FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 – 01.01.20015
Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i
området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor begrenset hva som er gjort av
observasjoner. Hytteeiere og andre som har gjort observasjoner som kan utfylle denne
oversikten kan gjerne ta kontakt med undertegnede slik at observasjonene blir registrert.
Undertegnede kan kontaktes på telefon 90164293 eller e-mail:
rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no
Rabalen 31.12.2015
Rolf Jørn Karlsen
Tegnforklaringer:
H = Hekking
h = Sannsynlig hekking
o = Observert

Lomfamilien
Storlom (H)
Hekker årvisst i bla Vangsjøen, Røyri og
Kjølavatn.

Hegrefamilien
Hegre (o)
Har siden 1980-tallet blitt årviss på
Vangsjøen. Holder til der hele sommeren.
Har aldri observert mer enn to individer
samtidig. Dreier seg trolig kun om
oversomring.

Toppand (H)
Sees med unger år om annet i Vangsjøen.

Bergand (h)
Observert enkelte år i små vann i de
høyereliggende deler av området, bla på
fjellet mellom Rabalsmellen og
Rundemellen.

Svartand (o-h)
Sett enkelte år i området.

Kvinand (H)

Hekker årlig bla i Vangsjøen.

Vanlig hekkeart. Har holdt vedlike 11
andeholker jeg satte opp i 1975. Hekker
årlig i 3-7 av disse kassene. I løpet av de
siste 40 åra er det trolig produsert minst
1200 – 1500 kvinandunger i disse kassene.
Det er mangel på gode rugeplasser for
kvinanda da den er huleruger. Viktig
bidrag å sette opp kasser. Anbefaler
hytteeiere å gjøre det samme.

Stjertand (o)

Siland (H)

Så ett stjertandpar i Vangsjøen på våren på
slutten av 1970-tallet. Eneste
observasjonen jeg kjenner til.

Hekker fåtallig bla i Vangsjøen.

Andefamilien
Stokkand (H)
Hekker årlig bla i Vangsjøen.

Krikkand (H)

Brunnakke (o-h)
Observeres enkelte år bla i Vangsjøen.

Laksand (H)
Hekker fåtallig. I 2006 2007 hekket den i
en andeholk på fjøsveggen på setra vår på
Rabalen.

Fiskeørnfamilien

Falkefamilien

Fiskeørn (o)

Jaktfalk (o)

Har sjøl sett fiskeørn en gang i flukt over
Øyangen en sommer på begynnelsen av
1980-tallet. I tillegg kjenner til kun en
observasjon fra 1970-tallet hvor den ble
sett da den stupte etter fisk i Vangsjøen.
Siden 2008 har jeg sett den årlig fiske i
Vangsjøen på forsommeren og sommeren.
Hekker ikke i Vangsjøområdet, men trolig
er den etablert som hekkefugl i Øystre
Slidre og benytter Vangsjøen som
fiskeområde.

2 ganger observert et ”storfalkpar”. En
gang på slutten av 1080-tallet og en gang i
2007.

Haukefamilien
Hønsehauk (o)
4-5 observasjoner i perioden.

Spurvehauk (o)
Har gjort 5-10 observasjoner i perioden

Fjellvåk (H)
Vanlig hekkefugl i gode smågnagerår.
Ringmerket 5-6 kull av fjellvåk på
begynnelsen av 1980-tallet.

Kongeørn (h)
3 observasjoner fram til 2011. En gang på
slutten av 1970-tallet hvor tamrein var tatt
av snøras ved Rundemellen, ble det sett
kongeørn på reinkadaver.
Siden har hytteeiere og undertegnede gjort
årlige observasjoner vår, sommer og høst.
Siste observasjon gjorde jeg 9. november
2014 hvor to voksne og en ungfugl var i
seilflukt over en bergvegg og hvor de til
slutt slo seg ned i bergveggen. Trolig
etablert som hekkeart i området. Den er
veldig sårbar i hekkeperioden. Viktig at vi
som ferdes i dette området gir dem fred.

