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M a neter. 
A v Hjalmar Broch. 

I badetiden er det nok mange, som uten å lyse velsignelse 
over dem, spør, hva nytte man ete n e gjør. Dette er et 
spørsmål som det skal mere enn ti vise til for å svare på 
- hvis de da ikke for en gangs skyld er beskjedne nok til 
å innrømme, at det er visse grenser for deres viten også. 
Det er ennå overhodet umulig å si, hva rolle de spiller i 
naturens husholdning. 

Det er kanskje best å gj øre oppmerksom på at manetene 
er de samme dyra som danskene og sunnmøringene kaller 
«gopler» og som nordpå med mer velklingende ord betegnes 
som «hvalspø» eller «kobbklys». En pleier jo å si at «navnet 
skjemmer ingen». 

Vi kan forresten med det samme merke oss at det old
norske navnet på manetene var «marneta» som ordrett 
betyr havnesle. 

Manetene er ellers mange slags. Vi har både store og 
små maneter, og vi har kolonimaneter eller blæremaneter 
som de ofte blir kalt av zoologene, fordi flere av dem har 
en luftfylt blære, et omdannet individ som t jener som 
flottør. -
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I 
Fig. 1. 

1. E n små man e t (A e q tt o ?' e a s p.) som n ettopp har' fang et 
en kantnål. 2. m ed to kantnåle?' i magen. «Taller'kenen» er' hos denne 

ar't hele .'12 mm bred, og fangar'm. ene 1 () cm lange. 

Mange av småmanetene (fig. 1) tiltaler ellers iakttakerens 
estetiske sans, hvis han har øye for det som er vakkert. Lin
jer og farger er samstemt på en vidunderlig måte - det er 
bare det sørgelige, at så få får se dem, - enda de slett 
ikke er sjeldne. Selv når vannet på badestranda er ganske 
klart og etter vanlige menneskers dom «fritt for maneten, 
legger vi på svøm mellom utallige maneter i de fleste høve. 
Men det er bare småmaneter, de fleste av dem høyst et 
par mm i tverrmål og dertil ganske gjennomsiktige, så det 
er ikke så rart enda, at folk ikke legger merke til dem -
de fleste har vel også helst annet å tenke på på bade
stranda enn på maneter! 

Men - la oss likevel et øyeblikk ta for oss disse små
manetene. De ser mest ut som en mere eller mindre dj up 
tallerken eller bolle med bunden vendt oppover eller kanskje 
som en bjelle, og likheten med denne siste er så mye klarere 
som det i bjellehulen henger ned en «knevl» fra sentrum av 
taket, et magerør som har munnåpningen nederst i den 
frie enden. 
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Fig . . 2. 
1. Nes l ee e II e med neslekapsel inni seg. 2. N eslekapsel etter' 
«eksplosjonen» . 8 . F anga?'1n med ulike utviklingsstadier' av f01'Skjel
lige type?' av nesleeeller' inne i «b?'akka», og med f ullt utviklede næ?' 

ove?'flaten. 

Det er naturligvis ikke store sakene, slike småmaneter 
spiser. Men byttet skal fanges inn og puttes inn i munnen, 
og det ville naturligvis ikke være heldig, om byttedyret 
sprellet for mye, så maneten risikerte å få magerøret øde
lagt - veggene i magerøret er både tynne og skjøre. 
Maneten er derfor utrustet med lange fangarmer eller 
tentakler langs klokkekanten og noen av småmanetene har 
dessuten tentakler omkring munnåpningen. Disse fang
armene er rikelig forsynt med noen celler vi kaller for 
nesleceller - navnet får oss naturlig til å få en ubehagelig 
følelse av at dette må være noe som brenner. 

Neslecellene er noe underlig noe (fig. 2). En ti n g er at 
de er celler som inne i seg har en pæreformet eller mere lang
strakt, smalt elliptisk kapsel; eellen har også et sansehår, 
og når dette blir irritert, klemmer cellen seg sammen om 
kapslen, slik at denne «eksploderer» og vrenger ut et langt, 
holt hår som det presses enten et klebrig stoff eller en 
sterk gift igjennom, slik at byttet både blir holdt fast og 
lammet eller drept. - Men en annen ting er at disse nesle
cellene er de reneste, nesten fedrelandsløse, lanseknektene. 
De lever så å si bandevis innlosjert i store vertceller, fullt 

67 



utviklet nær overflaten, så sansehåret rager fram, og under 
utviklingen djupere inne i «brakka». Hvis nå f. eks. en 
naken snegl eter en slik neslevepnet polypp som manetene 
kommer fra, så eksploderer ikke de unge neslecellene, men 
vandrer fra sneglens tarm ut i spissen av gjellene hvor de 
finner seg plass i nye «vertshus» og nå går de altså i 
tjeneste hos sneglen etter okkupasjonen - nå får de jo 
både mat og husrom hos denne. 

Som sagt, småmanetene kommer fra noen polyppdyr. 
Zoologene kaller dem for «hydroider». Noen av dem danner 
fintbygde kolonier på blæretang - kanskje mest på grise
tang - og på ålegras. Ser vi på dem under forst ørrelses
glass, kan vi om lykken er god, få se de enkelte små polyp
pene som ørsmå blomster, når de folder ut hele kransen av 
trådtynne fangarmer som sitter rundt munnfeltet. 

Koloniene blir til ved knoppskytning fra en enkelt polypp, 
og da denne knoppskytningen går for seg etter bestemte 
lover hos artene, får koloniene hos f. eks. flere av de 
hydroidene som lever i stranden eller på grunt vann helt 
regelmessig og karakteristisk form. Men så kommer det 
til tider noen knopper som ikke utvikler seg til vanlige 
polypper, men som tar form av små maneter og disse river 
seg løs og svømmer fritt rundt i vannet. - Disse små 
manetene frembringer egg og eggene utvikler seg til polyp
per som så igjen danner kolonier ved knoppskytning - og 
så videre. En sier at det er «generasjonsveksling» hos små
manetene, fordi polyppene frambringer maneter og mane
tenes egg igj en polypper. 

For noe mere enn hundre år siden levet en underlig prest 
først på Florø og deretter på Manger. Presten var kan 
hende minst likeså meget interessert i alle de små dyra 
som svømmer eller kreker i sjøen, som i menneskene på 
land. Om det var menneskene eller dyra som var skyld i 
det er det kanskje ikke så godt å komme inn på. Men 
denne underlige presten var også interessert både i polypper 
og maneter, og i tredveåra av forrige hundreåret ser det 
ut til at hans omhu vesentlig var rettet mot disse dyra. 
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Presten hette forresten Michael Sars og ble seinere for
fremmet fra prest til zoologisk professor, slik at han helt 
kunne ofre seg for dyra. Det er vel kanskje ikke sann
synlig at han ville blitt videre kjent, om han hadde lagt 
hovedvekten på menneskene; men takket være hans studier 
over dyra langs norskekysten står Michael Sars' navn nå 
risset inn i vitenskapens historie med lysende bokstaver. 

Det skal sis til våre stormaneters ros at de kanskj e var 
noen av de første til å hjelpe Michael Sars til verdens
berømmeIse. Da han i sitt studiekammer undersøkte små
dyr, han hadde samlet inn på grunt vann, fant han på 
tang og steiner også noen underlige små polypper som det 
ikke sto noe om i bøkene. (Fig. 3, tegning nr. 4, 5 og 6.) De 
minner en del om enkle hydroidpolypper; men de danner 
ikke kolonier. Dessuten fant han at polyppen har fire lengde
striper som en nærmere undersøkelser viser, kommer av at 
det er fire langsgående muskelbunter i veggen, og endelig 
er munnåpningen firkantet, mens munnåpningen hos 
hydro id polyppen er rund. 

Også en annen snurrig polypp oppdaget han, en forholds
vis temmelig lang polypp hvor hele kroppen blir delt opp 
i mange avdelinger ved tverrgående ringformete furer; men 
ellers likner det øverste, tentakkelbærende partiet svært 
mye om den enkle polyppen, han hadde funnet (fig. 3, teg
ning nr. 7). 

På samme tiden fant han at det var fullt av noen snodige 
små maneter som svømte rundt i sjøen i nærheten. (Fig. 3. 
tegning nr. 9.) De har bare en liten midtskive, men fra denne 
går det ut åtte breie, lange lapper, hver av dem med et 
mindre innsnitt i midten ytterst, slik at en best kan snakke 
om åtte dobbeltlapper. Magerøret som henger ned fra sent
rum av midtskiven er temmelig kort og firkantet, og hele 
manetep har et tverrmål på 5-6 mm. 

Michael Sars beskrev først disse dyra som tre forskjel
lige arter av dyr i et litet arbeid som forresten ikke ble 
lagt videre merke til. Men det gikk ikke lang tid etter, 
før han i skålene sine oppdaget at alle tre hører sammen 
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Fig. 3. 
a) og b) Voksne glassmaneter. a) en hann som sende?" sine kjønns
celler (spermier) ut i vannet gjennom munnå1mingen , b) en hunn som 
motta?' spennien e gjennom munnåpningen ; befruk tningen skjer i det 
indre. 1 . Et befruk tet egg. 2. E t senere stadium i utviklingen . 
3. La?"ven lik e før den setter seg fast ti l underlaget. .f. ., 5 ., 6. Ulike 
utviklingst?'inn av de små 1Jolypp et". 7. «Talle?'kenstabel»-stadiet, 
8. m ed en løsrevet småtallerk en. 9. Den samme frittsvømmende. 

og bare er stadier i en utvikling som fører fram til en 
voksen glassmanet eller brennmanet. - N år polyppen 
hadde levet noen tid i skålen, ble den lengre, fikk tverr
furer som ble djupere og djupere, slik at den kom til å se 
ut som en ren tallerkenstabel - det er bare den forskjel
len, at kanten av tallerkenen her ikke er jevn, men gror 
ut i åtte kraftige dobbeltlapper med djupe innsnitt imellom. 
Og så begynner disse småtallerkene å lee på seg hver for seg. 
De trekker seg sammen rytmisk, og snart løser de øverste 
seg løs fra stablen (fig. 3, tegning nr. 8), vender seg rundt, 
slik at munnåpningen kommer til å vende nedover, og nå 
svømmer de av sted som små åttelappete maneter. Men nå 
vokser manetene ganske fort; snart blir mellomrommene 
mellom dobbeltlappene fylt ut og ingen kan være i tvil om 
at det er en liten glassmanet eller en brennemanet, en har 
foran seg. 

Denne fullstendige utgreiingen av stormanetene ble 
offentliggj ort av Michael Sars i 30-årene av det forrige 
hundreåret. - De fleste har vel kanskje helt glemt at de 
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lærte om denne utviklingen i skoledagene - det er vel de 
færreste som erindrer eller liker å huske på alt det, de 
måtte gå igjennom som skoleunger! - og enda færre finner 
vel, det kan være noe å rope hurra for en slik, ganske enkel 
iakttagelse. Men vitenskapsfolk er nå engang en underlig 
rase som synes det er store ting, når en kan greie ut om 
det så bare er utviklingen aven vemmelig manet. Sars ble 
anerkjent som en framrakende forsker, da han kom fram 
med oppdagelsen sin om hele manetutviklingen - seinere 
har han greidd ut utviklingen hos mange andre dyr i sjøen 
også. Men det skal vi ikke komme inn på her - vi har 
fullt nok av manetene! 

De blå glassmanetene våre har ikke slike lange fang
tråder som mange andre, bare en rekke med korte tentakler 
langs kanten av den store klokken eller skiven som inni
mellom kan bli hele 40 cm brei. Og de nesle cellene som er 
på dem, er så svake at vi ikke blir brent, om vi kommer 
bort i dem. Munnrøret er firkantet hos glassmaneten, og de 
f ire hjørnene er trukket langt ut som fire lange munnarmer 
- det er disse som er de egentlige fangstapparatene her. 

På Vestlandet hører vi ofte glassmanetene kalt for 
«kringlemaneter» - det kommer vel av at folk kanskje 
synes at de fire hvitlige ringene vi ser rundt sentrum av 
skiven, når vi ser på den ovenfra, minner dem om et par 
bergenske «tommelskringler». Disse ringene er forplant
ningsorganene, og eggene begynner utviklingen inne i det 
sterkt grenete kanalsystem som stråler ut fra basis av 
magerøret langs undersiden av skiven. 

Larvene er ikke gamle, før de viser sin sanne natur. Alt 
inne i kanalsystemet hos moren tar de eldre til å ete de 
yngre søskendene sine, når de bare ser sitt snitt til det. 
Men de fleste slipper vel ut gjennom munnåpningen hos 
moren og stikker så bort til nærmeste stein eller tareblad for 
å sette s~g fast, og her gror de så fram til polypper - hvis 
de da unngår å bli spist av sine mere fremmelige kamerater. 

De fleste badende vil vel være enige med en av våre 
gamle admiraler som for halvhundre år siden under badin-
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gen kalte dem for noen «fordømte klisterkopper». Det er 
nesten noe visst slimet ved dem - men ellers gjør det jo 
ikke noe, om vi kommer bort i dem. Derimot legger de 
fleste mye mere varme og kraft i uttrykkene sine, hvis 
de kommer bort i en passe «langhåret» brennemanet. Det er 
jo ikke helt uten grunn, den har fått dette navnet. Vi kan 
godt med en liten tillempning si at «brent barn skyr 
maneter» ! 

Selv en ganske liten brennemanet kan være ubehagelig 
nok ved nærmere bekjentskap, og de største ved norske
kysten som når opp i et tverrmål på omtrent 60 cm med 
tråder på 5-6 m's lengde, dem skal en helst holde seg godt 
klar av. Heldigvis pleier disse storkarene ikke å opptre 
før så seint utover høsten, at fornuftige mennesker for 
lenge siden er blitt kjede av å gå i vannet fra badestranda. 
Men for fiskerne er det ubehagelig nok, når garnredskapene 
er fulle av slike svære «klyser» og må renses opp. Da gjelder 
det at nevene er godt barket. 

