 og r=0.996; d.f.=4 0g p<0.00l i

begge tilfelle), jfr. tab. 6 og 29.

Tettheten av individer i et spurvefuglsamfunn reflekterer

derfor energimengdene som samfunnet tar ut fra miljøet.

Resultatene fra linjeflatetakseringene antyder dermed størst

uttak av ressurser for små spurvefugl i hekketida i den subalpine

bjørkeskogen, noe lavere uttak i eldre granskog, enda lavere i
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Tabell 29. Stoffskiftevekt (g) for de territoriehevdende hannene av
spurvefugl på de forskjellige linjeflatene i Atnas nedbør-
felt i 1979. For nærmere forklaring se teksten.

Bokfink
Rdstrupe
Fuglekonge
Svartmeis
Bjorkefink
Jernspurv
Svarthvit fluesnapper
Grønnsisik
Dompap
Granmeis
Trekryper
Svarttrost
Trepiplerke
Buskskvett
Hagesanger
Kjottmeis
Toppmeis
Maltrost
Grå fluesnapper
Lvsanger
Rdstjert
Rdvingetrost
Sivspurv
Blåstrupe
Heipiplerke
Steinskvett
La spurv
Sum

km2Pr.

Granskog
Eldre Hogstflate
51.0
28.5
10.2
12.0
21.8
9.7
6.4
5.9

11.1
5.5
4.9
23.4

190.4
1104

36.4
18.7
4.8
3.2

63.1
664

Furuskog
Lyng_ Lav

9.1
3.8

28.2

16.6 10.9

6.6

5.5
9.2
5.7

14.4
11. 0 17. 2

110.1 28.1
550 117

Bjrkeskog
Subalpin

91.9

Hei
Laval in

13.8
10.9

4.4

19.1

14.6

108.5
2.1

103.7
12.6
4.9

26.5

386.5
1819

13.4

97.5
1.9
2.8

142.1
711

eldre lyngfuruskog, på hogstflate i granskog samt i lavalpin

hei. I den tørre lavfuruskogen i nordre Atndal var ressurs-

uttaket ekstremt lav.
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c. Diversitet

Størrelsen på Shannons diversitetsindeks (H') for de seks

linjeflatene i Atnas nedbrfelt (tab. 5) vil i det fdlgende

bli sammenliknet med diversitetsverdiene fra publiserte linje-

flatetakseringer i Norge i tilsvarende biotoper (tab. 28).

Høyest diversitetsindeks (2.3) ga linjeflata i eldre granskog.

Denne verdien ligger midt i intervallet for tidligere under-

skelser i denne skogtypen (1.9-2.5). Også diversitetsindeksen

for eldre lyngfuruskog (2.1) stemmer bra med verdiene fra tid-

ligere kvantitative underskelser (l.9-2.3). Den gamle og

ekstremt tørre lavfuruskogen i nordre Atndal hadde imidlertid

en ekstremt lav diversitet (0.68), noe som henger sammen med at

bare to arter ble godtatt som territoriehevdende (jfr. s.18)

på den 2.4 km lange linjeflata der.

Diversitetsindeksen for linjeflata i bjrkebeltet (l.6) er p&

nedre grense av det intervallet som Hogstad (1975) angir for

heibjrkeskog (1.7-2.0) og langt lavere enn det han angir for

engbjørkeskog (2.1-2.4). Bare Bevanger (1981) har funnet en

like lav diversitet i heibjrkeskog som det som ble funnet i

Atnas nedborfelt (jfr. tab. 28).

Linjeflatene i lavalpin hei og på hogstflate i granskog ga

samme lave diversitet (l.0). Verdien for hogstflata faller

innen intervallet fra den eneste tidligere kvantitative under-

skelsen som er gjort på tilsvarende hogstflate (0.69-1.2).

P$ hogstflate med bjrkeoppslag var diversiteten storre

(1.2-1.9; Brekke & Selboe 1972). Verdiene fra publiserte linje-

flatetakseringer i lavalpin sone (tab. 28) varierer mye

(0.61-1.7), og diversitetsindeksen fra Atnas nedbørfelt faller

omtrent midt i dette intervallet.

Fra mellomalpin sone i Atnas nedbørfelt foreligger bare

materiale fra linjetaksering, som ga en lav diversitet (1.5)

sammenliknet med verdiene fra de andre hØydesonene (tab. 29).
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Verdien ligger imidlertid nær diversitetsindeksen fra linje-

takseringer i mellomalpin sone i Sylene (l.6; Moksnes (1973)),

og betraktelig høyere enn verdien fra mellomalpin sone i

Sjåvatnområdet {1.1; Bergstrøm (1980)).

Det som skiller diversitetsverdiene for linjeflatene i Atnas

nedbørfelt fra tilsvarende verdier fra andre områder i Norge

er alts den lave verdien for subalpin bjrkeskog og den

ekstremt lave verdien for den tørre lavfuruskogen i nordre

Atndal. Diversitetsverdiene fra de andre vegetasjonstypene

faller innen intervallet fra tidligere undersøkelser.

Diversitetsindeksen basert på linjeflatetaksering i klimaksut-

forminger av vegetasjonstypene i de ulike samfunnene sank altså

jevnt fra eldre gran- og lyngfuruskog {2.3 og 2.1) via eldre

fjellbjorkeskog (1.6) til lavalpin hei (l.0). Den trre lav-

furuskogen i nordre Atndal betraktes som et spesialtilfelle i

denne sammenhengen. Det er videre påfallende at såvel tetthet

som diversitetsindeks for den treløse hogstflata i granskog

er svært lik tilsvarende verdier for lavalpin hei. Disse to

biotopene er strukturelt sett svært like ved mangel på tre-

sjikt, men tildels velutviklet busksjikt.

Diversitetsindeks basert på de samlede linjetakseringene i

alle trrmarkssamfunn i de fire hoydesonene (tab. 8, 9, l0, 12

og 13) avtar også jevnt fra barskogsonen til mellomalpin sone

{tab. 30), og bekrefter dermed tendensen antydet fra linje-

flatetakseringene. Punkttaksering ble bare foretatt i barskog

og i bjørkebeltet (tab. 7 og 11), men diversitetsindeksene

herfra foyer seg inn i monsteret fra linjeflate- og linje-

takseringene {tab. 30). Røv (1975) fant at diversiteten for

spurvefuglsamfunn avtok langs en gradient fra edelløvskog til

fjellbjrkeskog p& Nordmore, og at dette gikk parallelt med en

minking i diversiteten i løvskogens struktur.
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Tabell 30. Diversitetsindeks (H') for fuglesamfunnet på tørrmark og
på myr  i  de forskjellige hoydesonene basert på materialet
fra linje- og punkttakseringer. I parentes antall arter.

T rrmark Myr
Hydesone Diversitetsindeks ved Diversitetsindeks ved

Linjetaksering Punkttaksering linjetaksering
Barskog sonen 2.9 (37) 2.7 (25) 2.2 (14)
Bjrkebeltet 2.1 (23) 2.1 (20) 1.9 ( 8)
Lavalpin sone 1.7 (15) 1.7 (1)

Mellomal in sone 1.5 ( 8)

Shannons diversitetsindeks (H'=-d.lnd., der d; er dominansverdien
i 1 1

til art nr. i i et samfunn) er et uttrykk som reflekterer hvor

mange arter som forekommer i et samfunn og hvor jevnt de ulike

artene forekommer. Maksimalverdi for et bestemt antall arter

oppnås der alle artene har samme dominansverdi. Dess større

dominansverdi en eller noen få arter har på bekostning av de

resterende artene, dess mindre blir diversiteten. Diversitets-

indeksen antyder altså artsmønsteret i ressursutnyttelsen i et

samfunn, og gjenspeiler diversiteten av tilgjengelige ressurser

U1acArthurl972). Lav diversitet indikerer at en, eller noen få,

arter utnytter det meste av de tilgjengelige ressurser, mens

de resterende bare er i stand til & ta ut sm@ deler. Den

avtakende diversiteten for fuglesamfunn p trrmark fra bar-

skogsonen til mellomalpin sone antyder derfor at færre arter blir

i stand til å utnytte ressursene og at en stadig mindre del av

artene i fuglesamfunnet er i stand til å utnytte mesteparten

av de ressursene som finnes. Den samlede dominansverdien for

de to vanligste artene ved linjetaksering Økte nemlig fra

0.27 i barskogsonen via 0.54 i bjrkebeltet til 0.66 0g 0.67

i hhv. lavalpin og mellomalpin sone.
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d. Tetthet, artsantal og diversitet i de fire hoydesonene

En karakteristikk av de fire vegetasjonssonene samt av de

ulike tørrmarksamfunnene innen hver av dem mhp. spurvefuglenes

energiuttak og dets fordelingsmønster, kan antydes ut fra

tetthet, artsantall og diversitet.

Barskogsonen hadde hyest antall arter p tirrmark (76) og

hyest diversitet (2.7-2.9), hvilket antyder et stort antall

arter med en jevn innbyrdes fordeling som hver utnytter en

liten del av et relativt stort energiuttak. Innen denne sonen

var både tetthet, artsantall og diversitet størst i eldre

granskog, som flgelig hadde relativt stor produksjon til-

gjengelig for mange arter med relativt jevn fordeling. Fugle-

samfunnet i eldre lyngfuruskog hadde lavere tetthet, noe færre

arter og noe lavere diversitet enn fuglesamfunnet i eldre gran-

skog, mens fuglesamfunnet i den tørre lavfuruskogen i nordre

Atndal hadde ekstremt lav tetthet, få arter og meget lav

diversitet. Dette antyder lavere energiuttak, men nær det

samme antall arter med like jevn fordeling, i eldre lyngfuru-

skog som i eldre granskog. I den tørre lavfuruskogen var

imidlertid energiuttaket ekstremt lavt.

Fuglesamfunnet på hogstflater i granskog hadde like lav tetthet

som i lyngfuruskog, færre arter og langt lavere diversitet.