Myrhauk (H)
Kjenner til ett hekkefunn for 3-4 år siden.
Sees i gode smågnagerår senest observerte
jeg den våren 2007 og forsommeren 2014.

Dvergfalk (H)
Hekker årlig i området.

Tårnfalk (H)
Hekker fåtallig i området.

Skogshønsfamilien
Lirype (H)
Vanlig hekkefugl.

Fjellrype (h)
Har observert fjellrype på Rundemellen.

Orrfugl (H)
Vanlig hekkefugl.

Storfugl (h)
Har ikke observert den sjøl men vet den
holder til i liene mer ned mot bygda.

Tranefamilien
Trane (H)
Hekket fåtallig fram til slutten av 1990tallet. Ett par skydde reiret våren 2007 da
to fuglehunder ble sluppet løs mot
traneparet ved et av reirene ved Vangsjøen.
Trist å se en fuglehundeier bevisst slippe
dem løs på beitende og hekkende trane. De
siste 15 åra har tranebestanden tatt seg opp
i området.

Lo-familien
Heilo (H)
Vanlig hekkefugl bla på Kjølafjellet.

Vipe (H)
Observerte to individer en sein påske på
1970-tallet på setervang på Rabalen. I
tillegg har et par etablert seg som årlig
hekkefugl siden 2009 i et myrområde ved
Vangsjøen.

Snipefamilien
Brushane (o)
Observerte den en sommer på 1970-tallet
ved et oppdemmet tjern ved Rabalen.

Rødstilk (H)

Gjøkefamilien
Gjøk (H)
Vanlig hekkefugl.

Uglefamilien
Hubro (o-h)
Tre sikre observasjoner fra 1990 fram til i
dag. Hørte den rope fra potensiell
hekkeplass i påsken 2014. Spennende å se
om den er i ferd med å etablere seg som
hekkefugl i området. Hubro er veldig vâr
for forstyrrelser ved reirplasser.

Hekker fåtallig i området.

Hornugle (H)

Gluttsnipe (H)
Hekker fåtallig i området.

Hekker fåtallig i gode smågnagerår. Siste
hekkefunn var på Rabalen våren 2014. To
unger vokste opp.

Strandsnipe (H)

Jordugle (H)

Vanlig hekkefugl.

Sees ofte i gode smågnagerår i fluktlek
over myrer og setervanger i området.

Småspove (H)
1-3 par hekker i området.

Enkeltbekkasin (H)
Vanlig hekkefugl.

Måkefamilien
Hettemåke (h)
På 1970-tallet observerte jeg den ofte i
Vangsjøen. Har ikke sett den på mange år.

Fiskemåke (H)
Hekker på øyer i flere vann i området.

Makrell-/Rødnebbterne (H)
Hekker bla i Vangsjøen.

Duefamilien
Ringdue (H)
Er nå en vanlig hekkefugl i området.

Perleugle (H)
Hekker fåtallig i gode smågnagerår. Senest
i 2007 hekket den i en av andeholkene ved
Vangsjøen. Gjorde hekkeforsøk i
perleuglekassa jeg har ved setra i 2013.
Hekkingen mislyktes. Gjorde nyttforsøk i
2014. Ble fortrengt til fordel for
hornugleparet som holdt til i nærområdet.

Spurveugle (o)
En hytteeier i lia mot Rabalsmellen hadde
en spurveugle som lagret mus i eie
fuglekasse en vinter på slutten av 1990tallet.

Haukugle (H)
Sees ofte i påsken men også på våren og
sommeren. Har sett den på ved Kjølavatn,
Yddin og ofte ved Vangsjøen. Første
observasjon ble gjort på begynnelsen av
1980-tallet. Haukugle med unger ble
observert like ved brua mellom Vangsjøen
og Røyri på midten av 1990-tallet.