Det ser ut som om det er en viss mening med, når og 
hvor de største brennemanetene er ute og går. For de aller 
største finner vi i Ishavet, hvor en kan treffe på meter
breie maneter som driver mellom isflakene med sine prakt
fulle, 10 m lange slep som en advarsel til vikingene om 
«badning forbudb>, enda strandretten vel må sies å være 
absolutt fri så langt borte fra folkeskikken. 

Det er ikke så lett å finne ut, hvordan de giftene er som 
inneholdes i nesle cellene. Selv om vi tar for oss en tem
melig stor neslekapsel, vil det gå både 50 millioner og flere 
til, før vi kunne få samlet sammen en kubikkmillimeter av 
innholdet. Og likevel har man greidd å finne ut at det 
må være to forskj ellige gifter som opptrer sammen i kaps
lene og som har en noe forskjellig virkning. Men kjemi
kerne har ennå ikke greidd å finne ut, hvordan disse giftene 
er sammensatt i kjemisk retning. 

Giften er uhyggelig kraftig. Selv ved et temmelig vold
somt angrep aven brennemanet, får denne bare bruk for 
noen milliontedels gram av sin gift, og den kommer jo 
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bare utenpå huden vår. Enda mye verre er det i varme 
farvann å komme bort i en av kolonimanetene som går 
under navn av «det portugisiske krigsskip». En risikerer 
å bli innviklet i flere av trådene, og giften er her så kraftig 
i sin virkning at folk kan bli helt lammet og drukne. Det 
kan derfor være noe aven trøst for folk på badestranda 
hos oss å tenke på tropehavets «portugisiske krigsskip», 
når de synes det er litt kjølig her nord - og så kan de i 
vanlige år bruke størrelsen av brennemanetene som peke
pinn for den naturlige avslutning av badesesongen. 

Ute i Vestlandsskjærgaren kommer det seinhøstes vanlig 
inn fra havet en sværm av «broket plankton». Det vrimler 
langs kysten med underlige, vakkert formete og delvis 
sterkt fargete planktondyr i sjøen, og blant dem er det både 
småmaneter og store kolonimaneter som likner både blom
ster og guirlander. 

Det er mest de vakre blæremanetene, en må legge merke 
til blant kolonimanetene og det kan i det hele være ganske 
morsomt å se litt nærmere på, dem som et godt eksempel 
på, hva en overdreven arbeidsdeling og spesialisering kan 
føre til. 

Det er blitt nevnt før at blæremanetene har fått navnet 
sitt etter et individ som er omvandlet til en flottør, en liten 
luftfylt beholder på toppen av kolonien (fig 4). Det er kan 
hende ikke så underlig, at blæra med sin sølvglinsende glans 
alltid er tilbøyelig til å ha en følelse av å være ovenpå. 
Men det er ikke s å sikkert at de andre i samfunnet god
villig anerkjenner dens opphøyde stilling - de må både 
fø den og transportere den med seg overalt. 

Kloss oppunder «topp blæra» sitter en hel del «svømme
klokker». De kan heller ikke fø seg sjøl - hele livet deres 
består i å pulsere på samme måten som en manetklokke 
og derved drive kolonien framover gjennom vannet. De 
inntar tydelig en høy stilling; men de kan likevel ikke 
slippes løs helt på egen hånd - pulsasj onene må sam
ordnes, ellers kommer hele transporten i ugreie. 

De øvrige individene kommer så gruppevis ordnet ned-
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Fig. 4. 
B l æ 1" e man e t ( sk jemat'isk) m ed lang stam m e.. 1. «ToP1Jblæn». 
2. «S vømmeklokker». 3. «Dekkblad». 4. «P øler e» og «fm·svarsindivide1"». 

5. For pla.ntningsindivider. 6. Spisepolypper. 

over en lang stamme. Hver gruppe sitter samlet under et 
skjoldformet «dekkblad», et stakkars individ som rett og 
slett er blitt redusert til et beskyttende skjold og som hver
ken kan lee på seg eller ernære seg sjøl. Og under dette 
skjoldet finner vi så lange trådformige «følere» og tråd
formige «forsvarsindivider» med praktfullt fargete nesle
knopper, men begge uten munn - krigerne kan ikke spise, 
men bringer byttet inn til store trompetformige spise
polypper som en best kan betegne som ekstra velutviklede 
storetere eller gourmander, da hele deres liv bare tar sikte 
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på å fordøye alt det som blir puttet inn i munnåpningen 
på dem. Og så til slutt finner vi noen drueformige individer 
som bare har til oppgave her i livet å holde slekten ved 
like ved å frambringe forplantningsceller - ernære seg 
sjøl kan de sjølsagt ikke. 

Det er i grunnen ikke så underlig at disse blæremanetene 
har gitt vitenskapsfolk atskillig hodebry. Enda de enkelte 
individene tydelig har spesialisert seg så sterkt at de har 
mistet evnen til å leve livet på egen hånd, vil de ofte gå 
hver til sin kant, når vi søker å fange koloniene. Dette 
finner en enda mer hos djupere levende former, og det er 
da temmelig mye av et puslespill, når en skal finne ut, hvem 
av de spredte individene hører sammen, når en står over
for kolonier av et par arter som samtidig kom inn i hoven. 

Men det er et annet spørsmål som har vakt mere strid 
i leiren. Nemlig om en slik blæremanet er en koloni av 
individer som er gått litt vel langt i spesialiseringen, slik 
at individene nesten helt er blitt redusert til spesialorga
ner - eller om den er et individ, hvor organene har eman
sipert seg slik fra hverandre at de nesten opptrer som 
sjølstendige individer. - Om vi sammenlikner med de 
andre nesledyra, kommer vi til at det må være en koloni. 
et samfunn med ekstra vidt dreven arbeidsdeling og spesia
lisering - eller rasjonalisering, om en heller vil. Det kan 
være et spørsmål, hvor mye det enkelte individ vinner på 
det. Det kan også finnes visse likhetspunkter med andre 
samfunn, som kan gi en noe å studere på. 

Det er nesten underlig å finne at manetene gir så mye 
stoff til å tenke på - en skulle ikke vente faste holde
punkter hos dyr som inneholder så lite fast stoff i det 
hele, bare fra 2 til høyst 5 prosent tørrstoff. Resten er bare 
vann. Derfor lar manetene seg ikke nytte ut som føde 
for mennesker selv i krigstider. - Likevel skal vi heller 
ikke ergre oss over den i fredstid selv på badestranda -
legg merke til hvor vakker den er, brennemaneten som driver 
forbi med harmonisk avveide, rytmiske bevegelser og langt 
bølgende hårslep etter seg i sollyset. 
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Tron Soot-Ryen: 

Krypdyr og padder i Nord-Norge. 
En skulle ikke tro det var noe særlig nytt å føye til det 

vi vet om disse dyrenes utbredelse og forekomst i Nord
Norge. Collett (1918) angir i «Norges krybdyr og padder» 
frosk som alminnelig over . hele N ord-N orge, firfisle i de 
fleste strøk til Varangerfjord og huggorm på Sømna og i 
Nord-Rana. Det var de eneste arter en kunne regne med 
i Nord-Norge. Men faunaen, særlig insektene, i enkelte 
strøk på Sør-Helgeland ligner på mange vis trøndelags
faunaen. Det var derfor av interesse å få samlet inn mate
riale fra disse strøkene. I løpet av sommeren 1946 og 1947 
har jeg derfor reist over mesteparten av distriktene fra 
Nord-Rana til Namdalen og var da så heldig å kunne påvise 
eller få opplysninger om ikke mindre enn 4 nye arter kryp
dyr og padder som viser seg å være utbredt atskillig lenger 
nord enn hittil trodd. 

Det er ikke mange opplysninger en kan finne om utbre
delsen i N ord-N orge bortsett fra Colletts arbeide. Gtinther 
Hecht har et kart over utbredelsen av firfisle, stålorm, 
huggorm og snog fra det nordlige Skandinavia i sitt arbeide 
om «Zur Kenntnis der Nordgrenzen der Mitteleuropaischen 
Reptilien» i Mitt. Zool. Mus. Berlin 1928, men uten noen 
opplysninger om hvilke funn han har benyttet ved oppteg
ningen av kartet. I litteraturfortegnelsen har han en hen
visning til et arbeide om Lapplands krypdyr og padder som 
han har fått trykt i «Das Aquarium», Berlin, i 1927 og 
1928. Dessverre har det ikke lykkes meg å få tak i dette 
arbeide. 

De opplysninger jeg kan gi om de forskjellige artenes 
utbredelse, er ikke på langt nær komplette. Over store deler 
av Nord-Norge mangler ennå detaljundersøkelser. Det er i 
grunnen bare forholdene på Sør-Helgeland som kan sies 
å være noenlunde klarlagt, selv om en nok også her må 
regne med enkelte tillegg og endringer. Dessverre er en hel 
rekke funn bare basert på opplysninger, og for salaman-
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derens og stålormens vedkommende mangler ennå bevis
materialet da det ikke er lykkes å få tak i noen eksemplarer 
i de siste årene. 

F i I' fis l e (L a c ert a v i v i p a I' a [Jacq.]). I Nord
Trøndelag er firfislen, som kaller «el» her, utbredt fra 
Grong vestover til Nærøy. Det er en mulighet for at den 
forekommer på sørsiden av Bindal, hvor den går under 
navn av <<arme!». Inne i landet fins den ved Majavatn 
og over i Vefsn hvor ørjan Olsen har funnet den ved 
Tiplingvatn. Lenger nord later den til å mangle. Bestyrer 
Liland, Tjøtta, opplyser at han har funnet en firfisle i 
1936 i magen aven ørret fisket i Grytåvatn, men han 
har aldri sett den levende. 

Collett angir firfislen fra Sulitjelma, og det er vel 
sannsynlig at den fins her og der i grensetraktene. I Rana 
er imidlertid arten ukjent. Inntil sikre opplysninger om funn 
av firfisle foreligger fra andre strøk av Nordland fylke, 
må en gå ut fra at den ikke forekommer eller er meget 
sjelden i resten av fylket. 

I Finnmark forekommer firfislen nokså vanlig fra Alta 
østover til Sør-Varanger, og jeg har sett den oppe på selve 
Finnmarksvidda. Hecht har en hel del funn på det kartet 
jeg har nevnt tidligere, så etter det å dømme, er den meget 
utbredt. Selv på Sørøya foreligger et funn. Det merkelige 
er at Hecht også angir 4 funn fra Troms, det vestligste 
fra Balsfjord. Tromsø Museum som har fått adskillig 
materiale fra Finnmark, eier ikke noe eksemplar fra Troms. 
Imidlertid har jeg hørt enkelte si at den er sett i innlan
det, og det er vel heller ikke umulig da den er tatt ved 
Tornetrask. Ett er iallfall sikkert, vi vet alt for lite om 
firfislens utbredelse ennå. 

Stå l o I' m (A ngu isf r a g i l i s [L.] ). Collett angir 
stålormen nord til Trondheimsfj orden. Det er ikke lett å 
få sikre 'opplysninger om stålormen, men en del av de medde
lelser jeg har fått, er såpass pålitelige at en må regne med 
at artens nordgrense er Sømna. I Namdalen angis den 
fra Røyklibotn, Vemundvik og Arfor, Foldereid. Den er 
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kjent både i Sør- og Nord-Horsfjord og på Sømna. På Mar
dal såes en stålorm i 1945. Da både huggorm og snog er 
velkjente dyr på Sømna, er opplysningen sannsynligvis 
korrekt, men helt sikker kan en ikke være før en får et 
eksemplar fra disse traktene. l Sverige er stålormen funnet 
til nesten 65 ° N. 

Hug gor m (V i p e l' a ber u s (L.») . l de nordlige 
grensestrøkene i Namdal mot Helgeland fins huggorm bare 
i de vestlige deler og selv her nokså sjelden. Likeså er den 
sett et par ganger i Norde. På Sør-Helgeland er utbredel
sen også utpreget vestlig. l Bindalen fins den på de større 
øyer, men mangler f. eks. på Øksningen. De østligste funn 
skriver seg fra Abygda hvor enkelte eksemplarer er sett i de 
siste 7-8 år. Huggormen forekommer i størst antall på 
Sømna og nordover halvøya til fjellene innenfor Trollbotn 
nord for Brønnøysund. Lenger vest på samme halvøy er 
den funnet om enn sjelden til Mo nord for Tilrem. Her lig
ger nordgrensen for huggormens utbredelse i Nordland f ylke 
i dag. østover går den til Strømman og til nabolaget av 
Hommelstø hvor en ble slått i 1945, men disse funn er bare 
funn av streifeksemplarer. Lenger øst fins den ikke, og 
huggorm er ukjent i Vefsn. En orm, som muligens var hugg
orm, ble slått ihjel i 1947 i nærheten av jernbanelinjen ved 
Mosjøen, men dette eksemplaret må være kommet dit i en 
jernbanevogn. 

Collett angir huggorm fra Alsten. l 1947 besøkte jeg 
flere steder der for å få opplysninger om huggorm, men 
ingen av alle dem jeg snakket med, hadde noengang hørt 
om huggorm på disse kanter. Det er derfor sannsynlig at 
Collett's opplysning beror på en misforståelse. Iallfall 
lever den ikke der nå. 

l Nord-Rana har det levet en større huggormkoloni. Col
lett angir flere finnesteder særlig r undt Langvatnet. Det 
siste funn han nevner, ble gjort i 1911 ved Selfors. Nå er 
huggormen visstnok helt utdødd her. Alle de jeg snakket 
med, blandt andre Ole Ravnaa, var enstemmige om at siste 
gang en huggorm var sett, lå 20-30 år tilbake i tiden. Det 
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ser ut til at huggormen avtar i antall også i Sømna. For 
noen år siden var den en ren plage i traktene rundt Vik og 
sørover. Stadig vekk ble huggorm kjørt over på veiene, og 
det var ikke uvanlig at den kom inn i husene. Nå er den 
ikke så lett å finne, iallfall lykkedes det ikke for meg selv 
ved hjelp av kjentfolk, og alle opplysninger tyder på at 
antallet avtar. 

