
 



 

 

En kort orientering om 
bier og birøkt. 

 
Birøkten er en meget gammel næringsveg og så langt 

tilbake i tida som vi kjenner menneskenes historie, har 
honningbia vært holdt som husdyr i kulturlandene. Vi veit 
således at det ble drevet birøkt i Egypt flere tusen år før vår 
tidsregning begynte. Ja, det ble endog drevet vandrebirøkt 
idet kubene tildels var plasert på båter som ble flyttet 
oppover og nedover Nilen ettersom trekkforholdene skiftet. 
Opp gjennom mellomalderen var biavl svært alminnelig i 
Mellom-Europa og birøkten var i det hele tatt mere viktig i 
gamle dager enn i dag. Det var ikke sukker den gangen. 
Honning var eneste søtemiddel. Bivoks var også viktig. 

I Norge er birøkten av forholdsvis ny dato. Riktignok 
hører vi om at de brukte bivoks og drakk mjød som var 



laget av honning, men det dreier seg antakelig om innførte 

produkter. Det ble forsøkt med birøkt på flere 

embetsmannsgårder før 1800 og i forrige århundre var det 

atskillig halmkubedrift på Øst- og Sørlandet. Men mer 

planmessig arbeid for å utvikle birøkten her i landet ble det 

først da Norges Birøkterlag ble stiftet i 1884. 

I forhold til andre land er Norge ganske tynt befolket med 

bier. Danmark og Sverige har forholdsvis mange fler bifolk. 

Men det land i Europa som er tettest befolket med bier er 

Sveits, idet det lille fjellandet har over hundre tusen bifolk. 

Honning er birøkterens hovedprodukt, og gjennomsnittlig 

for hele landet kan en regne 10--11 kg. pr. bifolk, men det er 

bigårder som ligger atskillig høgre og holder kanskje et 

gjennomsnitt på 20 kg. eller mer. Landets honningpro-

duksjon dreier seg om 400-500 tonn i alminnelige år. Biene 

gir også voks, men storparten benyttes til å framstille 

byggevoksplater for birøkterens eget behov. Nasjo-

naløkonomisk spiller vår birøkt en beskjeden rolle, men ser 

vi det fra et privatøkonomisk synspunkt, blir bildet et helt 

annet. For en småbruker eller bonde, en arbeider eller 

funksjonær kan en bigård på 15-20 kuber bety temmelig mye 

økonomisk. Samfunnsøkonomisk har birøkten størst 

betydning når det gjelder pollinering av frukttrærne. 

Første gang vi titter ned i en bikube ser vi bare et mylder 

av bier som strømmer om hverandre i alle retninger - 

tilsynelatende uten noen bestemt hensikt eller plan. Men vi 

skal ikke arbeide lenge med biene før vi oppdager 

sammenheng i og resultater av deres arbeid. Det er forunder-

lig å se hva de kan prestere og det er umåtelig interessant å 

følge dem i deres arbeid. En blir aldri lei av å iaktta bienes 

travle flukt til og fra kuben. Nedgjennom tidene er det da 

også mange som har studert bienes liv, både zoologer og 

amatører. Det er også nødvendig for den alminnelige birøkter 

å ha godt kjennskap til biene så en ikke gjør feil når en 

griper inn i deres liv. 

Insekt-rekken omfatter flere hundre tusen arter, mange 

er kjente skadedyr, andre spiller mindre rolle og andre er 

direkte nyttige. Men det er bare 2 insektarter som blir 

kultivert i større stil, det er silkesommerfuglen og honning-

bia. Insektene blir igjen delt i ordener og en av disse er «De 

årevingede insekter». Denne orden blir igjen delt i familier og 

en av disse kalles Honningvepser eller Bier, hit hører bl. a. 

honningbia og alle humlene. De ernærer seg alle av nektar 

og blomsterstøv. Bare i denne familien kjenner zoologene 

flere tusen arter og vi finner en interessant utviklingsrekke 

fra primitive til høgt utviklede arter. 