Dette antyder et energiuttak av samme strrelsesorden som i

eldre lyngfuruskog, men som kan utnyttes av langt færre arter,

og mesteparten taes ut av bare noen ytterst få. Dette synes

å henge sammen med mangelen på tresjikt slik at alle ressursene

må hentes i felt- og busksjikt eller i lufta. Av artene repre-

sentert på linjeflata i eldre granskog tar de som (etter

Haftorn 1971) henter sin næring i felt- og busksjikt eller i

lufta 36% av energiuttaket, og de som henter den dels her og

dels i tresjiktet ytterligere 38% (se tab. 29). Dermed synes

ca. 55% av energiuttaket i den eldre granskogen å foregå

uavhengig av tresjiktet, hvilket tilsvarer en tetthet på 77

territorier pr. km2. Dette er svært nær den registrerte tett-

heten p% hogstflata (78 territorier pr. km).
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Fuglesamfunnet p trrmark i bjrkebeltet inneholdt farre

arter (42) enn barskogen, og diversiteten var lavere (2.1).

Tettheten syntes imidlertid & vere betraktelig hyere enn i

noe barskogsamfunn. Dette antyder relativt stort energiuttak

som imidlertid utnyttes av færre arter enn i barskogen.

Halvparten tas ut av de to vanligste artene (tab. 29).

På tørrrnark i lavalpin sone hadde fuglesamfunnet en relativt

lav tetthet, få arter (27) og lav diversitet (l.7). Dette

indikerer et lavt energiuttak som utnyttes av ganske få arter,

hvorav nesten 90% utnyttes av de to vanligste artene (tab. 29).

Sorn for hogstflater synes denne fordelingen å henge sammen med

at alle ressursene må hentes i mark-, felt- eller i busksjiktet,

eventuelt i lufta. Av artene representert på linjeflata i

bjørkebeltet tar de som henter sin næring i disse sjiktene

eller i luftrommet 44% av energiuttaket (tab. 29). Blant de

som henter den dels her og dels i tresjiktet er løvsanger,

som minker i tetthet fra ca. 110 til ca. 30 territorier pr.

km ra bjrkebeltet til lavalpin hei, dvs. ca. 273 av energi-

uttaket for denne arten skjer uavhengig av tresjiktet. Da

løvsangers andel av energiuttaket er 28% (tab. 29), skulle

totalt ca. 51% av småfuglenes ressursuttak i fjellbjrkeskogen

foregå uavhengig av tresjiktet, hvilket tilsvarer en tetthet i

strrelsesorden 120 territorier pr. km. Dette er svert nr

tettheten i lavalpin hei (103 territorier pr. krn2. At den

ligger noe høyere, er rimelig siden den totale produksjonen på

mark med tilsvarende vann- og næringsinnhold synker med økende

hyde over havet, og alts& vil vre hoyere i bjrkebeltet enn

i lavalpin sone (se Dahl 1976).
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2. Fu lefaunaen i våtmark

a. Artssammensetning

Antall arter i de fire gruppene av våtmarksfugl (lommer,

ender, traner og vade- og måkefugl) og deres totale tetthet

i de 11 best undersøkte våtmarksområdene i Atnas nedbørfelt

i 1978-79 er vist i tabell 30. Det var ingen statistisk

sammenheng mellom områdenes høyde over havet og antall våtmarks-

arter på dem (r =0.27, p>0.5). De tre artsrikeste våtmarks-
s

områdene er da også fordelt med ett på hver av de tre høyde-

sonene barskog, bjørkebeltet og lavalpin (tab. 31).

Tabell 31. Antall arter og total hekketetthet (aritmetrisk middel av
estimert intervall) av våtmarksfugl på 11 myrområder  i  Atnas
nedbørfelt i 1978. Bare de områdene der våtmarksfugl er
observert, og som er tilfredsstillende undersøkt, er tatt med.
For to av områdene er tetthet ikke mulig å estimere. For de
øvrige områdene er tetthet angitt som det aritmetriske middel
av det estimerte intervallet (jfr. tab. 16, 19, 22, 23, 24a og 25).

Antall arter vtmarksfugl
Tetthet Areal H.o.h. Grad av

Vade- og
(par k 2) (km )

Hyde  sone
våthetLom Ender Trane måkefugl Sum m

Atnsjmnyrene 6 1 10 17 13 5 700 Barskog Vt
sdalstjernmyrene 1 6 8 15 37 1.5 1130 Lavalpin
Elgevatnmyrene 6 8 14 l6 1.5 965 Bjrkebeltet
Helakmyrene 4 7 11 6 4 820 Barskog Middels
Grat jprnmyrene 3 6 9 19 0.7 935 Bjorkebeltet Vat
Flyyrene og L.Hirsj. l 2 1 4 8 8 1 740 Barskog Middels
Ast jprnmyrene 5 5 20 0.7 1020 Lavalpin Vt
Brennklettyrene 5 5 3 1.5 820 Barskog Torr
Finnsj@nyrene 3 2 5 ? 1 880
Farbrorsmyrene 3 3 ? 1 900
Damuu ra 2 2 2 0.5 600 Torr

Imidlertid var det en statistisk sammenheng mellom antall

arter våtmarksfugl i et område og områdets areal. Spesielt

klar var denne sammenhengen for våtmarksområdene innen barskog-

sonen (fig. 5a). Tilsvarende sammenheng er funnet for myrområder

i Dalarna, Sverige (Kolmodin & Nilsson 1982).
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I Dalarna eksisterer også en klar sammenheng mellom myrenes

v&thet og deres artsrikdom av svel vadefugl som v&tmarksfugl

totalt (Kolmodin & Nilsson 1982). En inndeling av myrområdene

i tab. 31 etter grad av våthet avslører imidlertid at det samme

er tilfelle i Atnas nedbrfelt, nemlig en kende antall arter

av både vadefugl og våtmarksfugl totalt dess våtere myrområdet

er (tab. 32a). Gjennomsnittlig antall vadefuglarter pr. myr-

omr&de varierte fra 2.0 p& de torreste til 4.4 p% de fuktigste

i Dalarna (Kolmodin & Nilsson 1982). Tilsvarende tall fra Atna

l& avgjort hyere; 3.5 p& de torreste og 9.0 p& de v&teste

(tab. 32a). Videre var det for myrområdene i barskogsonen i

Atnas nedbørfelt en klar sammenheng mellom areal og grad av

våthet (tab. 32c). Økningen i antall våtrnarksarter med økende

myrareal (fig. Sa) skyldes nok derfor for en del en parallell

økning i grad av våthet, og ikke bare Økende areal i seg selv.

Men også for de fern våte myrene alene var det en statistisk

sammenheng mellom areal og antall arter våtmarksfugl

(r =0.95, p<0.02). Det som avgjør antall våtmarksarter i et
s

myrområde synes altså først og fremstå være områdets våthet

og dets stirrelse.

Både i barskogsonen og i bjørkebeltet ble de samme seks ande-

artene observert i 1978-79 (tab. 4). To av disse (brunnakke

og stokkand) manglet i lavalpin sone, mens tre andre (bergand,

svartand og sjøorre) kom til i stedet, slik at totalt ni ande-

arter ble sett i nedbørfeltet i 1978-79. AV vade- og måkefugl

ble 11 arter registrert i barskog, ti i bjørkebeltet (ni felles

med barskog), ti i lavalpin sone (seks felles med barskog og

åtte med bjørkebeltet) og tre i mellomalpin sone (tab. 4).

Av de 24 artene av våtmarksfugl totalt i 1978-79 (tab. 4) ble

20 registrert i barskogsonen, 18 i bjørkebeltet, 19 i lavalpin

og tre i mellomalpin sone. Sammenliknet med resten av fugle-

faunaen er det konstante artsantallet fra barskog til lavalpin

sone ioynefallende (20, 18 og 19 mot 73, 40 og 24; x=6.49,

p<0.05), og antyder at spennvidden i våtmarksnisjer i Atnas
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Tabell 32. Sammenheng mellom myrområdenes grad av våthet og
a. antall arter (aritmetrisk middel) av hhv. vadefugl og

våtmarksfugl totalt (lom, ender, trane og vade- og måkefugl),
b. hekketetthet (aritmetrisk middel) av hhv. vadefugl og

våtmarksfugl totalt,
c. myrområdenes areal (aritmetrisk middel),
d. myrområdenes høyde over havet (aritmetrisk middel),
for ni av myrområdene i Atnas nedbørfelt.
Data hentet fra tab. 30.

Grad av våthet Grad av våthet
Vat Middels Torr Vat Middels Torr

a. a.
Antall arter vadefugl Antall arter våtmarksfugl

Barskog sonen 9.0 5.5 3.5 17 9.5 3.5
Bjrkebeltet 6.0 12
Lavalpin sone 6.0 10
Totalt 6.8 5.5 3.5 12 9.5 3.5

b. b.
Hekketetthet av vadefugl Hekketetthet av våtmarksfugl
(terr./km ) (terr./km)

Barskog sonen 6.8 3.2 2.5 13 6.0 2.5
Bjrkebeltet 14 17
Lavalpin sone 25 32
Totalt 13 3.2 2.5 19 6.0 2.5

c. d.
M rområdenes areal (0n? ) Myromradenes hyde over havet (m)

Barskog sonen 5 3 1 700 780 710
Bjorkebeltet 1 950
Lavalpin sone 1 1075
Totalt 2 3 1 950 780 710

nedbrfelt er relativt konstant uavhengig av hoyde over havet

inntil overgangen til mellomalpin sone, da den synes å minke

tilsvarende drastisk som spennvidden i det totale antall nisjer

(til hhv. 3 og 11, x2=0.165, p>0.5). Dette synes å henge sammen

med at forekomst av myr stort sett opphører ved overgangen til

mellomalpin sone (Rønning 1972). At også endene falt ut i

mellomalpin sone skyldes nok at undersøkelsene av vann i denne

sonen i Atnas nedbørfelt ikke var dekkende nok. I nabofeltet

til Grimsa i nord var såvel antall av våtmarksfugl som det

totale antall fuglearter i mellomalpin sone langt høyere enn i

tilsvarende sone i Atna (Sonerud 1982).