Men huggorm er funnet meget lenger nord også selv om 
det bare er streifeksemplarer. Sven Ekman refererer i 
«Djurvarldens Utbredningshistoria» i 1922 et funn i Sør
Varanger etter Goebel (1902), og jeg har fått en opplysning 
som tyder på at det har vært orm, sannsynligvis huggorm, 
i Finnmarkens østre grensestrøk. 

l Sverige går huggormen nord til noe over 67° N og i 
Finnland ennå litt lenger. 

Sno g (T r o p i don o t u s n a tri x (L.) ). Collett an
gir nordgrensen til Trondheimsfj ordens nordside. Imidlertid 
viser det seg at den har en lignende utbredelse som hugg
ormen. I det nordlige Namdalen er den funnet om enn sj el
den i de vestlige trakter, men den mangler østover. Riktig
nok rapporteres et funn ved Grong stasjon under krigen, 
men dette eksemplaret må sannsynligvis ha fulgt med en 
jernbanevogn. 

l Sør-Helgeland fins sno gen bare i de vestlige strøk, 
nettopp de områder hvor huggormen lever. Snogen kalles 
her bare for bueorm. I Bindalen går den øst til Abygda i 
spredte eksemplarer, men den er særlig funnet på Austra 
og på Bindalseid. Lenger nord fins den på Sømna nord
over til Tilrem. 

Snogen har også avtatt i antall de senere år. For 40 år 
siden var det mere snog enn huggorm, sier folk på Sømna. 

Sno gen er ikke påvist andre steder i Nord-Norge, men 
etter ut1;>redelsen i Nord-Finnland er det ikke utelukket at 
streifeksemplarer kan finne veien til indre Troms og Finn
mark. I Sverige er spredte eksemplarer funnet i det minste 
til 67° N. 

S a l a man der (T r i tur u s sp.) Både den store 

79 



og den lille salamander er funnet nord for Trondheimsfjor
den, den store i 1932 på Fosna-halvøya (A. Wollebæk i «Na
turen»), den lille i Grong (etter Collett) . Jeg har fått flere 
utvilsomme meldinger om salamander lenger nord, men da 
det ennå ikke er lykkes å få noen eksemplarer, er det dess
verre umulig å ha en formening om hvilken avartene det 
dreier seg om. 

I Namdalen er salamander rapportert fra Brøndbo, Rista 
i Overhalla, mens ingen kjenner til den i Grong eller på 
Høylandet. Det er en mulighet for at salamander finnes på 
sørsiden av Bindalsfjorden, men opplysningene er usikre, 
og det kan være en forveksling med firfisle. 

Fra Sømna derimot har j eg flere utvilsomt sikre opplys
ninger. Den første meldingen fikk jeg av Edvard Hestås. 
For ca. 20 år siden så han en salamander i en kulp i en 
grensegrøft mellom gårdene Hestås og Sund. Han hadde 
bare sett dette ene eksemplaret, men ga en helt entydig 
beskrivelse. Jeg besøkte stedet, men grøften var nå nesten 
tørket helt inn etter en drenering for mange år siden. Ingen 
kjente til nye funn av salamander der. Men lærer Sverre 
Bjøru, Sandvåg, som er meget interessert i dyrelivet, for
talte meg at en av elevene hans om våren 1941 hadde fun
net en salamander på veien ved Sundshopen. Den var kjørt 
over aven bil. Sundshopen, som før hadde helt ferskt 
vann, er senket slik at sjøen går ut og inn ved flo og fjære 
og F u c u s vokser ved utløpet. Senere fikk jeg vite at en 
eldre mann så en salamander på veien ved Sund. Disse tre 
observasjoner er gjort like i nærheten av hverandre. 

Den viktigste opplysning om salamander fra disse trak
tene har j eg fra en mann som hadde deltatt i en utgrøfting 
og oppdyrking av et myrparti i 1944 ved Kvervet rett øst 
for Fredheim ungdomsskole. Da vanndammene ble tørr
lagt, vandret det ut en hel del salamandre hvorav enkelte 
hadde kam på ryggen. Senere har en ikke sett noe til dem. 

Bortsett fra en noe tvilsom opplysning fra Julsaunet i 
Velfjorden, har jeg ikke hørt om iakttagelser av sala
mandre lenger nord. Sannsynligvis fins det her og der 
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salamandre i kyststrøkene nordover til Sømna eller kan
skje til Brønnøy herred. Det gjelder nå å få sikre funn. Der
for er det utlovet en bra belønning, men til tross for det 
mangler bevismaterialet ennå. 

I Sverige fins den lille salamanderen til 65° N og av 
den store er der nettopp gjort et funn i Stens eIe eller noe 
over 65° N. 

F l' o s k (R a n a t e m p o l' a l' i a (L.). En skulle ikke 
tro det var noe nytt å føye til om froskens utbredelse her 
i landet. Den angis av Collett som alminnelig over hele lan
det. Det er derfor ikke noe nytt å føye til om hvor den 
fins, men derimot foreligger det en del opplysninger om 
steder hvor frosken mangler. Ennå har jeg alt for få slike 
opplysninger. De få jeg har, er fra Helgelandskysten. Der 
mangler frosk på en rekke øyer. kanskje på ane. Av større 
øyer hvor frosken er ukjent, kan jeg nevne Vega og 
Ylvingen. 

Det vil være av interesse å få en omfattende undersø
kelse av froskens utbredelse, ikke bare på de større og min
dre øyer, men også andre steder langs kysten hvor den 
synes å mangle. 

p a dde (B u fob u f o (L.)) . Collett angir forekomst 
av padde nord til 0rlandet og Grong. Han sier dessuten at 
den er omtalt av enkelte eldre forfattere fra Helgeland, men 
at disse angivelser ennå ikke er blitt bekreftet. 

Det er lykkes meg å få en rekke opplysninger om fore
komster av padde eller gro som den kalles, på Helgeland 
hvor den enkelte steder er meget tallrik og vel kjent av 
alle. Dessverre er det så at navnet gro mange steder benyt
t es om frosken også. Det har derfor vært nødvendig å gjen
nomgå alle opplysninger kritisk, og i de fleste tilfeller har 
j eg selv. kontrollert forekomsten. 

Fra den nordlige del av Namdalen foreligger følgende 
opplysninger. Padden later ikke til å være kjent rundt Grong 
stasjon. Den angis fra Overhella og Høylandet og går i 
kyststrøkene nord til Gravik og Nærøy. I Indre Folla mang-
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ler den på fj ordens nordside som Arfor og Foldereid og 
kj ennes heller ikke ved Kollbotn. 

Fra de vestlige herreder på Sør-Helgeland foreligger det 
en rekke opplysninger og iakttagelser som danner grunn
laget for kartet. Østenfor og nordenfor mangler padden helt. 
Alle opplysninger om gro fra disse strøkene viste seg å 
være frosk. Studerer en dette kartet nærmere, vil en finne 
en mulig sammenheng i utbredelsen fra Gravik i de vest
lige strøk over til Bindalen. Her går østgrensen i Abygda. 
Den mangler på nordsiden av Tosen hvor terrenget også er 
meget ugunstig for den, men noe lenger nord kommer den 
med sin hovedtyngde fra Harangen over dalførene i Vel-
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fjord og mer· spredt og fåtallig vestover Sømna og Brønn
øylandet. Den har en skarp grense i sin utbredelse like sør 
for Barstad hvor en smal kløft fører over til Lande iTosen . 
På Kvaløya vest for Venne sund levet det gro for lang tid 
siden. Merkelig nok er padden også utbredt på nordsiden 
av Velfjorden innerst i Storfjorden, og den dukker opp 
igjen i Visten. Begge disse stedene er padden meget tall
rik. For å komme over fra Storfjorden til Visten må pad
den opp i en høyde av minst 300 m. hvis den følger Klaus
markelva oppover. Det er iallfall den sannsynligste vei for 
en innvandring sørfra. På vestsiden i Vevelstad fins den 
ikke. 

I Sverige fins padden nordover til 67° N, over en hel 
grad nordligere enn nord grensen i Norge ved Visten 650 
40'N. 

De eksemplarer jeg har undersøkt, var temmelig små. I 
Velfjorden i begynnelsen av juli var kroppslengden 7,5-8 
cm. 

Som nevnt er padden meget tallrik enkelte steder, og 
folk liker den ikke. Mørke kvelder samles paddene på veier 
og stier slik at det er vanskelig å gå uten å tråkke på dem. 
Adskillig overtro knytter seg også til padden. IVelfjorden 
fikk jeg høre hva en skulle gjøre for å bli kvitt paddene. 
De kalte det å «gifta gro». Man skulle ta en gro og sette 
den på en bordfjøl som ligger som vippe. Så skal en slå 
hardt på enden av fjøla slik at groa spretter høyt opp i 
været. Når den faller ned, skal den knuses - det vil si 
drepes - og da blir en kvitt groa. Mislykkes det derimot, 
kommer det stadig flere til stedet. 

Det er en påfallende overensstemmelse i utbredelsen av 
stålorm, huggorm, snog, salamander og padde i de sørvest
lige trakter av Sør-Helgeland. Overensstemmelsen er så stor 
at den jkke kan bero på noen tilfeldighet. I de samme strø
kene, Bindal, Sømna, Brønnøy og Velfj ord, har en rekke 
planter også sin nordgrense og sitt eneste utbredelses
område på Helgeland. Det er slike som P o l y sti c hum 
Bra u n i, L y c o p o d i u min u n dat u m, S p arg a-
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n i u m g lom e r a t u m, R h Y n c o s p o r a a l b a og 
fus c a, U tri c u l a r i a o chr o l e u c a og T i l i a c o r
rim u s, S o r b u s arr ane nsi s og R ham u sfr a n
g u l a har sin nordgrense i disse strøk. I ris p s e u d a
c o rus fins vanlig her, men er også funnet i Lofoten og 
Vesterålen, nærmest som forvillet. Det er altså tydelig en 
biogeografisk grense, et strøk hvor mange arter har kunnet 
vandre inn, men enten blitt stoppet i videre vandring nord
over eller har hatt slike vilkår at de her har kunnet leve 
videre mens de ellers er gått til grunne. 

Utbredelsen i dag tyder på at disse artene er kommet inn 
. langs kysten, men den synes også å vise at artene så må 
ha kommet over, i allfall Bindalsfjorden, på en eller annen 
vis. At padden har kommet over Velfjorden på ett sted, 
kan kanskje forklares som en tilfeldighet. En kan ikke ta 
huggormens tidligere forekomst i Nord-Rana som et abso
lutt bevis for at den en gang har hatt en større sammen
hengende utbredelse. Den huggormstammen kan være inn
vandret østfra på samme vis som en i dag finner eksempla
rer på vandring i Nordli eller Finnmark. Det ser ut som 
om overgangen mellom Grong og Vefsen over Majavatn ikke 
har gitt de nødvendige betingelser for at disse artene kunne 
trenge frem den veien, og slik er det også rundt indre 
Tosen. Jeg skal ikke forsøke å gi noen forklaring på denne 
merkelige utbredelsen, men bare peke på problemet. Vi vet 
så alt for lite om utbredelsen av dyrene her i landet. I Sve
rige har professor Gislen, Lund, i mange år arbeidet med 
en detaljert kartlegging av krypdyr og padder. I et slikt 
arbeide her i landet kan alle «Fauna»s lesere yde verdi
fulle bidrag. Alle norske zoologiske museer tar med takk 
i mot alt materiale og alle sikre opplysninger. Først når vi 
har et omfattende materiale av kjennsgjerninger, kan vi 
tillate oss å filosof()re . 

84 

V år kysttorsk. 
Av Alf Dannevig. 

Torsken gyter når temperaturen i sjøen er omtrent 4 
varmegrader, men vel å merke etter at temperaturen først 
har passert et lavere nivå. Blir vannet atter koldere, slutter 
den å gyte eller fisken søker varmere vannlag. Av fig. 1 og 2 
kan en se hvorledes rognmengden i et utklekningsanlegg 
er avhengig av sjøvannets egenskaper. Av andre forsøk 
vet vi at det er temperaturen som er av avgjørende betyd
ning . 

De dybder torsken gyter ved, er meget forskjellig. I en 
mild vinter fiskes den gytende kysttorsk så grunt som 
en liten båt kan flyte. Er vinteren kold slik at vannlagene 
i overflaten er koldere enn ca. 4 grader, da gyter torsken 
nede i rennene eller i undersjøiske kulper hvor vannet hol
der seg noenlunde varmt hele vinteren igjennom. 
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Selve gyteprosessen finner sted om natten. I gytebas
senget ved Flødevigen kan vi følge hele seremonien. Han
fisken svømmer på ryggen under hunfisken. Den holder 
styring ved hjelp av brystfinnene, og så svømmer de av
gårde buk mot buk mens melken og eggene gytes i van
net. Eggene befruktes umiddelbart etter gytningen. Egge
nes evne til å befruktes avtar etter et par minutter, sper
matozoerne mister sin livskraft etter noen sekunder. I 
løpet av et par timer begynner celledelingen - som til 
slutt leder til den fullt ferdige fiskeunge. Torskeeggene er 
ganske gjennomsiktige, slik at en kan følge utviklingens gang 
i mikroskopet (fig. 3). Og da torskeeggene er lette å holde i 
akvarier i sjøvann har en her et utmerket demonstrasjons
materiale for skolebruk. Søk å få tak i et par levende gyte
torsk i mars måned, det er den sikreste tiden. Rognen flyter 
da lett bare en tar fisken opp av vannet. Saml opp eggene 
i et tørt Norges-glass, men ta ikke mer enn at bunnen 
blir dekket av et enkelt lag. Så har en på en dråpe melke 
fra en hanfisk - fyller glasset 3/ 4 med rent sjøvann -
og befruktningen finner sted. Etter 5 minutter fornyes 
sjøvannet ved hjelp aven liten hevert ('gummislange) med 
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Fig. 3 . TO?'skeegg unde7' utviklin.q. 

en lerretssil. Fyll stadig forsiktig på rent sjøvann slik at 
alle spor etter melken er forsvunnet. Har en anledning til 
å fornye sjøvannet på denne måte hver dag så er det 
utmerket. Men er forholdene forøvrig gunstige så kan 
eggene klare seg uten vannfornyelse både to og tre dager. 