Honningbia (Apis melifica) har fra gammel tid levd vill i 

Asia, Afrika og Europa, og i dag blir den holdt som husdyr 

praktisk talt over hele verden. Honningbias tre nærmeste 

slektninger er den indiske bia, kjempebia og dvergbia. De 

lever ville i Asia og våre bier stammer sannsynligvis også 

derfra. 

Bisamfunnet. 

I et bifolk kan det være fra noen tusen til 100-tusen 

individer. Vi finner tre slags individer, nemlig dronninga 

som er en hunbi, noen hanbier som vi kaller droner og et 

stort antall arbeidere som er nærmest kjønnsløse. 

Bisamfunnet er en intim samfunnsdannelse og det 

hersker utstrakt spesialisering og arbeidsdeling. Dronninga 

og dronene står for den kjønnete formering. Arbeiderne 

utfører alt arbeid i kuben og de forskjellige biene har 

forskjellige arbeidsoppgaver etter sin alder. Dronninga 

stikker aldri folk, men bare rivalinner, og kommer det to 

dronninger i en kube, slåss de til den ene ligger død på 

valplassen. Dronningene er kjønnsmodne når de er to dager 

gamle, parringen foregår ute i det fri og når 

eggproduksjonen er på toppen på forsommeren, kan 

dronninga legge over 2000 egg i døgnet. Parringen foregår 

kun den ene gangen i hele dronningas liv. Da rives dronens 

kjønnsdeler løs og all seden blir pumpet over i en spesiell 

beholder hos dronninga. Dronene er de eneste hanbiene i 

kuben. De er store og klumpete og frambringer 

en sterk summende lyd når de 
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flyr. De er noen ordentlige «sofabønder», arbeider ikke dei 

minste og lever av den honningen som arbeidsbiene samler 

inn. De er kjønnsmodne når de er 12 dager gamle, og etter 

parringen dør de. Men det er atskillig flere droner enn 

dronninger, og de blir derfor kastet ut av kuben om høsten 

da arbeidsbiene ikke vil fø på dem vinteren over. Arbeiderne 

er egentlig hundyr, men på grunn av annen slags foring på 

yngelstadiet, blir ikke kjønnsorganet utviklet. Det går 6500-

10 000 av dem på 1 kg. Samleorganer og brodd er meget 

godt utviklet. Om sommeren når de arbeider som hardest 

sliter de seg fort ut, og de blir ikke mer enn 4-5 uker gamle. 

Men de som blir født om høsten, lever som regel over til 

neste vår. Når man unntar formeringen, så er det 

arbeidsbiene som utfører alt arbeid i kuben. De vokter 

inngangen, flyhullet, og overfaller alle fremmede som vil 

inn. De sørger for ventilasjon ved å vibrere med vingene, 

samler nektar som de omdanner til honning, samler pollen 

og vann, svetter voks og mater yngel og dronning. Arbeidet 

er, som en ser, mangesidig, og derfor er hjernen større enn 

hos droner og dronning. Som tidligere nevnt utfører ikke 

arbeidsbiene alle disse forskjellige slags arbeidene samtidig. 

De viktigste arbeidsoppgavene som foreligger, er yngelpleie, 

byggearbeid og samlearbeid og disse virksomheter 

forutsetter en viss anatomisk og instinkt-biologisk 

konstitusjon som ikke foreligger ved fødselen. Vi deler 

arbeidernes levetid i tre perioder. 1. Yngelperioden, som 

varer fra fødselen til bia er blitt 12 dager gammel. Den 

nyfødte bia er meget pjusket, men innen et døgn er den i 

fullt arbeid og det første den gjør er å pusse den cella den 

er krøpet ut av. Siden fortsetter den med å pusse celler i tre 

dager og så går den over til å fore eldre larver som får en 

blanding av honning og blomster-støv som kalles bibrød. 

Samtidig eter den mye blomsterstøv sjøl som fører til at 

forsaftkjertlene blir utviklet og fra den åttende dagen går 

den over til å fore unge larver med forsaft. Når bia er 

omkring 13 dager gammel, svekkes forsaftkjertlene igjen og 

bia blir ute av stand til å utføre 

dette arbeid. 2. periode varer fra ca. den 13. til den 20. 

dagen. De første dagene driver bia med orienteringsutfluk-

ter, dvs.at den flyr rundt kuben og 

merker seg hvordan den står i terrenget, slik at den kan 

finne hjem igjen når den seinere begynner med samlearbeid. 