Vadefuglartenes andel av det totale antall fuglearter registrert

i Atnas nedbirfelt 1978-79 okte jevnt fra ll8% i barskogsonen

via 17% i bjørkebeltet og 23% i lavalpin sone til 27% i mellom-
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alpin sone. I Finland øker andelen vadefuglarter fra ca. 10%

i sr til ca. 30% i nord (Jarvinen & Visnen 1978). For

våtmarksartene samlet økte andelen fra barskogsonen til lav-

alpin sone (hhv. 22%, 31% og 44%), men den minket igjen i

mellomalpin sone (27%). Det relativt lave antall våtmarks-

arter i mellomalpin sone skyldes at ingen ender ble sett her,

noe som sannsynligvis henger sammen med for lite representativ

inventering av vannene i denne sonen.

Av endene dominerte krikkand i alle tre hydesonene (tab. 32).

Blant dykkendene var alle de tre artene påvist i barskogsonen

og i bjørkebeltet (toppand, kvinand og laksand) like vanlige i

hver av disse sonene. I lavalpin sone var imidlertid toppand

den vanligste dykkanda. Samlet dominerte altså krikkand blant

gressendene og toppand sammen med kvinand og laksand blant

dykkendene i Atnas nedbrfelt (tab. 33).

Av vadefuglene dominerte enkeltbekkasin, gluttsnipe og grønn-

stilk i barskogsonens myrområder (tab. 33). Totalt sett kan

imidlertid de to mer jevnt utbredte, og vanskelig takserbare,

artene rugde og strandsnipe være vel så vanlige i denne sonen.

Med samme forbehold var enkeltbekkasin, rdstilk og gronnstilk

dominerende i bjrkebeltet. I lavalpin sone dominerte brus-

hane og svømmesnipe de klart definerte myrområdene, men totalt

sett var heilo, enkeltbekkasin, rødstilk, strandsnipe og

svømmesnipe de vanligste i denne sonen. Samlet dominerte altså

enkeltbekkasin, rdstilk, grnnstilk og svmmesnipe de klart

definerte myrområdene (tab. 33), men totalt var heilo, strand-

snipe, og muligens rugde, vanligere.

Av spurvefuglene i myrområdene i Atnas nedbørfelt finnes såerle

bare på myr omgitt av skog (barskogsonen og bjørkebeltet) hvor

den er den vanligste småfuglarten. Heipiplerke finnes på myr

i alle høydesonene, og er klart dominerende i lavalpin. De to

buskspurvartene sivspurv og lappspurv har tilsammen en ganske

konstant dominansverdi på myrer i de tre hoydesonene, men viser

et innbyrdes motsatt bilde: Sivspurv avtar i dominansverdi fra

barskog til lavalpin, mens lappspurv mangler i barskogsonen og

er vanligere enn sivspurv i lavalpin sone (se tab. 26).
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b. Totalbestand

På bakgrunn av resultatene fra takseringene av alle de større

myrene, tjernene og vannene i nedborfeltet (tab. l5, l6, 18,

19, 21, 22, 23 og 24) med tilleggsestimater for de mindre

lokalitetene og for områder som ikke ble oppsøkt, er det

totale antall hekkende par av våtmarksfugl forsøkt beregnet

(tab. 33). For de oppsøkte lokalitetene er antallet estimert

til 2-3 par storlom, 27-50 par gressender, 19-48 par dykkender,

2-5 par traner og 118-208 par vadefugl (tab. 33). For vadefugl

kommer i tillegg bestandene av arter som i vesentlig grad

hekker utenfor de velavgrensede våtmarksområdene, i første rekke

heilo og boltit i alpin sone, rugde og skogsnipe i skogområdene

og strandsnipe i hele nedbørfeltet. Beregnet tilleggfor de

mindre våtmarkslokalitetene som ikke er oppsøkt er 15-61 par

gressender, 16-78 par dykkender, 0-2 par traner, samt 103-294

par vadefugl (tab. 33). Estimert totalbestand for våtmarks-

omr&dene i Atnas nedbrfelt blir dermed 2-3 par storlom,

42-111 par gressender og 35-126 par dykkender, tilsammen

77-237 par ender, 2-7 par traner samt 205-477 par vadefugl

(tab. 33). Av Atnas nedbrfelt p% ca. 1320 km utgjr skog og

snaufjell hver temmelig nøyaktig halvparten. Ut fra en antatt

midlere tetthet av heilo pa l par/km og boltit pa 0.5 par/km

i snaufjell, rugde 0.5 par/kn i skog, skogsnipe 0.5 par/kn ±

barskog og strandsnipe 0.5 par/km i b&de skog og snaufjell

(Kålås & Byrkjedal 1981), men med fratrekk for lite egnede

biotoper, er bestanden av heilo i nedbørfeltet estimert til

350-700 par, boltit 100-200 par, rugde 100-200 par, skogsnipe

50-100 par og strandsnipe 350-700 par. Dermed skulle den totale

bestanden av vadefugl i nedbørfeltet være av størrelsesorden

1100-2300 hekkende par, dvs. 1-2 par pr. km2. Til sammenlikning

er antall hekkende andepar i stirrelsesorden 80-250 (0.06-0.2
2par pr. km ).

Størst antall ender finnes i barskogsonen, noe færre i den

alpine sonen og minst antall i bjørkebeltet (tab. 33). Også

blant vadefuglene er det minst antall i bjørkebeltet, men

derimot flere par i våtmarkene i alpin sone enn i barskogsonen
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Tabell 33. Estimert antall hekkende par av våtmarksfugl i Atnas nedbØrfelt
med unntak av boltit, rugde, skogsnipe og strandsnipe i hele
nedbørfeltet og heilo i lav- og mellomalpin sone, basert på
takseringer av de største våtmarksområdene samt tilleggsestimater
for de områdene som ikke ble undersøkt. For estimat over hekke-
bestand av heilo, boltit, rugde, skogsnipe og strandsnipe, se
teksten. x = estimert på bakgrunn av gjennomsnittlige tettheter
angitt i litteratur (se teksten). - = hekker neppe i vedkommende
hydesone.

Storlom

Barskog sonen
Taks. Tillegg Sum

1 1

Brunnakke 3-5 0-2 3-7 l
Krikkand 15-25 5-20 20-45 0-4
Stokkand 3-7 0-4 3-1l 1-2
Gressand ubest. 1-2 1-2
Gressender 22-39 5-26 27-65 2-7

Toppand 5-15 0-2 5-17 2
Bergand
Svartand
Sjporre
Kvinand 4-11 5-20 9-31 0-2
Laksand 0-1 5-20 5-21 1
Dykkender 9-27 10-42 19-69 3-5

Ender 31-66 15-68  46-134  5-12

'Tr ane

He1lo
Bol tit
Vupe

2-4

1-3

6-9

0-2

2-4

0-4

2-6

3-7

6-13
Brushane
Enkeltbekkasin 4-31 10-20 14-51
Dobbeltbekkasin
Rugde
Rdstilk
Gluttsnipe
Skog snipe
Grønnstilk
Strand snipe
Svnmesnipe

Vadefugl

X X X

1-4 0-2 l-6
6-13 10-20 16-33
X X X

8-12 0-4 8-16
X

3-19
X X

3-9

Bjprkebeltet
Taks.  Tillegg Sum

0-1 0-1

0-1

0-1
2-3
l

X

6
2

X

7
X

2-5

29-81 22-54 51-135 20-25

Lav- og mellomalpin sone
Taks. Tillegg Sum  Taks.

1-2 0-1 1-3 2-3

0-2 1-3
5-10 5-14 3-8
0-2 1-4

5-14 7-21 3-8

0-2 2-4 3-6
2-3
1-5
l

2-5 2-7
2-5 3-6 0-1
4-12 7-17 7-16

9-26 14-38 10-24

0-1

0-5

5-10
0-10

X

0-4
0-2

X

2-6
X

0-2

0-5 X
X

6-10 5-8
2-4

X

9-13 6-7

0-1
5-20

5-21

2-10
0-5
0--5
0-2

0-2
2-24

7-45

X
X

0-1 10-14 0-5
7-13 5-12 20-50
1-11

X

20-50

5-20
X X X

2-7 22-26 10-30

X
X

2-5

1-3
X

6-9
10-19 10-15
25-62 11-46

l
X

25-58 12-18
8-15

X

11-27 21-26

Sum

Tillegg
0-2

0-1 4-6 0-5 4-11
8-28 18-37 15-50 33-87

4-9 0-6 4-15
1-2 1-2

8-29 27-54 15-61 42-115

5-16 10-23 2-14 12-37
2-8 2-3 0-5 2-8
1-10 1-5 0-5 1-10
1-3 l 0-2 1-3

4-13 7-25 11-38
0-3 1-3 7-27 8-30
9-40 19-48 16-78 35-126

17-69 46-102 31-139 77-241

0-2

2-9
X-40-5

35-80
0-10

X

20-56
10-22

X

7-30
X X X

32-56 27-40 10-32

Sum
2-5

2-7

3-12
X

6-13
10-20
46-126

1-11
X

32-74
18-37

X

28-56
X

37-72

7-39 27-64 48-67 55-155 103-222 97-173 84-248 181-421

(tab. 3 3) . Dette bildet forsterkes ytterligere om også vade-

fuglartene uavhengig av de avgrensede myrområdene; heilo,

boltit, rugde og strandsnipe, tas med.

