Pattedyr i Berga
Gapahuken er midt i skogområdet Berga. Dette er det biologisk rikeste området i Stadsbygd og Rissa kommune. Det skyldes både en særlig rik
berggrunn, rike løsmasser, det beste området klimatisk i kommunen, og generelt mye sørvendte skoglier. Vegetasjonen er derfor også rik. Det
er gode levevilkår for mange pattedyrarter. Dessuten er vekstsesongen her lang. Dette betyr gode betingelser for å finne mat i en forholdsvis
lang sesong og for mange arter gjennom hele året. I lista nederst er det gitt en oversikt over de arter av pattedyr som med sikkerhet er registrert
både i Berga, langs tilstøtende skogkanter mot dyrkamarka og i de nærmeste sjøarealene. Du kan se alle disse artene i Berga og omegn. Noen
mest om kveld, natt og morgen, andre kan også ses på dagtid.

Vi er nå i et meget viktig
område for elg. Mange
individer er til stede her
hele året. De sikreste
områdene er østover fra
gapahuken. Her er tre
elger sammen, fotografert i mars 2015, med
viltkamera, østover ikke
så langt fra gapahuken.

I Berga finnes det også noen store elgokser. Denne er fotografert
i august 2015, mellom gapahuken og Stykket.
Grevlingen ble først
sett på Stadsbygda i
mai 1976, ovenfor
Ramnflauget. Den er
nå vanlig i hele Berga,
og kanskje sikrest å
treffe på i kantsonene
mot dyrkamarka på
østsida og vestsida av
Berga.

Rådyr-geit med to kje. Rådyret er svært tallrik i Berga og langs
skogkantene rundt Berga. Vi er nå midt inne i det viktigste området for rådyr på Stadsbygda og i kommunen. Det er vanlig å
se større flokker av rådyr langs skogkantene på seinvinteren.
Berga og kantsonene i
øst og vest er biologisk
de rikeste områdene på
Stadsbygda og i kommunen. Det vokser mye av
mer varmekjære lauvtrær her, som hassel.
Ekornet er særlig tallrik
der det er mye hassel.

Snømusa er det
minste rovpattedyret i området.
Som regel ser
man den bare i
korte øyeblikk.

I nærheten av gapahuken er det mulig å se oter. De sørligste delene av Berga er særlig
viktige områder for oter, og særlig kantene mot dyrkamark og fjære i øst og vest ved
Berga.

Liste over kjente pattedyr fra Berga og nærliggende områder
Rødt = rødlisteart i følge rødlista fra 2010
Gruppe

Art

I skogen i Berga

Hjortedyr

Elg

Tett bestand, særlig østre del Ses jevnlig nær kantene

Rådyr

Meget stor bestand

Hjort
Hvaler

Måren er blitt vanlig over det meste av Berga de siste tiårene.

Utkanter mot dyrkamark

Meget stor bestand

Nise

Vanlig langs grunt vann

Spekkhogger

Ses i blant – Prestbukta

Grindhval

Prestbukta – observert

Rovpattedyr Oter

Berga sør – meget viktig

Skogkantene i øst og vest

Grevling

I hele Berga

Skogkantene i øst og vest

Mår

I dag meget vanlig i Berga

Kan ses i øst og vest

Røyskatt

Regelmessig over alt

Regelmessig over alt

Regelmessig over alt

Snømus

Regelmessig

Regelmessig

Regelmessig?

Rødrev

Uregelmessig langs fjæra
Vanlig over alt i Berga

Vanlig over alt i Berga

Langs fjæra
Prestbukta observert

Havert

Er observert
Usikkert observert

Flaggermus

Nordflaggermus

Langs skogkantene

Spissmus

Krattspissmus

Vanligste spissmus

Vanligste spissmus

Langs fjæra

Dvergspissmus

En vanlig, liten spissmus

En vanlig, liten spissmus

Langs fjæra

Vannspissmus

Nær vann

Nær vann

Nær vann

Piggsvin

Piggsvin

Dyrkamark/skogkanter

Haredyr

Hare

Vanlig

Vanlig

Gnagere

Ekorn

Vanlig der det er hassel

Vanlig der det er hassel

Vånd

Stadsbygd, september 2015.

Langs fjæra

Steinkobbe

Gaupe

Foto: Ole Reitan, Arne Reitan; alle fra Berga og omegn.

Streifer langs fjæra

Sett i nordøstre del

Mink

På sjøen langs hele Berga ses både enkeltindivider og småflokker av
nise, ofte helt opp mot fjæra.

Fjære & sjø

Uregelmessig, kanter

Uregelmessig

Markmus

Vanlig

Vanligste mus på åker/eng

Lemen

I store lemenår

I store lemenår

I store lemenår

Klatremus

Vanligste museart

Vanligste museart

Vanligste museart

Husmus

Vanlig i og ved hus

Brunrotte

Nær hus