Spettefamilien

Stærfamilien

Vendehals (H)

Stær (o)

Funnet hekkende i kasse av hytteeier ved
Vangsjøen i 2007.

Observeres årlig på næringssøk på
setervanger.

Tretåspett (H)

Kråkefamilien

Så tretåspett på en av øyene i Vangsjøen på
begynnelsen av 1990-tallet. Er er gang
funnet hekkende av hytteeier etter dette.

Nøtteskrike (o)

Flaggspett (h)

Lavskrike (h)

Sees enkelte ganger i skogsområdene.

Tårnseilerfamilien

Vanlig å observere i skogsområdene. Sees
ofte langs stien mellom Vangsjøen
Fjellstue og Røyri.

Tårnseiler (o)

Skjære (H)

Observeres årlig.

Hekker fåtallig i sammenheng med
seterområder.

Svalefamilien
Låvesvale (H)
Årlig hekkefugl.

Taksvale (H)

Sees på foringsbrett på vinteren.

Kråke (H)
Vanlig hekkefugl.

Ravn (H)

Vanlig hekkefugl spesielt i sammenheng
med setermiljøet i gamle løer og fjøs.

Hekker fåtallig i området. På vinteren
observeres ofte store flokker med ravn i
seilflukt over Rabalsmellen.

Lerkefamilien

Fossekallfamilien

Heipiplerke (H)

Fossekall (H)

Vanlig hekkefugl.

Fåtallig hekkefugl. 1-2 individer
overvintrer hvert år i bekken mellom Røyri
og Vangsjøen.

Trepiplerke (H)
Hekkefugl i skogsområdene.

Erlefamilien

Sangerfamiien
Løvsanger (H)

Gulerle (H)

Vanlig hekkefugl.

Vanlig hekkefugl. Finner den ofte på
setervanger.

Grå fluesnapper (H)

Linerle (H)

Har gjort hekkefunn ved Vangsjøen.
Hekker fåtallig i området.

Vanlig hekkefugl.

Steinskvett (H)
Vanlig hekkefugl.

Rødstjert (H)

Grønnsisik (h)

Fåtallig hekkefugl. Hekker årlig i
fuglekasser jeg har satt opp.

Observeres hver sommer.

Blåstrupe (H)

Observeres vanlig hver sommer.

Vanlig hekkefugl. Eksempelvis har ett par
årlig tilhold på oversiden av brua ved
Vangsjøen Fjellstue.

Trostefamilien
Gråtrost (H)

Gråsisik (H)
Bergirisk (h)
Hekker trolig i området. Observerer den
hver vår ved setervanger på Rabalen. Har
på sommeren sett de ofte ved Rabalsvann
opp mot berget.

Vanlig hekkefugl.

Gran/Furukorsnebb (h)

Ringtrost (H)

Observeres årlig. Hekker trolig i
skogsområdene.

Sees ofte på setervanger om våren. Har bla
årlig tilhold i steinura mellom Rabalsvann
og berget på oversiden.

Dompap (o-h)

Vanlig hekkefugl i skogsområdene.

Har kun en observasjon fra foringsplass på
setra en påske. Hytteeiere som har hytte i
skogsområdene ser mye dompap på sine
foringsplasser.

Rådvingetrost (H)

Buskspurvfamilien

Svarttrost (H)

Vanlig hekkefugl.

Måltrost (H)
Hekker i skogsområdene.

Meisefamilien
Granmeis (H)
Vanlig hekkefugl. I 2013 og 2014 hekket
den i ei kasse på vår setervang på Rabalen.

Kjøttmeis (H)
Vanlig hekkefugl.

Finkefamilien
Bokfink (H)
Hekker i skogsområdene.

Bjørkefink (H)
Hekker i skogsområdene.

Grønnfink (H)
Fåtallig hekkefugl.

Sivspurv (H)
Vanlig hekkefugl.

Snøspurv (o)
Ser den ofte i Påsken ved Rundemellen.