For å kompensere for de ulike arealene av våtmarksområder i de

tre hydesonene m& tettheten av våtmarksfugl i stedet for total-

antallet benyttes. Det viser seg da at tettheten totalt i form

av beregnet antall hekkende par/krn2 i de avgrensede våtmarks-

områdene i Atnas nedbørfelt Øker statistisk med økende høyde

over havet (fig. Sb). Denne Økningen i tetthet med Økende høyde

over havet fra barskog til lavalpin sone skyldes ikke en til-
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svarende økning  i  områdenes areal siden det ikke var noen

antydning til statistisk positiv sammenheng verken mellom

våtmarksområdenes areal og deres høyde over havet (rs=-0.41,

p>0.5) eller mellom deres areal og tetthet av våtmarksfugl

(r =-0.47, p>0.1).
s

Derimot var det en klar tendens til Økning  i  tetthet av såvel

vadefugl som våtmarksfugl totalt med Økende grad av våthet

(tab. 32b). Tilsvarende sammenheng fant Kolmodin & Nilsson

(1982) for myrområder  i  Dalarna, Sverige. Der varierte tett-

heten av vadefugl fra 2.6 par/km2 på de tørreste myrene til

9.5 par/km2 på de våteste, hvilket stemmer svært bra med tallene

fra Atnas nedbørfelt; 2.5 par/km2 på de tørreste og 13 par/km

på de våteste (tab. 32b). Her Økte også tettheten med økende

høyde over havet (fig. 5b). Nermere analyse viser imidlertid

en klar tendens til at også myrområdenes grad av våthet Økte
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Figur 5 a. Sammenheng mellom antall arter våtmarksfugl (lom, ender, trane og
vade- og måkefugl) i et våtmarksområde og våtmarksområdets areal.
Data er tatt fra tab. 26. Punkt merket med B representerer våt-
marksområder i bjørkebeltet, punkt merket med L representerer
områder i lavalpin sone, mens de resterende gjelder våtmarks-
områder i barskogsonen.
For alle høydesonene: rs=0.73, p<0.02.
For barskogsonen: r=0.86, p<0.02.

b. Sanunenheng mellom tetthet av hekkende våtmarksfugl (lom, ender,
trane og vade- og måkefugl) i et våtmarksområde og våtmarksområdets
høyde over havet. Data er tatt fra tab. 26.
r=0.83, p<0.01.
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med kende hyde over havet (tab. 32d). Folgelig skyldes nok

kningen i tetthet av v&tmarksfugl med kende hoyde over havet

for en stor del en parallell økning i grad av våthet.

I Dalarna minket tettheten av vadefugl og våtmarksfugl med

størrelsen på myrområdet (Kolmodin & Nilsson 1982). For de fem

våte myrområdene i Atnas nedbørfelt var det en tendens i samme

retning (r-0.45,p>0.l), akkurat som for alle myromr&dene

her (r =-0.47, p>O.l; se ovenfor).s

Konklusjonen blir dermed at antall arter av v&tmarksfugl i et

myrområde øker med myrområdets størrelse og dets grad av våthet,

mens hekketettheten Øker med våtheten og minker med økende areal.

Det totale antall hekkende fugl øker imidlertid med Økende

areal på myrområdet. Det må imidlertid presiseres at grad av

våthet ikke må overstige en viss grense, idet fuglene er

avhengige av tørrere partier i form av strenger eller tuer å

plassere reiret p& (se Haftorn 197l). Undersokelser i Hedmark

har vist at maksimalt artsutvalg og individmengde av våtmarks-

fugl derfor finnes på store strengmyrer og blandingsmyrer

dominert av myk.matter og løsbunn, og med innslag av åpent vann

(Sonerud pers.obs.). Tilsvarende konklusjon er trukket etter

myrundersøkelser i Dalarne, Sverige (Kolmodin & Nilsson 1982).

Maksimal tetthet synes å forekomme på de våteste, men ikke for

store myrområdene.

c. Divesitet

Diversitetsindeks beregnet på grunnlag av linjetakseringer på

myr avtok jevnt fra barskog via bjørkebeltet til lavalpin sone

(tab. 29), til tross for at antall registrerte arter på disse

takseringene var lavest i bjørkebeltet. Materialet er lite,

men antyder at langs gradienten fra barskogsonen til lavalpin

sone utnytter noen få arter en stadig større del av ressursene

på myrene. Dette er den samme trenden som ble funnet for

fuglesamfunnene p& torrmark (se tab. 30 0g s.76).
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3. Fu lefaunaens re resentativitet

a. Dyregeografisk representasjon

Sammensetningen av fuglefaunaen i Atnas nedbørfelt etter

artenes dyregeografiske opprinnelse er beregnet på grunnlag av

Lppenthin (1967), supplert med opplysninger fra Voous (1960)

for de artene LØppenthin (1967) ikke behandler. Blant det

totale antall arter som ble sett i hekketida i 1978-79 (107

arter) dominerte arter med hyboreal (barskog) opprinnelse

(36%) foran arter med mellomboreal (løvskog) opprinnelse (24%)

og steppeformer (21%), mens arter med arktisk (tundra) opp-

rinnelse, paleorin (berg) opprinnelse og eremial (Ørken) opp-

rinnelse var svakest representert (hhv. 11%, 8% og 3%) som

vist i fig. 6.

n= 107 n=93 n=58 n=43 n=11  Arktisk
100 (tundra)

R Hyborel
(barskog)

[IllJillMellomborel
(lvskog)

%

LJ Sleppe

Eremial

(pirken)

 Paleor in
0 (berg)

Totall Barskog Bjirkebelte Lø valp In Mellomalpin

Hityde sone

Figur 6. Dyregeografisk opprinnelse for artene i Atnas nedbørfelt i
hekketiden i 1978-79 totalt samt i hver av de fire viktigste
hØydesonene. Data er hentet fra tab. 4, men arter på trekk
eller observert bare utenfor hekketiden er ikke tatt med
(kortnebbgås, myrhauk og notteskrike).
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Den generelle tendensen fra barskog opp til mellomalpin sone

var en minking i andelen av arter med hyboreal og mellom-

boreal opprinnelse og en Økning i andelen av arter med arktisk

opprinnelse og av ørkenformer (fig. 6). Mellom fuglefaunaen

i barskogsonen og i det subalpine bjørkebeltet var det ingen

statistisk forskjell i dyregeografisk sammensetning (fig. 6),

og i begge dominerte arter med hyboreal eller mellomboreal

opprinnelse. Fuglefaunaen i den lavalpine sonen hadde en dyre-

geografisk sammensetning statistisk forskjellig fra begge de

to lavereliggende sonene (fig. 6), hvilket skyldtes økningen i

arter med arktisk opprinnelse (x=3.13, p<0.l) og den nesten

totale forsvinningen av arter med mellomboreal opprinnelse

(x=11.3, p<0.001). Den mellomalpine sones sammensetning

liknet den lavalpines (ingen statistisk forskjell), men arter

med arktisk opprinnelse var kt til hele 45%, arter med hy-

boreal opprinnelse sunket til bare 9% og arter med mellom-

boreal opprinnelse helt forsvunnet. Forøvrig må det markerte

innslaget av ørken- og bergformer i denne sonen (36%) påpekes.

Andelen av arter med arktisk, eremial (rken) og paleorin

(berg) opprinnelse Økte jevnt fra barskogsonen opp til mellom-

alpin sone. Steppeformer viste ingen entydig trend, mens

arter med hØyboreal og mellomboreal opprinnelse forsvant brått

ved overgang til hoyere soner enn hhv. den lavalpine og den

subalpine (fig. 6).

Av de seks artene som var representert i alle de fire høyde-

sonene hadde en arktisk, en hyboreal (undergruppe subarktisk)

og en paleorin (bergvegg) opprinnelse, mens hele tre var

steppeformer. Alle disse artene har altså sin dyregeografiske

opprinnelse i regioner dominert av treløst terreng (jfr. s.26).

Den dyregeografiske representasjon blant det totale antall

fuglearter som er regnet som hekkende i Atnas nedbørfelt (110

arter, se s.23) er i store trekk den samme som blant artene

registrert i hekketida i l978-79. Arter med hyboreal opp-

rinnelse dominerer (29%) foran arter med mellomboreal opprinnelse
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(24%) og steppeformer (22%). Arter med arktisk opprinnelse

utgjr l4% av hekkefuglfaunaen, mens arter med paleorin,

eremial og marin opprinnelse er dårlig representert (hhv. 6%,

4% og 1%) •

Den dyregeografiske sammensetningen av de 35 fugleartene som

var påvist før 1970, men som ikke ble sett i løpet av under-

skelsene i 1978-79, var statistisk forskjellig fra den dyre-

geografiske sammensetningen av de 107 artene som ble sett i

hekketida i 1978-79 (X=l2.4, p~0.05). Forskjellen skyldtes

en høyere andel arter med hyboreal opprinnelse blant artene

sett i 1978-79 enn blant de tidligere påviste som ikke ble

sett i underskelsesperioden (x=4.18, p<0.05).

b. Representasjon av noske fugesamfunn

Et system for klassifikasjon av norske fuglesamfunn til de

seks hovedenhetene hei-, myr- og våtmark-, vier/kratt-, skog-,

kulturmark- og kyst-samfunnet er foreslått av Bevanger (1977

og 1979a). I Atnas nedbørfelt er (uten at korreksjon for

utbredelse er foretatt) heisamfunnet (Anthus Bevanger 1977)

best representert, med vier/krattsamfunnet (Phylloscopus-

Emberiza Bevanger 1977) og skogsamfunnet (Fringilla Bevanger

1977) på en delt annenplass. Middels godt representert er myr-

og v&tmarkssamfunnet (Anthus-TPinga Bevanger 1977), mens

kultursamfunnet (Vumenius arquata Bevanger 1979) og spesielt

kystsamfunnet (Larus Bevanger 1979) er dårlig representert

(tab. 33) •

Av de enkelte forbund og underforbund (tab. 34) er heipiplerke-

boltit-forbundet (Anthus pratensis  -  Eudomias morinelus

Bevanger 1977) 0g bjrkeskogforbundet (Phylloscopus trochilus -
Fringila montifringilla Bevanger 1977), underforbund subalpint

bjrkeskogsamfunn (Phylloscopus tochlus  -  Luscinia svecica

Bevanger 1977) best representert. Absolutt alle artene i
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Tabell 34. Antall arter fra de ulike norske fuglesamfunn inkl. forbund
og underforbund (etter Bevanger 1977 og 1979) påvist i Atnas
nedbørfelt, samt prosentvis representasjon uten korreksjon
for fugleartenes geografiske utbredelse.