KuIturglasset bør stå ved ca. 4 grader - og i godt lys, 
men ikke i direkte sol. De levende eggene flyter i sj øvann, 
døde egg blir hvite og synker. Disse fjernes med en pipette. 
Hvis en vil følge selve befruktningsprosessen i mikrosko
pet, kan en tappe aven del rogn og melke hver for seg på 
to tørre pulverglass og ta dem med på laboratoriet. Legg 
noen egg i et tørt urglass, ha på så meget sj øvann med en 
pipette at eggene akkurat flyter og tilfør så ved hjelp av 
en fin glasstav ubetydelig melke. Da blir det straks livlig ! 

Ved en temperatur av 4 grader klekkes torskeeggene etter 
ca. 3 uker. Ungen som kommer fram av egget, er ytterst skrø
pelig (fig. 4). Den ligger i en r ing og kaver med en svær plom
mesekk på buken. Etter hvert retter den seg ut, og bare en 
uke gamle kan en se hvorledes torskeungene reagerer på gun
stige og ugunstige omgivelser (fig. 5) . De søker mot lyset, 
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Fig. 4. Nyklekket torskeyngel. 

synker hvis vannet blir for varmt osv. De har nå fått åpen 
munn og gjeller og de er svært interessert i å undersøke alle 
fine par tikler i sjøvannet om der er noe av dette som kan spi
ses. Om våren når torsken gyter er der en ustyrtelig mengde 
planteplankton i sjøen. En skulle tro at dette var god 
næring for torsken, men nei takk, «de eter ikkje gras.» 
De vil ha larver av forskjellige smådyr. I akvariene kan 
vi fore dem med larver av blåskjell og østers. Senere kan 
de spise meget små krepsdyrlarver. Dette oppdrettet er 
imidlertid en meget vanskelig affære - selv for eksperter! 

Eggenes utvikling foregår mens de svever i vannlagene. 
Er vannet salt helt til overflaten, flyter eggene nær til 
denne men er der et ferskvannslag finner vi eggene i blan
dino-slao-et mellom det salte og det ferske vannet. I labora-<> <> 

toriet finner vi at t orskeeggene har en egenvekt på ca. 
1,021. I naturen finner vi imidlertid ofte torskeegg av en 

Fig. 5. 

88 

større egenvekt. Dette er særlig egg i sene stadier. Like
ledes med torskeyngelen, den står også dypere enn vi skulle 
vente på grunnlag av våre målinger av sjøvannets egenvekt. 
Hvorav dette kommer vet vi ikke sikkert, men det ligger 
nær å tro at det er ett eller annet i overflatelagene som 
torskeyngelen - og embryoet - reagerer mot. En t eori 
er at torskeyngelen ikke liker de store surstoffmengder 
som produseres av planteplanktonet. Det er mulig at også 
trykket spiller en rolle for forskjellige stadier. 

Eggenes og yngelens skjebne er til å begynne med pris
gitt havstrømmen. Dette er særlig tilfelle langs kysten 
eller ute i havet. Inne i fjordene er vannlagene gjennom
gående så stasjonære at egg som er gytt i en fjord også 
får lov til å klekkes der. Den første tid etter at yngelen 
begynner å t a næring er den også avhengig av strømmen, 
men kommer den nå i nærheten av land ener i nærheten 

Fig. 6. 
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av bunn vil den forlate sitt farende liv. Småtorsken vokser 
opp inne i strandregionene, inne i fjordene gjerne utenfor 
små elver eller på grunne platåer ute i skjærgården. Vi 
snakker her om kyst- og fjordtorsk, ikke om skrei, skrei
ens yngel synes å søke dypere vann. Istrandregionene 
driver småtorsken nå ivrig jakt, særlig på små krepsdyr. 

Årsgammel er de største individer så store at de er 
gjenstand for fangst i nøter, teiner o. l. Hvor hurtig små
torsken vokser kan en finne ut ved målinger til de forskj el
lige årstider. For den større torsk må en bestemme alde
ren og sammenligne denne med lengden. Det beste mid
del til å bestemme alderen hos torsken er zoner i øre
stenene (fig. 6). Der dannes en forholdsvis smal gjennomsik
tig zone på ettersommeren. Denne ble tidligere antatt for 3 
være en vinterzone, og dette ledet tidligere til atskillig 
feilbestemmelser. Småtorsken vokser meget fort. Når den 
er omtrent årsgammel kan den 8-doble sin vekt i løpet av 
ett år. Fig. 7 viser hvor meget 3 merkede torsk har vokst 
i løpet av 18 måneder. 

I motsetning til skreien, som er en utpreget trekkfisk, 
er kysttorsken meget stasjonær. Dette kan en bl. a. se 
av at torsken inne i fjordene har et mindre antall hvirvler 
enn torsken utenfor skjærgården. 

Direkte merkinger viser også at vi får den merkede 
torsk tilbake kanskje år baketter på den samme lokalitet. 
Det er ytterst sjelden at en torsk merket i en fjord eller 
i skjærgården er gjenfanget over en mil fra utslipnings
stedet. Disse merkningsforsøkene viser også at vår lokale 
torskestamme er gjenstand for en meget sterk beskatning. 
Vi får tilbake 40 li 50 % av den merkede torsk i løpet 
av et år. 

Våre undersøkelser viser at vi må være varsom med 
vår kysttorsk. Den kan lett reduseres meget sterkt. På 
den annen side er det mulig for oss å bringe bestanden 
opp slik at den kan gi oss et maksimalt utbytte. Hvorledes 
dette kan gj øres skal j eg senere komme tilbake til. 
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Dyreliv på Karlsøy -

eventyrlandet på 70° N. 
A v Edvard Holt. 

Fjell og atter fjell, her og der avbrutt aven liten dyrket 
flekk som vitner om livslyst og energi hos generasj oner 
av fiskerbefolkningen. Karrig, men gripende vakkert glir 
sceneriet forbi mens vi står på dekk og ser inn i det 
sagnomsuste land. Der brenner det i snødekte topper .... 
det er Lyngenalpene som slikkes av strålene fra den lavt
liggende natts ol. Farger og skygger fremtryller stemnin
ger som må gripe dypt i menneskenes sinn der nord. 

Så endres kursen, og foran oss ligger vårt bestemmelses
sted - Karlsøya. Nærmest uvirkelig forekom den meg i 
den svake nattsol : Overvokst av fjellbjørk og langt fjor
gammelt gras lå de 2 lave koller - høye som Danmarks 
«Himmelberg» - atskilt av torvmyrer og jorder. Og på 
denne frodige, lille øya ute i havet lå også en hvitmalt kirke. 
Man fristes til å tro at hele øya er kommet drivende fra 
langt sydligere breddegrader og så er strandet her oppe. 

[{a1'lsøya med sin tette bjørk eskog. Lyngenalpene i bakgrunnen. 
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Også dyrelivet - og rypene ikke minst - lot meg straks 
forstå at jeg var nådd opp til eventyr-landet: Allerede 
samme natten bar det ut på leiting, for spenningen var 
nådd bristepunktet! Var det like rikt med ryper som vege
tasjonene virket frodig?... Det skal kunne være ennå 
rikeligere bestand i enkelte år, men for meg som er vant 
til fjell på Østlandet, virket dette overveldende. På en 4 
timers tur kunne jeg se fra 20-25 rypestegger og ca. det 
halve antall høner. Og dette vel å merke bare for et år 
siden (i 1947) da det fra Syd-Norge ble ropt på totalfred
ning av rype fordi bestanden de fleste steder var for liten. 

Det var en meget gunstig tid jeg besøkte øya på, nemlig 
sist i mai og begynnelsen av juni. Da kan man følge med i 
dyrenes parringslek og interessante forplantningstid. Særlig 
i de lyse netter var det et yrende liv. Stadig flakset det 
skarrende stegger opp i den tette skogen: «Err-rakk-akk
akk» . Omtrent i høyde med bjørketoppene gikk de over 
i glideflukt og så slo de seg ned i nærheten med låter som: 
«Kom her, kom her, kawau, kawau. » Ofte trippet de da 

Lirype-stegg ivårdrakt (spilldmkt). 
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rundt i nærheten og kikket nysgjerrig etter en. Det var 
bare den ene rypearten - nemlig lirype - som forekom 
på øya. Parvis holdt de til på hvert sitt område og nåde 
den stegg som var for nærgående. Like selskapelig som 
rypene lever om vinteren like isolert lever de i selve for
plantningstiden. 

Karlsøya går gjerne for å være Norges aller rikeste rype
marker. Skjønt hele øya ikke er mere enn ca. % mil lang 
og 1-2 km bred og en del er dyrket jord, torvmyrer osv. har 
forskeren Sig. K I' i sto f f e r sen funnet at det nor
malt er ca. 120 rypekull på øya, og nokså nær dette tall 
var det også i 1947. En høst skjøt et jaktparti på Karlsøy 
ikke mindre enn 11/ 2 tusen ryper og likevel var det mange 
tilbake etter jaktens slutt. Nå for tiden skytes det svært 
lite. Det kommer av at jakten først begynner 10. septem
ber, og til den tid er normalt de fleste rypene trukket bort 
og over til de høyere naboøyer - høyst sannsynlig grunnet 
vær- og snøforhold. Om vinteren skal det sjelden være 
over en 20-30 ryper på Karlsøy. 

Fjellbjørkvegetasjon på Karlsøy. 
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Hare har det også tidligere vært svære mengder av. I 
1926 skjøt f . eks. et jaktparti 100 stykker i løpet av 10 dager, 
foruten 500 ryper som de egentlig var kommet for å jakte 
på. Da jeg besøkte øya i 1947 var det lite hare; og dette 
skyldtes vel i første rekke tyskernes opphold der. 

Været kan ofte være lunefullt så langt nord. Den 30. mai 
ble det full vinter, og dette kom jo godt med for meg, da 
det ble den flotteste sporsnø. Mye interessant kom på den 
måte for en dag. Det var spor etter ryper i massevis, noen 
harer, orrfugl og sjøfugl. Stor var min forbauselse over 
ikke å finne noe spor etter mikkel rev eller andre rovdyr, 
heller ikke så jeg et eneste musespor. Forklaringen fikk 
j eg av sogneprest L y s h o e l og andre av øyas beboere: 
Rev fins nemlig ikke på øya i det hele tatt og av andre 
rovdyr skal det bare forekomme litt røyskatt. Oter fins, og 
de siste par år er det skutt 3 stykker. Av musearter skal 
det være en del spissmus. Lemen har vært iakttatt på øya, 
men når vites ikke. 

Jeg kunne ikke finne at noen rovfugl hekket i 1947. Sig. 
Kri sto ff e r sen, som har drevet rypeundersøkelser 
der fra 1931-34, sier da også at det kan gå flere år mel
lom hver gang det hekker rovfugl, og forsøker de seg blir 
reirene oftest rasert. Avarter som bevislig hekket er fjell
våk og hønsehauk. Dessuten sees ørn av og til og f. eks. 
jakt- og dvergfalk. 

Høyst sannsynlig er det mangelen på rev og andre rovdyr, 
ved siden av de gode beskyttelsesforhold den tette, kronglete 
bjørkeskogen gir (fig. side 94), som er hovedgrunnen til vilt
rikdommen. For rypenes vedkommende spiller sikkert også 
den relativt tidligere snøsmelting en stor rolle; det lokker 
fugl fra naboøyene til å slå seg ned der. Største faren er 
nok kråkefuglene, som kan bli ganske slemme. Sig. 
Kri s t Q f feI' sen forteller at han fant rester etter hen 
imot 40 "rypeegg ved et par kråkereir. Egg som tydelig er 
hakket i stykker sier man normalt er «kråkespisb>, men 
å avgjøre hvilken kråkefugl art som har vært røveren er 
som regel umulig. K l' i sto f feI' sen fant også en hel del 
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små hareunger som var blitt drept på den måten at øynene 
og en del av buken eller lårene var revet bort. En gang 
ble han vitne til at 2 skjærer hakket løs på en hareunge, 
som han fikk reddet i siste liten. 

Det virket som rypene på Karlsøy var blitt kloke av 
skade, for intet annet sted jeg har drevet studier har reirene 
deres vært så godt gjemt som der. Så å si uten unntagelse 
lå de inne ved en bj ørkestamme slik at nedbøyde grener 
gjerne overvokst med lyng, dekket f uglen helt ovenfra. Ja, 
i ett tilfelle lå reiret i en hule langt innunder en torv, og 
hadde ikke rypa fløyet av idet jeg gikk like ved, ville det 
vært utenkelig å gi seg til å lete der. Rypehøna lå som en 
lundefugl inne i sin jordhule. Jeg så også beviser på at 
rypene dekket over eggene sine med vissent bj ørkeløv når 
de forlot reiret frivillig. 

Mange kvier seg for å drepe skjæra på grunn av at den 

Grågåsegg Teiret . 
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jo er både pen og hyggelig å ha ved gården, og noen henger 
også fast ved overtro om at det vil gå galt med husdyr 
hvis man ødelegger skjærereil'. Et slående «bevis» for dette 
fikk jeg selv oppleve. En dag fant jeg like godt et ensomt 
lam på øya, og da det tydelig var meget dårlig forsøkte jeg 
å bære det til gårds, men for sent dessverre. Og nå kom
mer det merkelige. Dette lam som omkom, viste seg å 
høre hjemme på en gård hvor de like før hadde revet ned 
et skjærereir - riktignok bare for å få pusset opp huset 
bak reiret. 

Et interessant trekk ved dyrelivet på Karlsøy er de 
temmelig uventede møter med sjøfugl så å si hvor som 
helst inne i bjørkeskogen. En dag jeg gikk som vanlig og 
lette etter ryper og reir hørte j eg plutselig et forferdelig 
leven i nærheten. Jeg sprang fram for å se hva som sto 
på, og der . ... ser jeg en svær vill gås kretse like over hodet 
på min kone. Hun hadde kommet rett på denne rugende fug
len og ble minst like forskrekket som den. Hvem som skrek 
høyest av de to greidde jeg ikke å avgjøre bestemt. I reiret 
med den bløte, varme dun lå 5 egg (se figuren side 96) . Det 

Æ7"fuglrede med egg. 
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var flere gåsepar på øya, og det vi fant den gang hadde like 
godt reiret sitt kloss ved kirkegården. I det hele tatt var den 
lille «Kirkegårdsskogell» en idyll midt i idyllen. Intet sted 
hadde rypeparene samlet seg tettere enn der og bekkasiner, 
heilo, bolltit, kjell og måker holdt seg stadig i de trakter. 
Rugende ærfugl var det også en del av, men de blir dess
værre ikke tilstrekkelig godt skjøttet fra befolkningens side. 