Den 15. dagen når vokskjertlene sin største utvikling, så i. 

denne perioden er den mest opptatt med å svette voks og 

bygge. Dessuten tar den i mot nektar og omdanner den til 

honning, og i slutten av perioden har den også vakttjeneste. 

3. Samleperioden varer fra ca. den 20. dagen til bias død. 

Bia er da opptatt med å samle vann, blomsterstøv og nektar. 

Men hvis været er dårlig, sitter den hjemme og drar seg. 

Men hvis særlige behov gjør seg gjeldende, kan disse 

perioder forandres, og særlig er perioden fra den 13. til 

den 20. dagen ubestemt og biene settes inn der de best 

trengs. 

Denne spesialisering fører til at yngelpleie og forråds-

samling blir helt atskilte arbeider i samfunnet. De samler 

ikke nektar for å tilfredsstille behovet, men så lenge det er 

plass og så lenge det er noe å finne. Det er nettopp denne 

egenskap som er verdifull for birøkterne. Et bifolk kan 

samle over 100 kg. i en sesong (rek. 300 kg.), hvis for-

holdene er helt idielle. Det er nok med 12-15 kg. til 

vinterforråd så vi kan således ta fra dem en del uten at det 

skader. 

Det er arbeiderne som er det herskende element i 

kuben. De steller pent med dronning og droner så lenge de 

har bruk for dem, men dreper dem hvis de blir overflødige 

eller ubrukelige. De viser også stor omsorg for yngelen, 

men de går aldri så langt at de ofrer seg selv for å redde 

yngelen. Blir det matmangel, går de øyeblikkelig til barne-

begrensning, og hindrer at dronninga legger mange egg, 

men blir det sult, viker de ikke tilbake for fosterfordrivelse. 

Arbeiderne i en kube er alltid venner og hjelper hverandre 

f. eks. med reinhold av kroppen eller de gir hverandre mat. 

Yngelen: Av egget klekkes det en liten larve som eter og 

vokser, og når den er utvokst forvandles den gjennom et 

nymfestadium og et puppestadium til et voksent insekt 
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eller imago. Eggene dannes i dronningas to eggstokker. 

Inne i eggrørene som fyller hele eggstokken, ligger egg-

anleggene tett i tett som perler på en snor, og vi ser tydelig 

at de tiltar i størrelse bakover. Når de er utvokst, omgir de 

seg med et eggeskall og så føres de til skjeden der be-

fruktningen foregår, hvis de skal befruktes, vel å merke. 

Dronene er av ubefruktede egg, jomfrufødsel eller parteno-

genesis. Like over skjeden ligger sædblæren som er full av 

levende sædceller. En 8--10 spermier slipper ut når et egg 

skal befruktes og en av dem slipper inn gjennom en åpning 

i skallet, eggmunnen. Deretter er det stellet som avgjør om 

det skal bli arbeider eller dronning. 

Egget er vel en mm. langt og ganske tynt. Det blir festet 

til cellebunnen med den ene enden som er forsynt med 

limstoff, og fra først av står det vinkelrett ut fra bunnen, 

andre dagen står det i 45 graders vinkel, og tredje dagen 

ligger det på cellebunnen. Ved vanlig kubetemperatur 

varer eggstadiet tre døgn. Derpå sprekker eggskallet på 

tvers og en liten larve kryper fram. Larven er litt lenger 

enn en mm. ved fødselen, kvit, nesten vannklar og den 

ligger helt rolig og bare spiser den maten som pleiebiene 

stadig gir den. Først er det forsaft for alle larvene og 

dronninglarvene formelig svømmer i forsaft, men snart får 

arbeiderlarver og dronelarver en simplere kost. Larvene 

bare eter, og vokser derfor fabelaktig fort, og på mindre 

enn en uke er de blitt 1000 ganger større enn de var ved 

fødselen. Hvis et spebarn vokste tilsvarende, ville det i 

løpet av en uke være like stort som en elefant. Larven 

likner en liten mark som ligger sammenrullet på 

cellebunnen og til slutt blir det så trangt at hodet og 

bakenden støter sammen og danner en ring. 