Antall arter Representasjon (\)
Fuglesamfunn teore 1978-79 totalt hekkende 1978-79 totalt hekkende

tisk
1. Heisamfunnet (Anthus Bevanger 1977)

1.1. Heipiplerke-boltitforbundet (Anthus pratensis-
Eudrvomias moinellus Bevanger 1977) 13

2. Myr- og vtarksamfunnet (Anthus-Tinga Bevanger 1977)
2.1. Myr/sumpforbundet (GaZinago Bevanger 1979) 46
2.2. Lentisk forbund (Tinga hupoleucos Bevanger 1979) 45

2.2.1. Naringsfattig underforbund (Tringahypoleucos
-Gavia arctica Bevanger 1979) 18

2.3. Lotisk forbund (Cinclus cinclus Bevanger 1979) 16

3. Vier/krattsamfunnet (Phylloscopus-Emberiza Bevanger 1977) 36

4. Skogsamfunnet (ringilla Bevanger 1977) 99
4.1. Varmekjaert lvskogsforbund (Fringilla coelebs-

Sylvia Bevanger 1977)
4.2. Bjorkeskogsforbund (Phyloscopus trochilus-

Fringilla montifringilla Bevanger 1977)
4.2.1. Subalpint underforbund (P. trochilus-

Luscinia svecica Bevanger 1977) 29
4.3. Barskogsforbund (Fringilla-Regulus regulus

Bevanger 1977)
4.3.1. Granskog underforbund (Loxia Bevanger 1979) 47
4.3.2. Furuskog underforbund (Phoenicuru8

phoenicurus Bevanger 1979) 51
4.3.3. Blandingsskog underforbund (l'udus

Bevanger 1979) 84

5. Kulturiuarksamufunnet (hwnenius arquata Bevanger 1979) 52

6. Kystsamfunnet (Larus Bevan er 1979) 48
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heipiplerke-boltitforbundet etter Bevanger (1979a) er påvist

i Atnas nedbørfelt, og 77% av dem ble funnet i 1978-79. Av

artene i det subalpine underforbundet er 93% påvist totalt,

og hele 86% av dem funnet i 1978-79. Også barskogforbundet

med de tre underforbundene granskog, furuskog og blandingskog

er meget godt representert med 87-88% av artene påvist totalt,

og 72-75% i 1978-79 (tab. 34).

Innen myr- og våtmarksamfunnet var myr/sumpforbundet (Gallinago

Bevanger 1979) best representert, lentisk forbund (stillestående

vann) med underforbund næringsfattig innsjø (Tringa hypoleucos

-  Gavia arctica Bevanger 1979) noe dårligere, og lotisk forbund

(rennende vann) (Cinclus cinclus Bevanger 1979) dårligst

(tab. 3 4) .
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c. Representasjon av norske fugefamilier

I dette avsnittet vil mangler og tillegg i fuglefaunaen i

Atnas nedbørfelt i forhold til hva som kunne forventes ut fra

de enkelte artenes utbredelse og habitatkrav (Haftorn 1971,

Sonerud pers.obs.) og forekomst av egnede habitater i nedbør-

feltet bli diskutert.

Av de to forventede artene i lomfamilien mangler smålom  Gavia

stellata. Riktignok hekker arten bare meget sparsomt på nordre

deler av Østlandet (Haftorn 1971, Sonerud pers.obs.), men

egnede hekkeplasser finnes i Atnas nedbørfelt. Det er mulig at

fiskevann med tilstrekkelig høy produksjon mangler, noe som

indikeres av den påfallende sparsomme forekomsten av storlom

(2-3 par).

Andefamilien er meget godt representert med ialt 16 arter, blant

dem alle de artene en kan forvente. Dessuten er to arter

knyttet til næringsrike innsjøer i sør-Skandinavia, skjeand og

knekkand, p&vist, riktignok bare p& trekk. Totalbestanden av

de ti andeartene som hekker er beregnet til 80-250 par.

Også dagrovfuglene (hauke-, fiskeørn- og falkefamilien) er godt

representert med 11 arter. Bestanden av de to stasjonære artene

kongern og jaktfalk er p& hhv. 6 0g 2-3 hekkende par. Den

eneste forventede arten som ikke er observert, er vepsevåk

Penis apivorus, som burde kunne forekomme i nedbrfeltets

lavereliggende deler. Arten er observert i hekketida 40 km

lenger sørøst i Stor-Elvdal kommune (Sonerud pers.obs.). Til

gjengjeld er en uventet art påvist, glente, riktignok bare på

streif. Nærmeste hekkelokalitet er Skåne i sør-Sverige(Nordisk

Ministerråd 1978).

Alle de fem forventede artene av skogshons er funnet i nedbr-

feltet.
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Som forventet er trane påvist, men bestanden synes liten og
2tettheten lav (2-7 par) (0.4-1.4 par pr. 100 km skog), sammen-

liknet med tettheter av arten (8-15 par pr. 100 km) 1enger

sørøst i Hedmark fylke (Skatturn& Sonerud 1974a og 1975).

Vadefuglene er relativt godt representert med 19 arter hvorav

12 hekker regelmessig. Totalbestanden er beregnet til

1100-2300 par, og 200-500 par om heilo, boltit, rugde og strand-

snipe unntas. Et spesielt innslag er forekomsten av tjeld som

hekkefugl ved Atnsjen et &r. Imidlertid mangler de sjeldnere,

men forventede artene fjellmyrlper  Limicola falcinellus  og

småspove  Numenius phaeopus.  Videre forekommer sandlo, temminck-

snipe, myrsnipe og steinvender sjeldent og hekker sannsynligvis

ikke. For de tre førstnevnte var det forventet en hyppigere

forekomst.

Helt påfallende er mangelen på observasjoner av terner  Stena sp.

i nedbrfeltet. Det samme gjelder delvis ogs& nabofeltet

Grimsa, hvor terner er påvist kun en gang (Sonerud 1982).

Uglefamilien er meget godt representert med alle de åtte poten-

sielle artene påvist. Seks av dem er funnet hekkende, og høyst

sannsynlig hekker de to resterende også. Meget godt represen-

tert er også spettefamilien, der hele sju arter er påvist.

Blant disse er også de ikke forventede artene gråspett og grønn-

spett. Imidlertid synes forekomsten av flaggspett påfallende

sparsom.

Blant spurvefuglene er representasjonen som forventet i lerke-,

svale-, erle-, sidensvans-, fossekall-, gjerdesmett-, jernspurv-,

troste-, fluesnapper-, stjertmeis-, trekryper og stærfamilien.

Sangerfamilien er relativt godt representert med ni arter påvist,

blant dem gulsanger, bksanger og gransanger som alle har

sparsom eller sjelden forekomst på de nordre delene av Øst-

landet (Haftorn 1971, Sonerud pers.obs.).
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Meisefamilien er fulltallig med alle de sju artene påvist,

hvorav fem hekkende. Helt spesiell og karakteristisk er den

permanente og relativt tette bestanden av lappmeis i lavfuru-

skogene i de nordre delene av Atnas nedbørfelt og i de til-

grensende østre delene av Grimsas (se også Sonerud 1982).

Arten synes å være sterkt knyttet til ekstremt kontinentalt

skogsklima. Utbredelsen i Fennoskandia er todelt med hoved-

bestanden i Nord-Norge (Finnmark og Troms), Nord-Sverige og

Nord-Finland, og en isolert restbestand i sør-Norge, hvor arten

forekommer sparsomt eller sjeldent i høyereliggende lavfuruskog

fra Nord-Gudbrandsdal stover via Folldal, Rendal og Engerdal

kommuner i Hedmark til Harjedalen p% svensk side av grensen

(Haftorn 1971, Skatturn & Sonerud 1974b og 1975b, SOF 1978).

Av de to forventede artene i varslerfamilien er bare varsler

representert, og i 1978 i en tetthet som forventet i et små-

gnagerår. Påfallende var imidlertid at tornskate manglet, idet

egnede biotoper i form av 10-15 &r gamle hogstflater på gran-

mark finnes i rikelig mengde i de nedre delene av nedbørfeltet.

Riktignok ligger disse områdene på nordgrensen av artens

utbredelsesområde (Sonerud pers.obs.), men arten er påvist,

ogs% hekkende, ca. 40 km lenger sorst i Stor-Elvdal kommune

(Sonerud pers.obs.), i Rendal kommune ca. 60 km lenger nordist

(Skatturn & Sonerud 1974b) samt i Grirnsas nedbørfelt nær grensen

mot Atnas (Sonerud 1982).

Kråkefamilien er representert ved de forventede fem artene.

Nøtteskrike var imidlertid påfallende fåtallig. Til gjengjeld

var lavskrike tilsvarende vanligere.

Ni arter i finkefamilien er påvist. På bakgrunn av tidligere

opplysninger (Haftorn 1971) er forekomsten av hekkende bergirisk

i Rondane noe uventet. Den må imidlertid sees i sammenheng med

flere funn av arten ogs& i Grimsas nedborfelt (Sonerud 1982).

Derimot er ikke konglebit Pinicola enucleator funnet. Ut fra

kjennskap til artens forekomst lenger sør i Hedmark (Skatturn &
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Sonerud 1974b og 1975a, NOF avd. Hedmark arkiv) og Oppland

(Opheim et al. 1980) var arten forventet i de høyereliggende

granskogene i de srvestre delene av Atnas nedborfelt.

Av artene i buskspurvfamilien er fem påvist, alle hekkende.

Imidlertid mangler vierspurv  Emberiza rustica,  som på bakgrunn

av utbredelse og habitatkrav (Sonerud & Bekken 1979) var for-

ventet. Nærmeste kjente observasjon er gjort ca. 40 km lenger

srst i Stor-Elvdal samt i Rendal ca. 25 km lenger nordist

(Sonerud & Bekken 1979).