J a, dette var bare en del av de opplevelser Karlsøya byr 
på. Det er mitt håp at denne perla må bli til varig glede 
for øybeboerne der og andre interesserte. Slike egenartede 
naturherligheter burde vernes om ved lov før det er for sent. 

Den ville æt,/ugl kan ofte la seg klappe i rugetiden, slik De se?· det he?·. 
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Fuglenes reaksjoner ved redene. 

Av E dvard K. Barth. 

12-15 års erfaringer i kamuflasjetelt - med fuglen på 
ofte 70-80 centimeters hold - har gitt meg høve til iakt
tagelser over fuglenes reaksjoner på forandringer i omgi
velsene. 

Generelt sett kan en si at det er bare gammel overtro at 
en fugl lett forlater redet hvis en tar et egg eller flere i 
hånden og legger dem tilbake. Så dine» er de ikke på det. 

Fig. 1 . G?"amneis v ed ?·edehullet i et t øn·tre. 
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For mange arters vedkommende er det en regel at de 
finner seg i så å si hva som helst. Noen f å arter kan være 
uforbederlig vanskelige. Individuelt forskjellig reaksjon 
innen samme art er ikke sjelden. 

En avgjørende faktor er ofte tidspunktet i rugetiden: 
Nylagte egg, klekkeferdige egg, små eller store unger. . 

Småfuglene har i det store og hele vist seg lette å omgåes 
for en fotograf. Som oftest har jeg vært meget frekk i 
plaseringen av kamuflasjen. Det hender forresten at kamu
flasje er helt overflødig. Meisene er troskyldige småtasser. 
Med et beskjedent teleobjektiv kan saken ordnes ved å stille 
opp apparatet på høyst et par meters hold, og vente der åpen
lyst til sjansen byr seg (fig 1). Den aller mest omgjengelige 
småfugl jeg har vært ute for, er løvsangeren. Jeg rydder 
først vekk atskillig lyng og gras ved redeåpningen, så solen 
slipper godt til. Så setter jeg meg uten dekning med appa
ratet i stilling 60-70 cm fra redeåpningen. Uten at fuglen 
«kjenner» meg fra noe tidligere besøk, kommer den likevel 
hen til redet etter 5-10 minutter i små engstelige hopp. 

Fig. 2. Den t1'oskyldigste av dem alle, lpvsangeren, sitter på. redekanten. 
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Den har til og med bare nylagte egg. Om litt smetter den 
inn og legger seg på eggene, men et øyeblikk etter setter 
den seg i redeåpningen og tittet (fig. 2). 

De vanskeligste småfugler jeg har vært ute for er såerle 
og fjellerke - så vel med egg som med unger. Der trenges 
det gjerne en tilvenningstaktikk med flytting av kamu
flasjeteltet i f lere etapper, for til slutt å komme nær nok. 

Sjøfuglene: fiskemåke, sildemåke, gråmåke, svartbak, 

makrellterne og kjell har alltid vært svært lette å «omgåes». 
Svartbaken må kanskje av og til betraktes med litt skep
sis, men for de øvrige kan teltet frekt plasseres på ca. en 
til to meters hold med en gang. På de ofte nakne holmene 
kan et slikt telt rake opp som et meget iøynefallende nytt 
innslag i omgivelsene. Og hvis det blåser, kan teltduken 
blaffe kraftig. Det er sjelden at disse fugleartene lar seg 
skremme av det. Plystring og rop inne fra teltet spiller 
ingen rolle. Både ved kiell og terne har jeg stukket en 

Fig. 8 . J eg la fiskemåkeegg opp i terne1·edet. 
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arm, og til dels hele ansiktet frem en snau meter fra 
fuglen uten at den har reist seg fra eggene. 

Hvis sjøfuglredene utsettes for stadig eggrøving, slik at 
fuglene til slutt bare legger ett egg, kan de bli noe mere 
sky. Det er utvilsomt rugeinstinktet som da svekkes. Svart
baken kan i slike høve forlate redet for godt, hvis teltet 
blir plassert for nær. 

Vipene er mere engstelige av seg, men de kan også lett 
fotograferes på kort hold til slutt. Et vipepar forlot redet, 
da jeg satte teltet for nær. Eggene lå udekket ti. over ett 
døgn. Da jeg fjernet teltet, kom vipene tilbake og fortsatte 
rugingen. 

Med redet til en makrellterne gjorde jeg et interessant 
forsøk en dag (fig. 3). Der lå tre egg, som er det vanlige an
tallet. Mens terna var borte, la jeg tre fiskemåkeegg i redet 
sammen med de tre terneeggene. Så satte jeg meg inn i 
kamuflasjen på en meters avstand. - Etter et par minut-

Fig, 4. T e?'1ta stå?' litt og besiktige?' !o?'andringen i ?'edet. 
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ter kom terna tilbake. Den står litt og besiktiger forandrin
gen i redet (fig. 4). Så tripper den frem og hopper resolutt 
opp på alle eggene. Der ligger den så å si og «flyter» oppå 
de store måkeeggene. Den betrakter dem tydelig nok ikke 
som fremmede egg, som skal fjernes. Så godt det lar seg 
gjøre brer den ut vingene og gjør seg bredest mulig, men 
den greier selvsagt ikke å dekke alle de seks eggene ordent
lig. Den sirkler rundt i ring på eggene og prøver alle stil
linger. Så roer den seg litt. Jeg tar en del bilder av den 
og venter et kvarters tid. Den ligger der stadig, men er litt 
urolig. Så stikker jeg ut en arm. Til slutt har jeg hele 
hodet utenfor teltåpningen og må nærmest hoie den vekk 
fra redet. 

Spørsmålet hvorvidt forskjellige fuglearter kjenner igjen 
sine egne egg har vært diskutert i mange tidsskrifter i 
tidens løp. Divergerende resultater er blitt fremlagt. Det 
synes imidlertid å være slik at noen fuglearter har en utpre
get følelse av sine egne eggs utseende, mens andre bare 
holder seg til kjennemerker på omgivelsene, når det gjelder 
å finne tilbake til redet sitt. 

En tysk forsker, Goethe, publiserte i 1937 et stort arbeid 
over gråmåker. Der behandler han blant annet fuglenes 
evne til å finne igjen sine egne egg i tett bebodde kolonier. 
Han fant at måkene reagerte aldri på et utbytte av egg 
med egg fra et naborede. De ruget like godt på de frem
mede eggene. Det hendte i flere høve at måkene røvet det 
fremmede redet, som inneholdt deres egne egg, og åt 
dem opp. 

I Sverige har Bertil Wahlin gjort mange lignende obser
vasj oner på Stora Karlsø. Både han og andre har prøvd 
å legge runde steiner eller til og med skarpt kantete tre
klosser og lignende i redene istedenfor måkenes rettmes
sige egg. Slike gjenstander er da blitt ruget på i ukevis 
med samme iver som om det hadde vært egg. 

Siste sommer gjorde jeg noen eksperimenter for å iaktta 
måkenes reaksjoner overfor bytting av egg og antall egg 
i redene: Den 13/ 5 var egg nr. 2 kommet i et sildemåke-
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rede. Den 14/ 5 lå de samme to der. Jeg tok da to egg 
fra et fullagt rede (3 egg), som lå 20 meter undav, og 
plaserte dem hos den førstnevnte, så den altså fikk fire 
egg. De to fremmede var iøynefallende smalere enn måkens 
egne. Den 15/ 5 var et av måkens egne egg hakket i stykker 
og båret et par meter vekk fra redet. Dagen etter kom egg 
nr. 3 av dens egen produksjon. Redet inneholdt da med 
andre ord igjen fire egg. Disse ble ruget normalt i lang 
tid. Den 4. juli var redet plutselig tomt - uvisst hvem 
som kan ha vært røveren. 

Et lignende eksperiment gjorde jeg med et fiskemåke
rede. Den 18/ 5 tok jeg to egg fra et fullagt naborede over 
i et rede hvor ennå bare ett egg var lagt. De to fremmede 
fikk ligge der i fred. Den 20/ 5 kom egg nr. 2 av egen pro
duksjon. Ved ny kontroll den 25/ 5 lå det tre av dens egne 
egg i redet pluss de to fremmede. Dette kull på fem egg 
ble ruget normalt. Men jeg hadde inntrykk av ved kon
trollen at eggene ikke virket så varme å ta på som andre 
måkeegg pleide. Den 12. juni var det brist i et av måkens 
egne egg. Det ble normal klekking, og den 18. juni lå ungen 
i redet. Måken fortsatte å ruge atskillige dager til, men 
det viste seg at de fire andre eggene var råtne. 

Et helt parallellt forsøk ble gjort med ennå et fiske måke
rede. Den 20/ 5 ble redet med ett egg gitt tilskudd av to 
fremmede . Den 22/ 5 hadde måken øket antallet til fire 
og den 24/ 5 til fem egg. Ved senere kontroller virket disse 
eggene påtagelig kalde, selv bare noen sekunder etter at 
måken hadde lettet fra redet. Den 27/ 5 var redet plutselig 
helt tomt, uten at jeg var klar over om det var måken selv 
eller andre som gj orde kort prosess. 

I alle de tre omtalte forsøkene lot jeg som nevnt de 
måkene, som ble fratatt to av sine tre egg, få beholde det 
tredje. De var på det tidspunkt ruget bare et par dager. 
Flere egg ble aldri lagt av disse tre måkene (en sildemåke 
og to fiskemåker) . De fortsatte å ruge sitt ene egg. Dette 
tyder på at måkene ikke reagerer så sterkt på antallet egg 
i redet (hverken for mange eller for få) at de i utpreget 
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grad prøver å tilstrebe det normale antall: 3 egg (eller 2). 
Det er sannsynlig at hvis en vil beskatte redene i en måke
koloni, bør a Il e eggene fjernes på en gang, hvorved 
måkeparet alltid tar til med et nytt kull både en og to 
ganger. For å kunne si noe helt bestemt om denne sak, må 
det gjøres mange flere forsøk. 

En tysk forsker - Leege - har konstatert tilsammen 
tolv egg fra samme gråmåkehun, idet eggene ble fjernet 
gang på gang. Den tid det tar innen en fugl legger nye 
egg, når den er blitt fratatt de opprinnelige, er høyst for
skjellig hos de forskjellige arter og hos individer av samme 
art. Tyskeren Franz Groebbels anfører en rekke intervaller 
- helt fra 7 dager hos strandsnipe til 39 dager hos mus
våk (ekstremtilfeller) . 

Ved flere ternereder har jeg prøvd å legge ett av fuglens 
egne egg et lite stykke vekk fra selve redegropen, for å se 
om den ville hente egget tilbake igjen. Engang karret den 
eggel til seg, idet det lå så nær redekanten at den kunne 
nå det med nebbet, mens den lå i redegropen på de øvrige 
eggene. Men de gangene egget lå lenger vekk, lot den det 
ligge, som om det ikke tilhørte den. 

Det er en kjent sak at ærfuglene ofte stjeler egg fra hver
andre. Det normale eggtall er 5, men antallet kan nå opp i 
både 10 og 12. Det er også iakttatt måkeegg i ærfugl
redene, så ærfuglen er like lite nøye på eggenes opprin
nelse som måker og terner. - Ærfuglenes reaksjon på 
redeforstyrrelser er imidlertid høyst forskjellig. Jeg vet at 
fuglene ofte kan vise seg svært tamme og for eksempel lar 
seg stryke over ryggen, mens de ruger. Mine erfaringer fra 
Sørlandskysten går i helt annen retning. I flere forskjel
lige år har jeg funnet mange reder, og ved den overveiende 
del av disse har fuglen vært svært sky. Det arter seg på 
den måt~n at jeg kommer gående et par meter fra redet 
uten å kfenne til det på forhånd. Fuglen letter og flyr ut 
på sjøen. Svært ofte skiter den i forskrekkelsen over 
eggene, idet den letter. En dag eller to senere ser jeg til 
redet på nytt. Da er det i ni av ti tilfeller tomt og dunen 
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opprevet. Kråka har vært der og gjort kort prosess. Sann
synligvis har ærfuglen forlatt redet eller iallfall vært borte 
fra det så lenge at kråkene har sloppet til. 

Min erfaring med fiskender på de samme øyene er atskil
lig gunstigere (fig. 5). De har jeg strøket over ryggen, når 
de lå på redet. Kråkespiste andereder har jeg sjelden funnet. 

Mens måkene synes å orientere seg frem til sin bestemte 
redeplass - uten hensyn til hvilken utgave av egg som 
ligger der - hal' Bertil Wahlin konstatert at for lomvi og 
alke stiller det seg annerledes. De legger som kjent bare 
ett egg hver, og fuglene ruger i tette kolonier på fjellhyl
lene. Hvis to nærliggende egg byttes om, finner fuglen igjen 
sitt eget egg og ruger videre på det. Når en slik fugle
koloni blir skremt og plutselig tar til vingene, ruller ofte 
en del egg om hverandre. Det ser likevel ut til at hver 
enkelt fugl finner igjen sitt eget egg og ruller det tilbake 
på plass. Det samme har Wahlin konstatert når det gjel
der ungene av alke og lomvi. De kjenner hverandre gjen
sidig blant annet på stemmen. 

Fig. 5. Liten fiskand på redet. 
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Tyvjo er tydelig nok en fugl som er svært variabel i sine 
reaksjoner. Jeg har satt opp et lmmuflasjetelt 10-20 meter 
fra redene, som likevel er blitt forlatt. Paret var i disse 
tilfellene svært sky ved redebesøkene. Et annet par var 
meget pågående, og kamuflasjen kunne settes på et par 
meters hold uten noen tilvenningsprosess. 