Forsafta som spiller en meget viktig rolle ved foringen 

av larvene, er et kjertelsekret som fysiologisk kan svare til 

melka hos pattedyra. Den skilles ut fra kjertler som arbei-

derne har i hodet. Forsaft er et ualminnelig konsentrert og 

næringsrikt for. Den inneholder om lag 60 ;c tørrstoff 

hvorav halvparten er eggehvite, ellers er det mye sukker 
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og fett. Den er således mye mer næringsrik enn melk. 

Nymfen: Når larven har nådd full utvikling, slutter den å 

ete og strekker seg ut i cellas lengderetning. Den går over i 

nymfe- eller strekklarve-stadiet. Arbeiderne dekker sam-

tidig cella med et hvelvet, porøst vokslokk og nymfen tar 

straks til å spinne en kokong eller puppehylster som 

overalt kleber tett til veggen og lokket i cella. Kokongen 

lages av et sekret som skilles ut fra spinnekjertelen. Dette 

gjør nymfen seg ferdig med på et døgn og så begynner 

forvandlingen. Den reservenæringa som er blitt lagret i 

larvekroppen i form av fett og glykogen, blir nå tatt i bruk, 

de gamle organer resorberes og nye begynner å utvikles. I 

løpet av de få døgnene som nymfetida varer, gjennomgår 

larven således dyptgripende forandringer, og den skifter 

hud ikke mindre enn 5 ganger. Puppen ligger på ryggen 

med hodet vendt utover i cella. 

Den likner et voksent individ, men er helt hvit og har 

bare korte vingeanlegg. Etter hvert blir den farget, først 

fasettø,ynene, så hodet, brystet og til slutt bakkroppen. 

Fargen skifter fra fiolett til brunt. Snart begynner puppen 

å røre på seg og til slutt gnager den hull på lokket og 

kryper ut av cella. Nymfe- og puppe-stadiet kalles dekket 

yngel, eller forseglet yngel, i motsetning til larvestadiet 

som kalles åpen yngel. Hos de voksne er det ikke lenger 

noen vekst, all vekst foregår i larvetida. Det er lett å 

skjelne ungbien fra de eldre, fordi ungbiene er nærmest 

grå og har en tett hårkledning, mens hos de gamle biene er 

pelsen slitt vekk og de er helt blanke og svarte. De 

forskjellige stadier har litt forskjellig varighet hos de tre 

forskjellige bier, og nedenfor gjengis varigheten i døgn: 



Anatomi. 

Selv om biene er små, har de en svært komplisert byg-

ning. Den vesle kroppen deres er satt sammen av fint 

bygde organer som er spesielt utformet for å kunne tjene 

bestemte formål. Hos den voksne bia er kroppen delt i tre 

avsnitt, hodet, brystparti og bakkroppen. De har tre par 

bein og to par vinger som alle går ut fra brystpartiet. 

Fremst på hodet sitter følehorna, i panna tre små 

punktøyne, og på siden to store fasettøyne. På undersiden 

av hodet, omkring munnåpningen sitter de såkalte 

munnredskaper, og på bakkroppens spiss hos arbeider og 

dronning finner vi brodden. Den skarpe inndeling av 

kroppen har ført med seg en ujamn fordeling av de indre 

organer. Gjennom hele kroppen, fra munn til 

endetarmsåpning, løper tarmkanalen som et rør med 

vekslende vidde, og det er særlig i bakkroppen at tarmen 

tar stor plass. Der finner vi også hjertet, oppunder 

ryggen, og kjønnsorganene på siden av tarmen. I bryst-

delen er det først og fremst store muskelmasser som 

tjener til å bevege beina og vingene, og i hodet er det noen 

store kjertler, spyttkjertler og forsaftkjertler. 