Fuglefaunaen i Atnas nedbørfelt er som forventet artsrik (145

arter p&vist) som flge av den store spennvidden i hyde over

havet og dermed av et variert tilbud av biotoper. Den kan i

store trekk betraktes som typisk for skog- og fjellområder på

nordre del av Østlandet. Riktignok synes noen uvanlige, men

likevel forventede arter å mangle (smålom, vepsevåk, fjellmyr-

løper, småspove, terne, tornskate, konglebit og vierspurv), men

til gjengjeld er arter med sjelden eller sparsom forekomst

og/eller begrenset utbredelse i sør-Norge påvist. Av systema-

tiske grupper er ender, dagrovfugl, skogshøns, ugler, spetter

og meiser spesielt godt representert.

d. Representasjon av truede og s&bare fugearter

Av de 6 fugleartene som Nordisk Ministerråd (1978) anser som

utryddete i Norge er en p&vist i Atnas nedborfelt, men bare som

tilfeldig gjest (glente). Videre er 2 av de 8 fugleartene som

ifølge Nordisk Ministerråd (1978) er truet her i landet observert.

Dette er åkerrikse og snøugle, og sistnevnte må regnes som sann-

synlig rugefugl i nedbørfeltet. Nordisk Ministerråd (1978)

anser forøvrig 6 fuglearter som sårbare i Norge, hvorav 3 er

registrert i nedbørfeltet. Av disse er dobbeltbekkasin og

gråspett observert i hekketida og hekker høyst sannsynlig, mens

sædgås bare er sett på trekk.
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Av de 11 fugleartene som Nordisk Ministerråd (1978) regner

som sjeldne i Norge hekker 3 regelmessig i Atnas nedbørfelt

(kongeørn, jaktfalk og hubro}.

4. Konklus on om fu lefaunaen

Den store vertikale og horisontale utstrekningen av Atnas

nedborfelt (1840 m hoydeforskjell og areal 1320 km) gir en

svært stor spennvidde i biotoptyper fra lavereliggende barskog

til høyalpint snaufjell. Dette trekket forsterkes ytterligere

av den mosaikkpregede fordelingen av fattig og rik berggrunn

med tilhrende vegetasjon. Mesteparten av nedbrfeltet har

fra meget skrinn til middels frodig vegetasjon, men innimellom

forekommer meget frodig vegetasjon som oasepregede biotopøyer.

I fuglefaunaen gjenspeiles dette særlig tydelig i barskogssonen

og i bjørkebeltet. Over store arealer er artssammensetningen

triviell, og tetthet og diversitet relativ lav. I de rike

lommene, som oftest er relativt små av utstrekning, kommer

kravfulle og tildels sjeldne arter inn, og tetthet og

diversitet øker markert. Våtmarkene i form av fuktenger og

sarlig myrer utgjr en annen form for biotopyer i det tirrmarks-

dominerte nedbørfeltet. Andel myr er liten sett i regional

målestokk, og de fleste myrene er dessuten for tørre, for små

eller for lite mosaikkpregede til å være attraktive for andre

enn de trivielle våtmarksartene. Noen få myrer har imidlertid

en artsrik fauna, selvom de aller mest krevende artene mangler.

Barskogfaunaen er relativt komplett representert, best i den

hyereliggende delen. Diversiteten i svel gran- som furu-

skogens fuglesamfunn er relativt høy, men tetthetene er middels

eller lave. Lavereliggende barskog (ca. 300-600 m o.h.) er

karakterisert ved artene ringdue, svartspett, svarttrost og

svartmeis, mens bokfink, fuglekonge, ridstrupe og gronnsisik

dominerer. På hogstflatene er buskskvett karakteristisk, og

dominerer sammen med trepiplerke. Musvåk er her karakteristisk

blant dagrovfuglene. Forekomsten av myr er sparsom, og nesten
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alle er for tørre og for små for ender og vadefugl. De

vanligste vadefuglene her er derfor rugde og skogsnipe, som

begge forekommer i de fuktigste partiene av granskogen.

Langs elvene er laksand og ·strandsnipe karakteristisk.

I hyereliggende barskog (ca. 600-900 m o.h.) er rdstjert og

lavskrike sammen med tretåspett karakteristiske, mens løvsanger,

bjørkefink og måltrost kommer inn som dominanter i både gran-

og furuskog. På hogstflatene dominerer løvsanger og trepip-

lerke, hvor fjellvåk, tårnfalk samt i visse tilfelle haukugle

og varsler kommer inn som karakteristiske funksjonelle rovfugler.

Forvrig er de lysipne barskogene p grensen mot bjrkebeltet og

snaufjellet i veksling med åpne partier i form av myrer eller

hogstflater kongernas kjernebiotop i nedbrfeltet. I frodige

partier, særlig langs stilleflytende elvepartier, er de krevende

artene gulsanger, hagesanger og munk karakteristiske. Forøvrig

må Skjæringfjell-området nevnes spesielt for de større arealene

med frodig gammel og storvokst granskog opp mot tregrensen med

stort innslag av hule trær og stubber. Mange, og tildels

spesielle, fuglearter forekommer her innen et relativt lite

område. I den høyereliggende barskogen er innslaget av myr

større enn lengre ned, og flere av myrene er våte, store og

mosaikkformede nok til & huse en rik våtmarksfauna. De desi-

dert viktigste er Atnsjmyrene, som med unntak av to, inneholder

alle de våtmarksartene som er sett i barskogsonen i nedbørfeltet.

Likevel mangler de mest krevende artene av vadefugl i denne

sonen. Karakteristiske våtmarksarter her er kvinand, trane,

vipe og gluttsnipe, mens krikkand, toppand, enkeltbekkasin og

grønnstilk dominerer. Ellers er dvergfalk den karakteristiske

dagrovfuglen, og gulerle og sivspurv de vanlige spurvefuglene.

I nordre Atndal på grensen til Grimsas nedbørfelt finnes et

sjeldent spurvefuglesamfunn med ekstrem lav tetthet i den svært

tørre lavfuruskogen. Karakterart er lappmeis, som også domi-

nerer sammen med rødstjert, svarthvit fluesnapper og lavskrike.
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I bjrkebeltet forekommer en svrt hy andel av de artene som

kan forventes. Tetthet og diversitet er imidlertid noe lavere

enn det som er funnet i andre deler av Fennoskandia. Karak-

teristisk innslag er rødvingetrost, blåstrupe, gråsisik og

sivspurv, mens lvsanger og bjrkefink dominerer. Frodige

partier hvor de mer krevende artene gulsanger, hagesanger, munk

og bksanger er karakteristiske finnes særlig i Blank-, Stor-

og Veslgrytdalen. Selvom de fleste myrene også i denne sonen

er for tørre til å ha noen velutv klet våtmarksfauna, finnes

noen få ganske rike myrområder; Elgevatnmyrene og myrene ved

Gr&tjrna. Krikkand, enkeltbekkasin, rodstilk og grnnstilk

dominerer sammen med gulerle. Mer kravfulle arter som brushane

og svømmesnipe forekommer også.

Faunaen i lavalpin sone er komplett, og tettheten synes å være

relativt høy. Lappspurv og blåstrupe er karakteristiske arter

der hhv. vier- og einerkratt kommer inn, mens heipiplerke,

steinskvett og heilo dominerer over mesteparten av sonen.

De fleste av myrene har få og trivielle arter (heilo, rødstilk

og strandsnipe) fordi de er for tørre. De to myrområdene

Åsdalstjerna og Astjrnsmyrene er våte og mosaikkformede nok

til å huse mer kravfulle våtmarksarter som brushane, grønnstilk

og svmmesnipe. Av endene er svartand, sjporre og bergand

karakteristisk, men også her dominerer krikkand og toppand.

Mellomalpin fuglefauna er relativt sparsomt representert i

nedbørfeltet. Sonen er karakterisert av fjellrype, boltit og

snøspurv, mens heipiplerke, steinskvett og heilo dominerer også

her. Flere mer krevende tørr- og våtmarksarter mangler, eller

forekommer i ytterst små bestander.

Det er som hekkeområde at Atnas nedbørfelt har sin viktigste

ornitologiske funksjon. Den store spennvidden i biotoper med-

fører at et stort antall arter finner egnede hekkeplasser.

Alle hoydesonene unntatt mellomalpin har en hy andel av de
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artene som kan forventes. Spesielt godt representert er

fuglesamfunnene tilhørende lavalpin sone og bjørkebeltet.

Våtmarksfugl (lom, ender, trane og vade- og måkefugl) er

representert med hele 27 hekkende arter, men bestanden av de

mer krevende artene er svært liten. Spesielt er endene godt

representert. Det samme gjelder dagrovfugl, ugler, spetter og

meiser.

Nedbørfeltet inneholder relativt mange sårbare og sjeldne fugle-

arter. To arter regnet som sårbare i Norge hekker sannsynlig.

De tre sjeldne rovfuglartene kongeørn, jaktfalk og hubro

hekker regelmessig og i naturlig tetthet som følge av spredt

bosetting i nedbørfeltet og liten menneskelig forstyrrelse.

Den norske fuglefaunas mest tørr-kontinentale element, lapp-

meisa, har i nordre del av nedbørfeltet på grensen til Grimsas

nedbrfelt antakelig sin hoyeste tetthet innenfor sitt isolerte

og ganske lille utbredelsesområde i sør-Skandinavia.

Den store variasjonen i produksjonsgrunnlaget og dermed i vege-

tasjonstyper som fdlge av den store spennvidden i hyde over

havet, i berggrunnens neringsinnhold samt i &rlig nedbir innen

nedbørfeltet skaper interessante økologiske gradienter over et

variert tilbud av biotoper hvor tilsammen 145 fuglearter er

observert og 110 hekker. Fuglefaunaen er representativ for

barskogsonen, bjørkebeltet og den lavalpine sonen på de nord-

østre delene av Østlandet. I nabofeltet Grimsa er fuglefaunaen

i den mellomalpine sonen spesielt godt utviklet (Sonerud 1982).

Berggrunnens næringsinnhold og årlig nedbørmengde i Grimsas

nedbørfelt danner en fortsettelse av gradientene innen Atnas.

Derfor utgjr Atnas nedbrfelt sammen med Grimsas et fasci-

nerende område for studier av de grunnleggende produksjons-

Økologiske faktorene som bestemmer fuglefaunaen i våre barskog-

og hyfjellsystemer.
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IV. PATTEDYR

Kvantitative og semikvantitative undersøkelser over pattedyr-

faunaen i et område er generelt sett langt mer tidkrevende enn

tilsvarende undersøkelser over fuglefaunaen. Et unntak er

småpattedyrene (spissmus og smågnagere), som kan samles inn

relativt raskt ved hjelp av klappfeller.