Småvaderne er som oftest lette, rødstilk, grønnben, fiske
lite og lignende. Bekkasinene kan være både og. Jeg har 
opplevd at et rede med nylagte egg ble forlatt med teltet 
på 15 meters hold. Videre har jeg satt teltet på en meters 
hold uten tidligere tilvenning, med heldig resultat. Der var 

. eggene klekkeferdige. Dette var enkeltbekkasin. En dob
beltbekkasin på Hardangervidda var en lurendreier, som jeg 
vil huske lenge. Den var noe av det mest mistenksomme 
jeg har vært ute for. 

Blant vaderne finner vi vår faunas mest tillitsfulle fugl -
boltiten. Der trenges aldri noen form for kamuflasje. På 

Fig. 6. Boltitt ruger i hånden, sont e1' løftet litt opp fm bakken . 
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under en meters hold kan en sitte og fotografere alt en 
orker. Det berømte eksperiment - å få fuglen til å legge 
seg og ruge i hånden, hvor en først plaserte eggene - er 
en nokså enkel sak (fig. 6). 

Til gjengjeld har vi blant vadefuglene den som kanskje 
er vanskeligst i hele vår fauna - tranen. Selv har jeg 
ennå ikke fått den på hold. Den ene gangen jeg hadde en 
sjanse, har jeg inntrykk av at den enten luktet meg eller 
var ytterst aktpågivende i bruk av øynene. 

Rypa er oftest en tillitsfull fugl når den ruger. Det hen
der at en kan stryke den over ryggen og må skyve den vekk 
fra eggene. 

I Norges J eger- og Fiskerforenings rypefarm ble det i 
sin tid eksperimentert med å fjerne eggene fra redene etter
som eggene ble lagt. På den måten kom eggtallet atskillig 
over det normale. Rypene synes med andre ord å tilstrebe 
et bestemt antall egg i motsetning til måkene. 

Fig. 7. Snøugle hun m ed unger . 
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Rovfuglene er variable fugler i sine raksjoner. Jeg begyn
ner med den nest største - kongeørnen. Min erfaring sier 
det samme som en finner i litteraturen: Ørnene er ytterst 
sky og tilbakeholdende ved redet, selv når de har unger. 
Ved mine redebesøk oppnådde j eg aldri å se en ørn innen
for synsvidde uten fra kamuflasje. Imidlertid leser vi ofte 
om ørn som har vært svært aggresiv i nærheten av redet. 
Det høres noe eiendommelig ut i en ornitologs ører, men kan 
muligens være tilfelle. 

Den hissigste fugl jeg har vært ute for ved redet er snø
ugla (fig. 7). P å Hardangervidda siste sommer gjorde jeg 
erfaringer med den. Hannen slo oss ofte i ryggen med bryst
benet. Det gikk likevel aldri så farlig for seg som fjell
folks historier gikk ut på. De var blitt flenget opp både 
her og der. Det ser faktisk ut til at mange fugler gir orni
tologer penere behandling enn andre mennesker. 

Overfor snøugla kunne jeg være svært frekk i plaserin
gen av kamuflasjen. Jeg hadde i det høve et «telt» av 
tynne, grønnmalte aluminiumsplater. På to meters hold 
satt jeg og plystret og dunket i aluminiumsplatene, så det 
riktig sang. Ugla lå like godt og ruget. 

Det pleier å være en regel at hvis en fugl er pågående 
eller tydelig engstelig ved fotografens redebesøk, kan 
kamuflasjen settes opp temmelig nær redet. Er fuglen 
derimot sky eller tilsynelatende uinteressert, må en være 
meget forsiktig. 

Hubroen er en meget mere sky og mistenksom kar enn 
sin hvite slektning snøugla. Hønsehauk og spurvehauk er 
derimot atskillig lettere enn hubroen. 

For rovfuglene er forholdet det at når ungene er blitt 
så store at de selv stykker opp det byttet de får, gir for
eldrene .meget korte gjesteroller i redet. Ungene kan da 
vise seg" så morske mot foreldrene, at disse bare slenger 
byttet fra seg i farten, så å si uten å lande på redet i det 
hele tatt. Da har fotografen en meget vanskelig oppgave. 

Den vanligste fuglen i fjellet - fjellvåken - er oftest 
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et takknemlig objekt. Den er i alminnelighet ikke mere 
mistenksom enn at arbeidet kan gå noenlunde fort fra 
hånden. 

Ved et hubrorede har jeg sittet i 14 timer uten å få et 
eneste bilde av den voksne. Dette på tross av at kamuflasj en 
var dekket med løv på alle kanter. Da stilles t ålmodigheten 
på prøve. 

In memoriam. 

Professor dr. I(ristine Bonnevie. 
«Alderdom og død følger som naturlig ledd i hvert enkelt 

individs livsløp, på samme måte som også plantene vis
ner og når deres blomstringstid er forbi. Individene har 
da gjort sin gjerning, og deres liver slutt. - Men har det 
lyktes dem under sin levetid å gjennomføre den naturlige 
etikks mål, å leve opp til det beste i sin egen natur, da vil 
deres liv utvilsomt ha satt spor som lever videre etter 
dem, både blant medmennesker og i den slekt de tilhø
rer, » skrev professor Bonnevie engang hun på oppford
ring gjorde rede for sitt livssyn - en naturlig livsinnstil
ling som hun kalte det. Hun skriver i samme artikkel: 
«Hva man imidlertid har bruk for er en fast bakgrunn 
i sin egen natur, en sikker livsinnstilling, som under livets 
omskiftelser kan være bestemmende for det standpunkt 
man har til dem.» 

J eg vet ikke noe menneske som har levd nærmere opp 
til sin livsinnstilling enn professor Bonnevie. Allerede i dag 
vet vi at hun både som forsker og humanitær har satt spor 
som vil leve i generasjoner og vi som var så heldige å kjenne 
henne vet, at det er nettopp fordi hun alltid levet opp til 
det beste i sin natur. 
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Hun utførte stille og selvfølgelig sitt arbeid som lan
dets første kvinnelige professor. Hun var en glimrende 
og inspirerende foreleser og helt til det siste gledet hun 
seg oppriktig over studentenes fremgang og interesser. 
Tallrike historier kan fortelles fra zoologiske ekskursjo
ner, hvor studentene etterhvert gikk trett av «å skrape 
havbunnen» for å lære om det marine dyrelivet, mens 
«tante Kristine » hele tiden var like opplagt. Hun var all
tid livlig interessert i å forbedre zoologistudiet og engang 
vi diskuterte dette fortalte hun meg om sin egen studenter
tid. Dengangen var det smått med undervisningen og da 
hun tok fatt på zoologien kjøpte hun seg en kanin og be
gynte for seg selv! Uten hjelp og rettleiding kloroformerte 
hun dyret, sprettet det opp og fant frem til de ulike orga
nene! Slik startet en av våre fremste forskere sin løpe
bane. Få år etter, i 1900, ble hun ansatt som konservator 
ved Zootomisk museum som det dengangen het. Universi
tetets zoologiske laboratorium er hennes verk og i mange 
år ledet hun Instituttet for arvelighetsforskning. Hun har 
skrevet en rekke verdifulle og oppsik'tsvekkende vitenskape
lige avhandlinger og gjennom presse, kringkasting og fol
keakademier evnet hun å popularisere naturvitenskapelige 
resultater. 

En skulle tro at hennes naturvitenskapelige innsats krevde 
all hennes tid, men hennes vitalitet og energi var makeløs. 
Iallfall innenlands er hun like kjent og beundret for sitt 
uselviske arbeide på det humanitære område. Studentenes 
ve og vel lå særlig hennes hjerte nær. Da matsituasjonen 
ble prekær under den første verdenskrigen fikk professor 
Bonnevie løfte på en okse skrott og noen sekker poteter, og 
med dette fikk hun satt i gang en billig studenterrestaurant. 
Det fortelles at hun var så ivrig at hun selv hjalp til å 
bære po~etsekkene inn. Dette er opphavet til den nå så 
kjente «Aulakjelleren». Hun var også den drivende kraft 
i den akademiske dyrtidskornite og fikk opprettet husleie
og brenselsnemnder, matstasjoner, potetdyrking og innred
ning av boliger for studentene. «Studiehjemmet for unge 
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piker» og «studenterhuset i Schultz gate» er hennes verk. 
Det er uråd å nevne alle de områder hvor professor Bonne

vie satte hele sine ubendige energi inn, men bildet blir ikke 
fullstendig uten å nevne hennes levende sans for naturen. 
Hver eneste påske og sommer dro hun til «Snefugl», sin 
egen seterhytte på Mysu i Rondane. Her var alle til enhver 
tid hjertelig velkommen, og mange av oss yngre zoologer 
nøt her ferielivets gleder samtidig med at vi øket våre 
zoologiske kunnskaper. Men professor Bonnevie kunne ikke 
nyte et par måneders sommerferie uten også å sysle med 
innendørs studier. «Gamlebua», en liten isolert stue på 
tunet, innrettet hun som bibliotek og studierom. Så sendte 
hun sine gjester på langtur og trakk seg tilbake til viten
skapelig virksomhet. 

Høsten 1937 falt professor Bonnevie for aldersgrensen, 
men beholdt kontakten med studentene idet hun like til 
sin død fortsatte sitt vitenskapelige arbeid på laboratoriet. 
Da den siste krigen brøt ut, satte hun igjen sine krefter inn 
for å hjelpe studentene. Blant annet ledet hun utdelingen 
av danskematen fra et kaldt kjellerrom på Universitet på 
Blinderen. Ikke minst tenkte hun på akademikerne som lå 
i dekning eller satt i fangenskap. Hun var rent utav seg da 
en lungebetennelse holdt henne borte fra arbeidet en kort 
stund. Noen rekonvalesens var det ikke snakk om. Fra syke
sengen gikk hun like til det kalde kjellerrommet for å sikre 
seg at alle fikk hva de trengte. På denne tiden skjøttet hun 
om tre parseller, den energi hun utfoldet ved spatakene 
tok helt pusten fra de yngre universitetsfunksjonærer. 

Det var vel hennes sikre livsinnstilling som reddet henne 
gjennom Gestapo, forhør og våre hjemlige nasisters forsøk 
på å rokke hennes posisjon. En dag fikk hun brev fra 
«rektor Hoel» med beskjed om straks å f lytte ut av sine 
arbeidsrom til fordel for en av sine gamle elever som var 
blitt nasist. «Han får personlig komme og kaste meg ut, » 
sa den aldrende dame og arbeidet rolig videre. Hun hørte 
ikke mere om den saken. For oss var det gledelig, men selv-
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følgelig at hun i 1945 fikk St. Olav for sin innsats for 
studentene. 

Siste påske ble hun syk på fjellet og måtte hentes i fly. 
Noen operasjon hadde hun dog ikke tid til. Hun brukte 
flittig skrivemaskinen under det korte sykehusoppholdet. 
Straks hun kom seg dro hun rett til laboratoriet. Da familien 
kom på sykebesøk om kvelden møtte de pasienten i gala
antrekk på vei til studenterfest i Realistforeningen. Hun 
skulle være ordenskansler ! Noen dager senere deltok hun i 
en diskusj on i N orske Kvinnelige Akademikere. Hennes 
siste offentlige opptreden var et foredrag på en genetiker
kongress i Stockhom i juli. Dagen før hun døde var hun 
sterkt opptatt av hvordan hun kunne rasjonalisere hus
arbeidet. Hun forsto at når hun dennegangen kom opp av 
sykesengen måtte hun ta til å spare på kreftene, slutte med 
snømåking og hagestell, men vitenskapen ville og kunne hun 
ikke oppgi. Hun fikk ikke høve til å spare seg selv. 

Professor Bonnevie har vist oss hva det betyr å ha en 
sikker livsoppfatning og å ha vilje til å arbeide for uselviske 
mål. Hun har gitt oss en lærdom langt utover det faglige 
- en lærdom som forplikter. 

Et helstøpt menneske, en varm personlighet er gått bort. 

Kand. real. Astrid Løken. 

Smånotiser. 
Faunaiakttagelser Sollia, Hedema rk. 

Av E d var d K . B ar t h. 

FØrst sent i hØst fikk jeg rede på at en bekjent ved Atnabru 
Sollia hadde gjort en interessant ornitologisk observasjon på 

ettersommeren. Den 10. august drev han i arbeid ute på jordet, 
da det kom en flokk linerler og slo seg ned tett ved. Plutselig 
fikk han se at det blant linerlene var en nesten svart fugl, 
som ellers så ut som en linerle på fasongen og oppførte seg 
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helt likedan. Han hentet gevær og skjØt fuglen. Senere har jeg 
fått se fjærhammen av den , der han hadde lagt den. 

Det er ingen tvil om at det var en s var t r y g g et e l' l e 
(Motacilla alba yarrellii, Syn. Motacilla lugubris) . På svensk 
kalles den engelsk sadesarla, og på norsk har den også vært 
kalt engelsk linerle. Dette fordi De Britiske øyer er dens egent
lige hjem og rugeområde. (Vår vanlige linerle er til gjengjeld 
nokså sjelden rugefugl der.) 

Svartryggeria ruger dessuten spredt langs kysten av Frank
rike til Slesvig. På Jylland har den vært observert rugende noen 
få ganger, men aldri i Sverige. I Norge har den, ifølge Collett, 
vært funnet rugende på Jæren og ved Bergen i forrige århund
rede. På trekk er den iakttatt flere ganger på kyststrekningen 
Egersund-Bergen, og en gang ved FlorØ. I Oslotrakten er den 
sett et par ganger i trekktiden, og ifØlge Collett i 1866 i fjell
dalen Aserai nord for Mandal. 

Så vidt jeg kan forstå er dette eksemplar det som er obser
sert hØyest til fjells og lengst mot nord i Skandinavia. Atnabru 
ligger på temmelig nØyaktig 620 n . br., 100 Ø. Gr. HØyden over 
havet er ca. 700 meter. 

