Familiedag 2017
Vangsjøen vel arrangerte familiedag lørdag 12. august 2017 kl. 14:00 - 17:00
på Wenches Fjellkafé.
I forkant av arrangementet regnet det ganske mye, og det må ta skylda for at fremmøte ikke ble slik
vi hadde håpet, men betydelig begrenset. Vi satser på ny familiedag neste år, med kassesnekring for
barn og unge.
Hovedtemaet var orientering om fuglelivet i Valdres generelt og i Vangsjøområdet spesielt, og i
tillegg var det lagt opp til fuglekassesnekring. Vellet takker Grete Marie Rogne og Terje Kristiansen
for kjempeinnsats med å sørge for ferdigkappete materialer til 40 byggesett, tilpasset ulike størrelser
på fuglekasser til forskjellige fuglearter. Noe få av de fremmøtte snekret kasser og noen fikk
byggesett med seg hjem.
Vi takker også Wenche Skogen for at hun nok en gang stilte fjellkaféen til disposisjon for vellet og
familiedagen.
Rolf Jørn Karlsen trakk sammenlikninger mellom Fokstumyra fuglereservat og Vangsjøområdet da de
fleste arter som er observert og som hekker pÃ¥ Fokstumyra ogå hekker i Vangsjøområdet. Dette
gjelder også truede og sårbare fuglearter. Han understreket at det er viktig å øke kunnskapen om de
mange fugleartene i området blant medlemmene i Vangsjøen Vel.
Rolf Jørn har gjort fugleobservasjoner i området siden 1975 og har notert ca 100 arter. Blant disse
finnes flere truede arter. Fra 1076 har han hatt 12 kvinandkasser eller andeholker som han har
vedlikeholdt i alle de 41 årene de har hengt ute i terrenget. Og han regnet med at det er kommet
1200-1500 nye kvinandunger i dem.
Det er mange faktorer som virker inn på fuglelivet og hekkingen, som hyttebygging, veier og ikke
minst nedbygging av seterdrift med gjengroing som resultat. Arter som er avhengig av åpent
landskap og aktiv seterdrift, forsvinner når landskapet gror igjen. Dette er arter som taksvale,
jordugle og gulerle. Aktivt seterdrift er viktig. Rolf Jørn nevnte også at det hekker flere tranepar i
området hvert år, men ikke alle år får de fram unger.
Det hekker flere uglearter som perleugle, haukugla, hornugle, jordugle og også hubro er hørt og sett
ved to lokaliteter. Lavskrike er blitt mer vanlig grunnet gjengroing og den har fulgt med granskogen
oppover i fjellet. Av rovfugler er fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk vanlige, mens hubro, myrhauk og
kongeørn er sjeldne og ikke årvisse.
Trond Øigarden gav informasjon om Ørrin.
Han deltok med en stand og snakket om fuglelivet i Valdres og om aktiviteten i den lokale
foreningen. Han hadde og til salgs to bøker han har skrevet; bl.a. en bok om fossekallen.
Fugl i Valdres har ekskursjoner til verneområder bl.a. i Begnavassdraget. Han nevnte Lomendeltaet,
Urnes og Bagn som flotte steder å observere fugler. I tillegg: Dokkafjorden, Fløafjorden. Ølsjøen.
Stølsvidda langs Tisleiadalen. Mye rovfugl. Ellers er Valdresflya et fint område å se de typiske
fjellfuglene. Ørrin har en guidet tur i juli hvert år.
Hver hytte bør/kan gjerne ha 3 kasser, og de vanligste fuglene er: rødstjert, kjøttmeis, svart-hvit
fluesnapper. Han oppfordret også til å legge inn observasjoner og informasjon på
www.artsobservasjoner.no
Øigarden anbefalte Gyldendals store fugleguide, og en kikkert er et must! Han solgte også sin bok
Fossekallen - Norges nasjonalfugl som presenterer fossekallens biologi med utgangspunkt i norsk
aktivitet og forskning på arten. I tillegg har han skrevet boka Naturguide for pilegrimer - Blomster,
fugler og dyr i kristen tradisjon. Boka presenterer legende- og tradisjonsstoff knyttet til blomster,
fugler og dyr.
På Wenches Fjellkafé var det salg av drikke, samt mat fra kiosk og grill som Wenche hadde kjøpt inn
spesielt til familiedagen.