A. SMÅGNAGERE

Som forklart på side 9 er kjennskap til hvilken fase i syklus

smågnagerbestandene befinner seg i svært vesentlig for å kunne

vurdere de registrerte tetthetene og artssammensetningene av

fuglefaunaen i et område til et gitt tidspunkt. Det ble derfor

foretatt semikvantitative undersøkelser av smågnagerfaunaen i

nedbrfeltet.

1. Metodikk o feltinnsats

For å oppnå informasjon om hvilket stadium smågnagersyklusen

i nedbrfeltet var p@ i underskelsesperioden var det til-

strekkelig å bruke en indeksmetode. En slik metode skal gi en

fangst som er proporsjonal med tettheten av smågnagerne og som

reflekterer den reelle artssammensetningen (Hansson 1967 og

1974). Den vanligste indeksmetoden er fellerekker, og i denne

undersøkelsen ble det benyttet den varianten som har vært mest

anvendt i Norge: Klappfeller av typen "Rapp" åtet med ullveke

dyppet i "Delfa" matfett ble plassert med fem skritts mellomrom

i rette linjer. Linjene ble lagt ut i fem forskjellige vegeta-

sjonstyper i 1978, men bare i en av disse i 1979 (tab. 35).

Da smågnagerbestanden var forventet å bli langt lavere i 1979
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enn i 1978, ble det dette året satt ut feller bare i den

vegetasjonstypen som hadde høyest fangstindeks året før (tab.

35). På hver fangstlokalitet sto fellene ute i to netter, og

ble undersøkt og eventuelt tømt etter hver natt.

Tabell 35. oversikt over plassering og gjennomføring av smågnager-
fangstene i Atnas nedbørfelt i 1978-79.

Fangst- H.0.h. UTM-kordinater Fangst- Antall

lokalitet
Habitat (m) for startpunkt eriode felledogn

1/78 Snauflate i blåbærsmåbregne-granskog 740 NP 855 445 7.- 9.6. 176.5

2/78 Eldre blåbærsmåbregne-granskog 740 NP 855 445 7.- 9.6. 160.5

3/78 Eldre rosslyngskinntryte-furuskog 800-860 NP 605 628 19.-21.6. 194

4/78 Krekling-fjellbjorkeskog 890-920 NP 758 624 14.-16.6. 98.5

5/78 Sumpbjrkeskog og fattigmyr 890-920 NP 762 623 14.-16.6. 102.5

1/79 Eldre blabrsmabre ne-granskog 4 20-500 NP 912 491 26.-28.5. 149

Fangstindeks (I) er beregnet som antall dyr fanget pr. 100
100 X nfelledøgn; I= d , der ner antall fangede dyr og der

antall felledign. Antall felledgn er beregnet etter Fagerhaug

& Bevanger (1975); d=2xf - ¥ - q, der fer det totale antall

feller, per antall ganger feller er funnet med andre dyr i enn

smågnagere (frosk, firfisle eller fugl), eller er funnet

utløst uten noe dyr i, og q er produktet av antall feller som

var forsvunnet eller ikke hadde funksjonert og antall netter

disse ikke hadde vært i funksjon.

Total feltinnsats var 732 felledgn i 1978 og 149 felledign i

1979 (tab. 3 5) . I 1978 foregikk fangstene i hydelaget

740-920 m o.h. i perioden 7.-21.6., året etter i hydelaget

420-500 m o.h. i perioden 26.-28.5. (tab. 3 5) •

2. Resultater o diskus 'on

Samlet fangstindeks var 2.3 dyr pr. 100 felledøgn i 1978 og

0.7 i 1979 (tab. 35). Hagen (1969) fant at de dagrovfugl og

ugler som lever vesentlig av smågnagere reproduserer vellykket

bare ved en fa-ngstindeks for smågnagere på minst 2, og definerte

sesonger med slike fangstindekser som smågnagerår. Etter



- 101 -

Hagen (1969) var altså smågnagerbestanden i Atnas nedbørfelt

i 1978 såvidt over nedre grense for vellykket reproduksjon hos

smågnagerpredatorene, mens den i 1979 var klart under. Dette

stemmer godt med feltobservasjonene av sm&gnagerpredatorer.

I 1978 ble det funnet tre reir av fjellvåk, to av tårnfalk,

et av haukugle og to av varsler, samt gjort observasjoner som

indikerte ytterligere reir av disse artene (hhv. to, ingen, ett

og ett). Året etter ble kun musvåk samt et reir av spurveugle

observert.

Tabell 36. Antall fangede smågnagere samt fangstindeks for de for-
skjellige fangstlokalitetene i Atnas nedbørfelt i 1978-79.
Antall felled@gn (d) er oppgitt i tab. 34.

1/78 2/78 3/78 4/78 5/78 Sum 78 1/79
Klatremus Clethrionomys glareolus - 7 1 8 1
Gråsidemus C. rufocanus 3 3 l 7
Markmus Microtus agrestis 1 1 2
Sum (n) 1 7 3 4 2 17 1

Fangstindeks ,100 x a, 0.57 4.4 1.5 4.1 2.0 2.3 0.67
n

Det var betraktelige forskjeller mellom fangstindeksene i de

forskjellige vegetasjonstypene (i l978). Hoyest var den i

eldre blåbærsmåbregne-granskog  (4.4)  og i krekling-fjellbjrke-

skog (4.1), og lavest på hogstflate i blåbærsmåbregne-granskog

(0.57). Indeksen for 1979 var fra den første av disse vegeta-

sjonstypene, og bør sammenliknes med tilsvarende indeks for

1978 (4.4) i stedet for den totale indeksen for 1978 (2.3) for

at bildet av bestandsforandringen mellom de to sesongene skal

være reell. Forskjellen blir da tydeligere (4.4 mot 0.67) og

samtidig statistisk holdbar (x=4.18, p<0.05). Sm&gnager-

bestanden i eldre granskog (klatremus, se tab. 35) synes altså

i 1979 å ha minket til bare 15% av hva den var året før.

I denne skogtypen var klatremus den eneste arten som ble

fanget (tab. 36), mens på hogstflate av samme bonitet var mark-

mus den eneste (tab. 36). gs andre underskelser har vist

at klatremus har sin største tetthet i eldre granskog, selv om
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den er temmelig fleksibel i valg av levested, mens markmusa

er sterkt knyttet til hogstflater og andre biotoper med rik

grasvekst (Henttonen et al. 1977, Hansson 1978, Sonerud upubl.).

Da markmus har mindre tendens til å gå i fellene enn klatremus

(Hansson 1974), var nok den reelle forskjellen i bestandstetthet

mellom hogstflate og eldre skog på blåbærsmåbregnernark langt

mindre enn forskjellen mellom fangstindeksene (0.57 mot 4.4).

I de fattigere og mer hoyereliggende skogtypene (rosslyng-

skinntryte-furuskog og krekling-fjellbjørkeskog) ble klatremus

erstattet nesten helt av gråsidemus (tab. 36). Det er kjent at

denne arten fortrinnsvis finnes i de lavproduktive skogtypene

(Siivonen 1968, Henttonen et al. 1977), og at hovedutbredelsen

ligger i overgangen mellom skog og fjell, dvs. i prealpin furu-

skog, i subalpin bjørkeskog og i lavalpin sone (Hagen 1950,

Siivonen 1968). Arten er tidligere funnet å være minst like

vanlig som klatremus i Dovre-Rondane-traktene inklusive Atnsj-

feltet (Hagen 1950, Mysterud & Dunker 1972).

I tillegg til de smågnagerartene som ble fanget, ble også

lemen  Lemmus lemmus  observert under feltarbeidet i 1978.

Levende individer ble sett bare i den lavalpine sonen, og bare

i lite antall (mindre enn ti observasjoner). Etter data hos

Barth & Hagen (1951) og Mysterud & Dunker (1972) synes arten å

ha en bestandstopp hvert 1l.-13. &r i Atnsjfeltet, dvs. i hver

tredje bestandstopp av de andre smågnagerne.

Ytterligere tre smågnagerarter er tidligere påvist i Atnas

nedbrfelt. Fjellrotte  Micotus oeconomus  finnes i bjrkebeltet

og i deler av lavalpin sone (Barth 1956, Mysterud & Dunker 1972).

Arten er knyttet til høyproduktive myrer og grasområder

(Siivonen 1968, Henttonen et al. 1977) ganske likt det habitatet

markmus foretrekker (Henttonen et al. l977). V$nd  Arvicola

terrestis  finnes i spredt bestand ved de fleste fjellgårder og

setre opp til skoggrensen (Barth 1956). Stor skogmus  Apodemus

flavicollis  skal vere vanlig pj alle fjellgrdene (Barth 1956).
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B. ANDRE PATTEDYR

Den resterende pattedyrfaunaen i Atnas nedbørfelt vil her

bare bli kvalitativt behandlet. En mer utførlig dokumentasjon

over forekomstan av pattedyrarter av jaktmessig interesse vil

bli gitt i en rapport fra Reguleringsunders&kelsene i Direk-

toratet for vilt og ferskvannsfisk. Grunnlaget for omtalen

nedenfor er tilfeldige observasjoner av dyr og sportegn i løpet

av feltarbeidet 1978-79, samt opplysninger fra lokalkjente og

fra litteratur. Siden materialet fra store deler av nedbør-

feltet er relativt spinkelt, er det nedenfor satt opp en over-

sikt over de pattedyrartene som på bakgrunn av utbredelse og

biotopkrav (Siivonen 1968, Frislid & Sernb-Johansson 1980) kan

forventes å forekomme i nedbørfeltet. Arter som konkret er

påvist er understreket:

Insektetere: Vanli s issmus, dvergs issmus, liten dverg-

spissmus og vanns issmus.

Nordflag ermus.Flaggermus:

Haredyr:

Gnagere:

Rovdyr:

Klauvdyr:

Hare.