Svartrygget erle ser ut som en alminnelig linerle, men med 
svart rygg og mØrkere kroppssider. Etter kjØnn og årstid vari
erer intensiteten av den svarte fargen en del. Det her omtalte 
eksemplar hadde nærmest svartgrå ryggside (som de pleier i 
hØstdrakt - eller ungfugl?) 

Våren 1948 satte inn med ganske stor m u s- og lem e n
stamme i både Dovre og Rondane. Alle rovfugler slo stort på 
i sin eggproduksjon. Især av f j e Il v å k var det mangfoldige 
bebodde reir i disse traktene. Utover sommeren inntraff det 
merkelige fenomen at mange fjellvåkreir ble forlatt og ungene 
dØd - a v matmangel (?). Sel v var j eg ikke i disse trakter på 
denne tiden, men ifØlge pålitelige iakttagelser var det et fak
tum at smågnagermengden viste en merkbar tilbakegang i juli 
måned. Rent hypotetisk kan en tenke seg at det stadige regn
fulle vær har satt smågnagerne tilbake, eller at de har holdt 
seg mere i skj ul og i ro enn vanlig (?). I alle tilfeller tok små
gnagermengden seg opp igjen, og i september så jeg en mengde 
lemen overalt. Nå i desember ser jeg ennå påtagelig mye spor 
etter smågnagere på snØen. Et forsØk på forklaring av de dår
lige resultater i fjellvåkreirene er det nevnte kortvarige «for
svinningsnummern smågnagerne oppviste midtsommers. 

Det er ikke tvil om at fjellvåken også kan ta rypekyllinger 
og lignende. Jeg mener imidlertid at den «kunst» som skal til 
for å fange fugl er dårlig utviklet hos mange fjellvåker (kan-
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skj e alltid dårlig hos ungfuglene, som har reir for første 
gang?) Det er iallfall tydelig at enkelte fjellvåker kan vise seg 
som nokså utpregede fuglefangere, men dette er avgjort de 
ferreste. Meg bekjent har fjellvåken aldri vært iakttatt å slå 
flyvende fugl bortsett fra gråtrost i et par tilfeller. Det er neppe 
tvil om at rovfugl og rev her i trakten må ha gått over til å 
belaste det jaktbare vilt i uvanlig sterk grad i sommer, da små
gnagerne sviktet en tid. Viltbestanden, da jakttiden tok til, 
var elendig, og sl'k har det fortsatt utover hele hØsten. 

Som rimelig er var det mye ugler i dette distrikt i år. I mars
april hØrte jeg stadig p e l' l e u gle lokk fra fjellSkogen . I juni 
ble det funnet et h o l' n u gle reir med 5 unger nær Atnabru, 
og under fuglejakten i september ble det skutt en hornugle 
nokså nær dette sted. 

Så sent som den 12. november ble to j ord u gle r iakttatt 
i Vesle Grytdalen innenfor Atnabru ca. 850 meter over havet. 
Jordugla er den eneste av uglene våre som er helt typisk trekk
fugl. HØsttrekket tar gjerne til i september, men hovedmengden 
forlater landet i oktober. Enkelte blir her til ut i november. 
Ja, i få tilfeller kan jordugler overvintre på kysten. Men så 
hØyt til fjells den 12. november tror jeg det er sjelden å møte 
dem. Det lå ca. en fot snØ over hele distriktet på den tid. 

Som vanlig ruget det også i år noen h u b l' o par i Atna
sjØområdet. Men noe bebodd Ø l' ne reir var det ikke i år 
i det juvet innunder Rondane der jeg ifjor hadde et slikt reir 
til observasjon. Seks Ørnereir ligger forskjellige steder i dette 
juvet. I 1945, 46 og 47 ruget et Ørnepar der (to av de seks 
reirene ble brukt). Men ofte blir Ørn skutt eller fanget' i omeg
nen. I år ble det funnet friske tegn i ett av reirene, som tyder 
på at det iallfall var en Ørn som heldt til der ennå. 

Fis k e Ørn er blitt sett flere ganger i de senere år ved 
Atnaelven i nærheten av AtnasjØen. Selv har jeg ennå ikke 
fått anledning til å undersØke dette nærmere. I hØst fikk jeg 
vite at det skal være sett to stykker der samtidig i vår. 

Jeg kommer i tanker om en usedvanlig tidlig reirbygger , 
som det ble gjort en iakttagelse over i vår - l a v s kri ken. 
Et helt ferdig bygget reir ble funnet nær Atnabru den 15. 
mars. Fuglene holdt da på å fore ut reirskålen med fjær. Dess
verre viste reiret seg å være røvet, da jeg kom rut en ukes tid 
senere. Reiret var revet istykker, og jeg kan tenke meg at ekorn 
kan ha vært synderen. At lavskriken har ferdig reiret sitt den 
15.-20. mars, er en observasjon som jeg tror kan noteres som 
temmelig tidlig (750 m . o. h,) 

- En episode som en skogsvant jente fra Atnabru opplevde 
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med en elg i h Øst er verd å nevne. Hun var på saueleiting i 
fjellet og kom gående gjennom fjellskogen , stille, som hun 
alltid pleier. Plutselig fikk hun se en elgku ligge å sove 5 
meter unna. Hun ble i tvil om hun skulle gå nærmere og prØve 
på å ta på dyret, men ble likevel stående. Om litt fikk elgen vær 
av henne. Den reiste seg ganske langsomt, strakte seg godt 
og diltet smått og pent avsted. Folk her i trakten har hØrt om 
et lignende tilfelle en gang tidligere, men han det hendte for 
er nå dØd. Han hadde stukket en stav bort i elgen og pirket den 
på Øyet. 

stammen av råd y r i AtnasjØområdet later til å trives . 
Det er nå 7-8 år siden det fØrste gang ble påtruffet rådyr 
her. Siste vinter så jeg spor mange steder. Blant annet i fjell
skogen innunder selve Rondetoppene. Det er oftest mindre snØ 
her enn i de lavere østlandsbygdene, så dyrene har sikkert let
tere for å berge seg her på den måten. Folk som kjØrte hjem 
seterhØY i februar-mars så stadig dyr på temmelig nært hold. 

Vinteren 1940-41 streifet tre u l v e r ganske nær bygdene 
her i distriktet og var bl. a . helt nede på bilveien. De opptråtte 
så tidlig at enkelte hadde sau gående i fjellet, og en gård mistet 
20 sauer. Vinteren 1943-44 hadde to eller flere j er ve r til
hold i AtnasjØ-Rondanetrakten, og det ble funnet flere ihjel
revne rein. V i Ire i n stammen er bra her nå. Flokker på opptil 
50 dyr (og fler? ) er ingen sjeldenhet. 

Notater om rØdstrupereir. 

Våren 1946 var ei fuglekasse i en hage på Furulund, Oslo, 
bebodd av et rØdstrupepar (Erithacus rubecula [L.]), noe som 
tør være nokså enestående. Kassa var av vanlig «fluesnapper
type», firkantet med rundt, litt stort flygehull, og den hang 
omtrent 3 meter hØyt på en Østvendt, skyggefull uthusvegg. Den 
var fynt helt opp slik at reiret lå i plan med underkant av 
flygehullet. Da jeg ble oppmerksom på det, sist i mai, var ungene 
der mens foreldrene avleverte maten. 

RØdstrupen bygger vanlig' reiret sitt på bakken, så noen andre 
reir jeg har notert, må også betegnes som «avvikende». I 1942 
fant jeg et som var plassert på toppen aven ca. 2 meter hØY 
murpillar under verandaen på huset her (villa på Bestum, Oslo) . 
Jeg undersØkte de andre pillarene, også de under trappene på 
den andre sida av huset, og fant 5-6 gamle reir, alle utvilsomt 
av rØdstrupe . I 1943 lå reiret på samme plass (det gamle hadde 
jeg fjernet ). I 1944 og -45 ikke undersØkt. I -46 var det ikke 
reir her, men i -47 kom de igjen, denne gang under trappa på 
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baksiden av huset. 15. mai var fØrste egget der, men reiret ble 
plyndret noen dager senere. Den overrasket så ved å legge nye 
egg i sam mereir. 9. juni fant jeg den rugende, men heller 
ikke denne gang fikk den ungene fram, dessverre . - I år har 
vi rØdstrupereiret under verandaen igjen, i den innerste, mØr
keste kroken. 6 egg var det i dag, og det er bare 5. mai -
usedvanlig tidlig. 

Det skulle være morsomt å hØre om andre har lignende 
erfaringer når det gjelder rØdstrupereir i by- og tettbebyggelse. 
En skal jo være svært forsiktig med å snakke om «fornuft» eller 
«tanke» når det gjelder dyr, men de tilfellene jeg har nevnt, ser 
unektelig ut som svært hensiktsmessige «tilpasninger». Et 
normalt reir på bakken der unger, bikkjer, katter og rotter 
snuser rundt, ville nok ha atskillig mindre sjanse til å få være 
i fred . Carl MØlbach-Pettersen. 

RØdstrupe (Erithacus rubecula rubecula, [L. l ) hekkende i åpen 
r ugekasse. 

Ved mitt hjem i østre Aker hekket våren 1948 et rødstrupe
par i en åpen rugekasse. Denne henger nokså skyggefullt, da 
den er anbrakt like under takSkjegget, og bjØrkene omkring 
tar av for solen hele dagen. HØyden over bakken er 3,5 meter ( ! ) 
Apningen i kassen er 14 X 9 cm, bunnen 12 X 12 cm, og den er 
bare tre centimeter dyp, så hele redet er synlig over kanten. 
Da kassen er rØdmalt som veggen, stikker den lite av. 

Den 16. mai lå fuglen og ruget på 6 egg. Den var lite sky, 
en kunne sette stigen opp mot takrennen rett over kassen uten 
at fuglen forlot redet. Dessverre ble eggene rØvet fØr jeg fikk 
anledning til å fotografere dem. 

Plassen" og kassemodellen skulle passe bra for grå flUesnap
per (Muscicapa striata striata ) , men den har aldri hekket der. 

Axel Sommerfelt. 

Sjøormen. 

Det kan jo ikke være tvil om at en notis om sjØormen må 
være på sin plass i «Fauna». Den gang jeg gjorde disse iakt
tagelser hadde jeg ikke tatt embetseksamen i zoologi, men likevel 
kan det i.kke være tvil om at det var sjØormen jeg hadde for meg! 

Meget ' tidlig en sommermorgen skulle en av mine venner, nå 
overlæge R. B., og jeg ut til Kirkedypene utenfor Tvesteinen for 
å fiske. Der fantes ikke en krusning på vannet, men det var 
litt svak dønning fra havet. Da vi kom utenfor Nisserelvens 
utlØp ved OdderklevstrØmmen, fikk vi se et merkelig syn som 
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fremdeles står levende for mitt indre øye, til tross for at det 
snart er 50 år siden. Vi få r plutselig se et uhyre fare fra havet 
innover mot elvemunningen, dels over og dels under vannet. Det 
var så vannfØyka stod. Det så ut som dyret hadde to buktninger 
som av og t il stakk opp fra vannflaten. Til slutt var vi vel ikke 
mere enn et par hundre meter fra fenomenet som da plutselig 
forsvant. 

Men fØrst hadde vi dessverre hatt anledning til å konstatere 
hva det var. - Foran sprang en veldig laks i flukt for livet -
baketter kom en rusk aven fjordsel! 

Alf Dannevig. 

Zoologi i havreåkeren. 

På ettersommeren 1940 merket jeg at havreåkeren var utsatt 
for Ødeleggelse av et eller annet dyr. Aksene forsvant, bare en 
del av den nakne stengelen stod igjen. FØrst tenkte jeg på 
rådyr, men det stemte ikke. Ved nøye å undersØke marken, fant 
jeg der skall av korn og muselort i ustyrtelige mengder. Akeren 
var gjennomsatt av små veier i alle retninger, og enkelte steder 
fantes opprotet jord fra underjordiske ganger. 

Den nær sagt totale Ødeleggelse av åkeren måtte imidlertid 
også ha andre årsaker. Den rike musebestanden hadde øyen
synlig tiltrukket et eller annet rovdyr, sannsynligvis katt eller 
rev. Hva det var for en museart som hadde vært på ferde , fikk 
jeg ikke konstatert i åkeren, men utover hØsten hadde vi en hel 
invasjon av skogmus i uthusene, så vi får oppfØre den som den 
skyldige. 

Nå i hØst var det også noe ekstraordinært i havreåkeren. 
Innimellom aksene fantes der en hel masse oppkappede stengler 
av havre. Betene var fra 3 til 6 cm lange og minnet mest av 
alt om vanlig hakkels . Jeg fant også der lort etter en liten gnager, 
og da der også var vanlige jordkuler etter vond, går jeg ut fra 
at det var dette dyret som hadde vært på ferde. I 1940 hadde 
musene klatret opp langs stenglen av havren og på den måten 
bØyet akset til jorden. Vonden hadde ikke vært noe flink til å 
klatre . Denne hadde i stedet kappet av stengelen stykke for 
stykke slik at akset til slutt falt til jorden. 

Sivsangeren (Acrocephalus schoenobaenus [L.]) 
funnet ved Haugesund. 

Alf Dannevig. 

I tiden 19.-23. juni 1948 iakttok jeg en syngende sivsanger 
ved SØra Skeisvatn, som ligger i utkanten av byen. Fuglen holdt 
til blant rØr og siv i den sørvestre bukt. 
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Senere, den 7. august, så jeg på samme sted 2 voksne indivi
der og 4 ungfugler. Det er sannsynlig at sivsangeren har ruget 
her. 

Sivsangeren er - meg bekjent - ikke tidligere funnet på 
disse kan ter. 

Arnold Arebrot-Olsen. 
• 

Til denne notis vil redaksjonen gjerne knytte noen bemerk
ninger. Som kjent har sivsangeren i Norge to atskilte utbredel
sesområder, et nordlig og et sØrlig. Det sØrlige utbredelsesområde 
er på J æren og Lista. Dessuten er noen funn gjort hist og her 
ellers i landet. (Se f. eks. LØvenskiold: Håndbok over Norges 
fugler s. 234). I det hele er det få og spredte opplysninger om 
sivsangerens forekomst i SØr-Norge. Ovenstående notis har der
for stor vitenskapelig verdi. 