Ekorn, bever, lemen, skoglemen, klatremus,

gråsidemus, markmus, fjellrotte, vånd og

stor skogmus.

Ulv, rev, fjellrev, bjorn, ryskatt, snomus,

mink, mår, jerv, grevling, oter og gaupe.

Hjort, radyr, elg, rein og moskusfe.

Totalt er 29 arter pattedyr påvist, og ytterligere 3 kan med stor

sannsynlighet forventes å forekomme. For to av desse tre

artene ligger nedbørfeltet på grensen av kjent utbredelses-

område (bever og skoglemen). Kommentarer til artslista:

Vanlig spissmus  Sore: araneus.  P&vist i Atnsjfeltet (Barth

1956).

Dvergspissmus  S. minutus.  P&vist i Atnsjfeltet (Barth 1956).

Vannspissmus  Neomys fodiens.  P&vist i Atnsjfeltet (Barth

1956).
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Nordflaggermus Eptesicus nilssonii. Vanlig i Atnsjfeltet

(Barth 1956). Flaggermus, antakelig denne art, sett i

dette området også under feltarbeidet i 1978-79.

Hare Lepus timidus. Vanlig i hele nedbrfeltet. I Atnsj-

feltet er den sett så høyt som 1500-1600 m o.h. (Barth

1956). Arten er et av de aller viktigste byttedyrene

for kongeørn og hubro i nedbørfeltet, spesielt tidlig

i hekketiden (Hagen 1952a,Fremming upubl.).

Ekorn Sciurus vulgaris. Finnes overalt i barskogen i Atnsj-

feltet (Barth 1956). I år med høy bestand er individer

også iakttatt i snaufjellet opp til 1300-1400 m o.h.

(Barth 1956).

Smågnagere Myomorpha. Se eget kapittel side 99-102.

Ulv Canis lupus. Synes å forekomme relativt regelmessig, men

sjelden, i nedborfeltet. Tre dyr var i Atnsjfeltet

høsten og forvinteren 1940 og vinteren 1943-44 (Barth

1956). For dyret som ble skutt ca. 40 km lenger sør i

Stor-Elvdal i 1964 utgjorde de søndre delene av nedbør-

feltet en del av aktivitetsområdet (se forøvrig Granberg

1981). Spor etter et dyr sett i nedbrfeltet hsten

1978 (Jo Øvergaard pers.medd.). To uavhengige synsobser-

vasjoner av hhv. et og to dyr høsten 1981, men meldingene

er foreløpig ikke kontrollert (Wabakken et al. in press).

Rev Vulpes vulpes. Vanlig i hele nedbrfeltet, men bestands-

størrelsen varierer i takt med smågnagerbestanden. Dyr

er sett så høyt som 1800 m o.h., og kull er funnet opp

til 1700 m o.h. (Barth 1971).

Fjellrev Alopec lagopus. Svert sjelden i nedbrfeltet.

Navnet MjØlrakkhaugan på et morenelandskap med mange sand-

og grushauger ca. 1200 m o.h. i nedbørfeltets vestre del

antyder et gammelt hiområde. I 1907 var arten vanlig i

DØrålen, og i 1924 ble det iakttatt et kull ved Bågåskards-

hgdene. Videre er enkeltdyr observert i 1936 og 1945

(Barth 1971). Også i de siste årtier har nok enkelte dyr

forekommet i nedbørfeltet, da observasjoner er kjent fra

områder like vest og nord for dets grenser (Barth 1971,

Sonerud 1982).
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Bjrn  Ursus arctos.  Sett en gang og pvist ved spor og spor-

tegn flere ganger i den nordre delen av nedbørfeltet i

perioden 1977-80 (Ola Blæsterdalen og Jo Øvergaard pers.

medd.). Fra søndre delen av nedbørfeltet er ingen sikre

observasjoner kjent, men større områder her synes å være

gode bjØrnebiotoper. På bakgrunn av det relativt spar-

somme antall observasjoner synes bestanden å være tynn

sammenliknet med de østre og sørøstre delene av Hedmark

(Ivar Mysterud pers.medd.).

Ryskatt  Mustea erminea.  Relativt vanlig i hele nedborfeltet,

men bestandsstørrelsen veksler i takt med smågnagerbestanden

(Barth 1971, egne obs.). Iakttatt opp til 2000-2100 m o.h.

(Barth 1971).

Snomus  M. nivalis.  Ikke s& vanlig som ryskatt. Iakttatt opp

til 2000 m o.h. (Barth 1956).

Mink  M. vison.  Vanlig langs vann og vassdrag over det meste

av nedbørfeltet (Barth 1971, Ola Blasterdalen pers.medd.).

Mår  Mates mates.  Vanlig i barskogssonen (Jo Øvergaard og

Ragnar Ødegaard pers.medd.).

Jerv Gula gula. Arten har permanent tilhold i de alpine sonene

i nedbrfeltet, og er ogs& sett i bjrkebeltet og i bar-

skogsonen. Flere ynglinger er påvist i perioden 1978-81

(Ola Blæsterdalen og Jo Øvergaard pers.medd.). Bestanden

i Rondaneomr%det (ca. 2800 km) var i 198l minimum 3-4 dyr

(Kvam & Sørensen 1981). Denne forekomsten er neppe

nyetablert. Tidligere er det foruten gjentatte observa-

sjoner av enkeltdyr også observasjoner av to dyr sammen

vinteren 1970 (Barth 1971) og to store og et mindre

individ sammen våren 1944 (Barth 1956).

Grevling  Meles meles.  Aune & Myrberget (1969) angir fast

bestand i nedre Atndal og forekomst av streifdyr i Atnsj-

feltet. I Atnsjfeltet ble forste observasjon gjort i

1967, og fra senere år foreligger flere observasjoner

herfra (Jo vergaard pers.medd.).
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Oter Lutra lutra. For 30-40 år siden var arten relativt

vanlig i Atnsjfeltet (Barth 1956, Ola Blæsterdalen

pers.medd.). I de siste årene er det bare gjort obser-

vasjoner av enkeltindivider ved Atna i Dørålen (Ola

Blæsterdalen pers.medd.). Disse observasjonene må sees

i sammenheng med de regelmessige observasjonene av spor

etter arten i Haverdalen i tilgrensende deler av Grimsas

nedbrfelt (Sonerud 1982).

Gaupe Felic lynx. Forekommer bare unntaksvis i Atnsjfeltet

(Barht 1956, Ola Blæsterdalen pers.medd.). I Sollia og

nedre Atndalen derimot observeres spor hvert år (Jo Øver-

gaard pers.medd.), og forekomsten synes å være permanent.

Hjort Cervus elaphus. Arten har etablert seg i nedre Atndalen

i lpet av 1970-tallet, men bestanden er forelopig liten.

Også i Atnsjfeltet er flere observasjoner gjort de siste

par årene (Jo vergaard pers.medd.). Denne nyetableringen

henger sammen med innvandring av hjort i Østerdalen fra

nordvest med etterfølgende bestandsvekst de siste 15 årene

(se Langvatn 1980).

R&dyr Capreolus capeolus. I Atnsjfeltet forste gang obser-

vert i 1936. Siden 1940 har arten forekommet regelmessig

her (Barth 1956). I de nordre delene av nedbørfeltet på

grensen til Grimsas nedbørfelt hender det at rådyr over-

vintrer i tregrensen 900-1000 m o.h. (Ola Blæsterdalen

pers.medd.). Dette synes henge sammen med de vanligvis

små snømengdene i dette området (jfr. s. 5). Samme

fenomen er dokumentert fra Grimsas nedbørfelt (Sonerud

1982). I nedre Atndalen forekommer rådyr relativt vanlig.

Elg Alces alces. Svrt vanlig i de skogkledte delene av nedbør-

feltet, men observeres også regelmessig i lavalpin sone,

bl.a. i Rondane på trekk til og fra Gudbrandsdalen

(Barth 1971, Ola Blæsterdalen og Jo vergaard pers.medd.).

Rein Rangifer tarandus. Forekommer i alpin sone over hele

nedbørfeltet, som utgjør deler av de tre villreinområdene

Rondane Nord (1440 m), Rondane Sor (1500 km) og

Sdlnkletten (1230 km). Vinterbestanden i disse omr&dene
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var i perioden 1978-80 p hhv. 2200, 1200 og 530 dyr

(Krafft 1981). Dyra i SØlnkletten villreinområde skiller

seg fra annen villrein i Norge ved at de holder seg mye

nede i barskogsonen om sommeren, hvor også kalvingen

foregår. Nede i skogen går dyra ofte enkeltvis (gjelder

spesielt simler med kalv) eller i små flokker (Jo Øver-

gaard pers.medd. samt egne obs.). Tilsvarende fordeling

av dyr til enkeltindivider eller små flokker sommerstid

er funnet for den finske skogsvillreinen R. tarandus

fennicus,  og synes vere en tilpasning for å unngå

predasjon i et lukket skogsterreng (Helle 1981).

Villrein på snaufjellet opptrer oftest i store flokker

sommerstid, hvilket er den beste strategien mot predasjon

i åpent terreng (se Hirth 1977).

Moskusfe  Ovibus mosehathus.  Enkeltindivider fra bestanden på

Dovrefjell observeres nå og da i nedbørfeltet (Barth

1971, Jo vergaard pers.medd.).

C. REPRESENTASJON AV TRUEDE OG SÅRBARE ARTER

Av de fire pattedyrartene som ifølge Nordisk Ministerråd (1978)

er direkte truet i Norge er tre påvist i Atnas nedbørfelt:

Ulv, fjellrev og jerv. Jerv yngler regelmessig i nedbørfeltet,

mens siste påviste yngling av fjellrev her var i 1924. Ulv er

ikke påvist å yngle i nedbørfeltet i dette århundret.

Begge de to pattedyrartene som anses som sårbare i Norge;

bjrn og oter (Nordisk Ministerr&d 1978), er p&vist i Atnas

nedbørfelt. De forekommer begge regelmessig, men i tynn bestand.

Yngling er ikke påvist, men må antas å finne sted.
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