Vi vet at det er mange av medlemmene som sitter inne med 
liknende verdifulle opplysninger om forskjellige dyrearters fore
komst; hvis disse blir gjort kjent vil det være verdifullt og kunne 
hjelpe til å gi oss et klarere bilde av mange dyrearters utbredel
sesforhold. Vi oppfordrer derfor medlemmene og de andre til å 
sende inn til tidsskriftet de opplysninger de måtte ha av slik 
art. 

BokallmeldeIser. 
H. Hvass: Sjældne danske Fugle. 
Tegninger av Johannes Larsen. (148 sider og 68 teg
ninger. ) Gyldendal, KØbenhavn 1947. Pris kr. 16,50 
(danske kr.). 

H. Hvass har tidligere utgitt «Trækfugle», «Vinterens Fugle», 
og «Strandfugle». Til denne serien hØrer også foreliggende bok. 
- Den er lettlest og velskrevet, med gode skildringer av de fugler 
som opptrer som sjeldne gjester i Danmark. Man finner her gode 
opplysninger om disse fuglearters opptreden i vårt naboland i 
sØr, og m~nge av disse data har også interesse for norske ornito-
loger. . 

Det som gir boken en forhØyet verdi er Johannes Larsens 
ypperlige tegninger. Få forstår som ham, med enkle midler å 
uttrykke det karakteristiske ved fuglene og deres innpasning i 
det danske landskap. 
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Det som man savner i teksten er de vitenskapelige navn. -
For norske fugleinteresserte byr dette på vanskeligheter, da 
trivialnavnene på dansk og norsk ofte er hØyst forskjellige. Rik
tignok er tegningene så gode at fuglene er lette å kjenne igjen, 
men da det i de fleste tilfeller dreier seg om meget sjeldne fugler 
som få har anledning til å se ute i naturen, hadde tilfØyelsen av 
vitenskapelige navn vært en hjelp for skandinaviske ornitologer 
utenfor Danmark. 

Oslo, 8/4 1948. 
H. L. LØvenskiold. 

De ville dyrs verden. 

Av B. Hanstr6m og N. Rosen. Norsk utgave ved 
dr . Fridtjof Økland. Utkommer i 5 bind il. 3 bØker 
il. 160 sider + plansjer. Kr. 7,50 pr. bok. Aschehoug. 

De ville dyr i skog og mark, i jungle og i sjøen Øver alltid 
en særlig tiltrekning på menneskene, men det man lærer om 
dem på skolen, er ofte ikke særlig meget, og innskrenker seg 
vesentlig til korte beskrivelser av enkelte arters utseende og ytre 
bygning. Angående alt det som virkelig er interessant ved alle 
våre medskapninger, deres liv ute i naturen, er man henvist til 
andre kilder, og virkelig gode sådanne har det ikke vært over
flod av på norsk. 

Dette standardverk om de ville dyr er skapt av to av Sveriges 
fremste zoologer, Og docent ved Norges LandbrukshØyskole, dr. 
Fridtjof Økland, har oversatt og bearbeidet det for det norske 
naturinteresserte publikum. 

Verket skildrer ikke bare den norske eller nordiske dyre
verden, det er en beretning om alle klodens ville dyr i deres 
naturlige miljØ. Dyrene behandles ikke i strengt systematisk 
rekkefØlge, men er inndelt etter de store dyresamfund vi fin
ner i naturen: tropeskogenes dyr, de tempererte skogers og 
fjellenes dyr, steppedyr og Ørkendyr, dyr i polartrakter, på øyer 
og strender, sjØdyr og ferskvannsdyr. 

Hittil er de fØrste 6 bØker utkommet. Verket innledes med 
en levende skildring av afrikanske, australske og syd-ameri
kanske urskoger og viser oss f. eks. hvordan det finnes hØyst 
forskjellige dyresamfund nede på bakken, et stykke oppe i 
trærne, og helt oppe i tretoppene. Denne innledningen er over
måte verdifull og skulle alene være nok til å vekke interessen 
for dyrelivet hos noen og hver. 

Innen hvert av de store dyresamfund er behandlingen av 
selve dyrene ordnet noenlunde systematisk ovenfra og nedover. 
Den begynner med gorillaen og de andre menneskeapene, dyre-
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apene og halvapene, og fortsetter med rovdyrene, elefanter, 
nesehorn og andre hovdyr, alle de andre pattedyrene, alle 
de fargeprektige fuglene i tropeskogene, slangene, krokodillene, 
padder, edderkoppdyr og de underligste insekter. Annet bind 
begynner med en lignende innledning om de tempererte sko
gene og fortsetter så med elgen og alle våre andre hjemlige 
dyr og dyr fra lignende trakter i andre land. 

De mere kjente arter har fått egne kapitler, mindre kjente 
former er behandlet samlet, sikkert den beste fremgangsmåte 
i en populær fremstilling . Men det som særkjenner verket, er 
fremstillings måt e n . Forfatterne holder seg beskjedent i bak
grunnen og lar dem som selv har opplevet dyrene i deres egne 
omgivelser fortelle. Det er et mesterlig utvalg av sitater og ut
drag fra de beste zoologiske reiseskildringer og beretninger fra 
de forskjellige land, knyttet sammen til et hele ved korte sup
plerende bemerkninger og opplysninger av forfatterne , hvor
ved man får med også de aller nØdvendigste faglige zoologiske 
fakta. På denne måten er det skapt noe man nesten kunne 
kalle en zoologisk antologi. 

Mange av episodene som fortelles, f. eks. en om gorillajakt, 
er spennende som en roman. Der finnes ingen tørre oppram
singer av zoologiske fakta, fremstillingen er i det hele used
vanlig lettlest og fengslende. Vanskelige faguttrykk er unngått, 
når man ser bort fra dyrenes latinske navn, som alltid er fØyet 
til etter det norske, og som muliggjØr en nØyaktig identifikasjon 
for dem som Ønsker det. 

Billedstoffet er en fremragende samling av fotografier og 
fargeplansjer. Mange av fotografiene har dyrene tatt selv. idet 
de har kommet borti skjulte kontakter som har vært omhyg
gelig plasert der hvor man forutså at dyrene ville passere. 
Mere «ekte» kan vel ikke bildene godt bli! Enkelte bilder er nok 
tatt i zoologisk hage og ikke naturen, men dette er da alltid 
angitt. 

Oversettelsen er utmerket, og viser fordelen ved at et slikt 
verk oversettes aven fagmann som selv kjenner og forstår 
stoffet, og derved unngår sproglige misforståelser. Sproget er 
forØvrig en gledelig overraskelse, det er velgjØrende å lese et 
så naturlig norsk i en tid da de fles te bØker skjemmes av de 
se}.somste gloser og uttrykk. 

Forlaget sier selv at «De ville dyrs verden» er en «Noas 
ark» i tekst og bilder. Det er ikke egentlig en oppslagsbok, men 
en bok som man har glede a v å sette seg til å lese i og som det 
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kan være vanskelig n ok å legge fra seg mang en gang. Det 
er uundværlig for enhver som er glad i dyrene. 

Foreningsmeddelelser. 

C. st ø p-B o w i t z, 
universitetsstipendiat. 

Oslogruppen av Norsk Zoologisk Forening. 

På foreningens møte i Universitetets gamle festsal den 2. mai 
1947 ble det besluttet å danne en lokalavdeling for Oslo og omegn. 
Etter forslag fra hovedstyret ble fiskerikonsulent T. LØkensgard 
valgt t il formann med mandat å innkalle medlemmer i Oslo og 
omegn til nytt møte for å konstituere gruppen. På grunn av sitt 
arbeid måtte han imidlertid be seg' fritatt for vervet. 

På nytt møte innkalt av h ovedstyret på Universitetet, Blin
dern, den 18. november 1947 ble lektor C. MØlbach-Petersen valgt 
til formann, og til Øvrige styremedlemmer frk. Minna J ebsen, 
lektor Knut Kolstad, cand. mag. John Hauge og stud. real. Ola 
J ohan Østvedt. Det ble overlatt til det nye styre å fordele arbeidet 
mellom seg. På styremøte den 15. januar 1948 ble frk. J ebsen 
valgt t il sekretær og kasserer, lektor Kolstad t il varaformann. 

Oslogruppens fØrs t e selvstendige møte ble holdt på Blindern 
den 9. februar . Som foredragsholder h adde vi en dansk gjest, 
Carl Weismann, som i ca. 2 timer underholdt med lysbilder og 
lydopptak fra dansk dyreliv. Fuglene opptok det meste av pro 
grammet, pattedyra var representert ved hjort og dådyr, og så 
var det t il slutt en imponerende avdeling med bilder og lyd
opptak av forskjellige frosk og paddearter. Noen av dem pres
terte veritabel sang! 

Neste møte på Blindern 11. mai. På dette møte ble lover for 
gruppen vedtatt. (Se nedenfor). Foredragsholder var fiskeri
inspektØr SØmme som talte om norsk ferskvannsfisk, deres inn
vandring og utbredelse. - Det ble framvist en film: Dyreliv i 
skogene. 

I sommerens lØp er det arrangert to ekskursjoner: 
28. mai t il et felt i nærheten av Ljan stasjon, påvist av inge

niØr Kvalheim. Ca. 30 deltagere. Feltet var rikt på de fleste van
lige småfugl, særlig sangere. Flere reir m ed egg eller unger ble 
funnet . 

26. september ble det arrangert tur til Biologisk stasjon, DrØ
bak. Professor FØyn var så elskverdig å stille stasjonens motor-
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båt, kursussal og alt nØdvendig utstyr t il disposisjon. Det ble 
samlet inn endel materiale med bunnskrape, og hva man hadde 
funnet ble inngående studert under lektor Kolstads kyndige 
ledelse. 

C. M.-P. 

Lover for Oslogruppen. 
Medlemmer av Norsk Zoologisk Forening som bor slik at det 

er naturlig for dem å delta i arrangementer i Oslo og nær
meste omegn, er automatisk medlemmer av Oslogruppen. For 
gruppen gjelder fØlgende særbestemmelser : 

§ 1. Oslogruppen ledes a v et styre på formann og fire styre
medlemmer som velges av gruppen for ett år ad gangen. Minst 
ett av styremedlemmene skal være amatørzoolog. 

§ 2. Styret konstituerer seg med varaformann, sekretær som 
samtidig fungerer som kasserer , og t o varamenn. 

§ 3. Styret bestemmer når det skal holdes valg og kunngjØr 
det minst 14 dager fØr møtet. Om mulig bØr det holdes p å siste 
møte i kalenderåret. 

Norsk Zoologisk Forening. 
status pr. 1-5-1948. 

Inn tekt : 
Beholdning (kassa - postgiro) pr. 5-9-1947 ..... .. . kr. 1115,13 
Medlemskontingent i tida 5-9-47-1-5-48 : 

53 seniorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 
20 juniorer ...... .... .. . . . . . . .... . . . .. . . .... . .. « 

530,00 
100,00 

Sum kr. 1 745,13 

Sum kr. 1745,13 

U tgift: 
Diverse kontorutgifter .. . . .............. . .. .. ... . . kr. 
Porto . . . . .. . . .. . . . . .... .... ... ... .. . ... . .. . ....... » 
Møteutgifter (leie a v lokale, renhold, betj .) .. . ..... » 
Representasjon - kranser ............. ..... ........ » 
Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Sum kr. 
Balanse .. ......... . .... . . . . . . . ... . ....... ... . . .. . » 

156,50 
25,50 
99,60 
45 ,00 

570,00 

896,60 
948,53 

Sum kr. 1745,13 
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I forbindelse med offentliggjørelsen av regnskapet Ønsker 
Arbeidsutvalget å opplyse at det er oppmerksom på den uheldige 
ordning at regnskapsperioden ikke faller sammen med kalender
året. Hittil har regnskapet vært avsluttet ved årsmøtet idet 
kassereren da står for valg. I Arbeidsutvalgets møte 23. novem
ber ble det besluttet å avslutte regnskapet 31. desember i år og 
påbegynne nytt regnskap 1. januar 1949, slik at regnskapsåret 
fra og med 1949 faller sammen med kalenderåret. 

Etter det her offentliggjorte regnskaps avslutning 1. mai 1948 
har det kommet til en god del nye medlemmer, men foreningens 
Økonomi er tross det svak. Tidsskriftet er kostbart, men arbeids
utvalget har hele tiden vært av den mening at 4 hefter årlig, 
slik som planlagt fra neste år av, er det minste medlemmene 
har krav på. Et større opplag vil ikke fordyre tidsskriftet særlig, 
et større medlemstall vil derfor bedre situasjonen betraktelig. 
Det er arbeidsutvalgets håp at vi allerede fra neste år av skal 
ha så mange medlemmer at tidsskriftet skal kunne bli bedre 
utstyrt og forhåpentlig også større. Vi henstiller derfor til med
lemmene å gjøre det de kan for å skaffe foreningen nye med
lemmer. Det er av betydning at foreningen kan komme i kon
takt med så mange zoologisk interesserte som mulig, og vi opp
fordrer medlemmene til å sende oss lister med navn og adresse 
til de av deres bekjente som interesserer seg for zoologi. 

Oslo, 1/12 1948. 
Arbeidsutvalget. 

De som ikke har betalt medlemskontingent for 1948 innen. 
31. desember blir strØket av medlemslista. Vær vennlig og send 
medlemskontingent snarest til postgirokonto 12538 «Norsk Zoo
logisk Forening», Universitetet, Blindern. 
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En bok 
for alle 

dyre-
elskere 

BLANT BJØRN 
OG SKOG
GANGSMENN 
I VASSFARET 
av PER HOHLE 

Vassfaret er den eneste villmarka 
vi har igjen i Sør-Norge. Der fins 
også den siste bjØrnestammen. 
Hohle går inn for å få fredet bjØr
nen og for å få bevart villmarka 
urørt. - Boka gir på en gång 
Vassfarets historie, topografi og 
dyreliv i raske riss, og den er 
spekket med historier om bjØrn og 
harde skogsfolk. 

Rikt illustrert. 

Innh. kr. 13.90. 

GRØNDAHL & SØNS FORLAG 
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