Sentralnervesystemet finner vi som en snor under huden 

på buksiden, men det er særlig den delen som er i hodet 

som er stor og velutviklet. I alle tre kroppsavsnitt finner vi 

dessuten noen luftsekker som sender utløpere i alle 

retninger - det er åndedrettsorganene. Ellers er det noen 

andre små organer og mellom det hele flyter det blod. 

Huden hos biene er formet som et panser som beskytter 

de indre organer på en ypperlig måte. Den er satt sammen 

av ringer og plater. Seks ringer på bakkroppen som ligger 

taksteinformet over hverandre og hver ring er delt i to 

halvdeler, et stort ryggskjell og et mindre bukskjell. Alle 

disse platene er forbundet med hverandre med tynn 

elastisk hud, og bakkroppen har evne til å utvide seg 

betraktelig på grunn av dette. På brystpartiet er platene 

sammenvokst til et ryggskjold og et bukskjold, og 

brystpartiet har derfor liten evne til å utvide seg, og det 

samme gjelder også hodekapselen. Huden er dekket med 

en tett pels av fine hår. Både panser 
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og hår er døde så hårene blir ikke fornyet når de blir slitt 

bort. Huden hos biene tjener også som skjelett da de ikke 

har noen beinbygning liksom hvirveldyra. 

Beina: Biene har tre par bein og hvert bein består av ti 

ledd. Det ytterste leddet er forsynt med klør som griper 

inn i de minste ujamnheter på en ru flate, men biene går 

også på glatte flater fordi de mellom klørne har en tynn-

vegget, flattrykt sekk som er klebrig, hefteskiva. På hvert 

av bakbeina har biene en korg som de bruker til 

transport av blomsterstøv. På utsiden av leggleddet er det 

en fordypning som er omgitt av lange, stive hår, og det 

kan minne om en korg. På innsiden av beina er det videre 

noen kammer og børster som biene bruker til å holde 

kroppen sin rein med, og på frambeina ser vi et apparat 

som de bruker til å pusse følehorna med, det såkalte 

pusseskår. På det ene leddet er det et halvsirkelformet 

innsnitt som er tett besatt med stive hår, og følehorna 

legges inn i denne kammen og de trekkes fram og tilbake. 

Vingene: De er avstivet med noen kraftige årer og bak-

vingene har noen kroker som hekter inn i forvingene slik 

at de danner en samlet flate. 

Brodden som sitter på bakkroppen og er skjult under 

panseret når den ikke brukes, er 2 mm. lang. Den er hul 

og på undersiden er det to fine nåler som løper på noen 

skinner som bevirker at brodden blir sittende fast, og når 

bia flyr bort, blir hele broddapparatet sittende igjen 

sammen med giftkjertlene. Den store giftkjertlen er lang 

og trådformet, men like før den munner ut i brodden, 

vider den seg ut til en rommelig blære. 

Munnen hos biene er bare en smal spalte. De har ikke 

tenner, men utenfor munnen finner vi kjever. Ved siden av 

den breie overleppa sitter de to kinnbakene som er bienes 

bite- og tyggeredskaper. De går ut fra hver sin munnvik og 

støter sammen foran munnen hvor de er utformet som 

hulmeisler. De viktigste munndelene hos bia går ut fra det 

mjuke munnfeltet på baksida av munnen, og danner 

tilsammen snabelen. Det er fire fliker som kan legge seg 

tett 
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sammen slik at det dannes et langt rør. Midt i dette røret 
finner vi tunga som er svært bøyelig og smidig. Ute på 
tungespissen sitter «Øsa», det er en liten trekantet hard 
dannelse som biene bruker som rasp når de spiser fast 
sukker, ellers brukes snabelen til oppsuging av væsker. Hos 
den brune bia er snabelen 6 mm, hos italienerbia og 
krainerbia 6,5 mm. Maten som biene spiser går gjennom en 
fortarm til mellomtarmen, der fordøyelsen foregår. Her blir 
næringa sugd opp gjennom tarmveggen og kommer over i 
blodet som fører den rundt til alle deler av kroppen. De 
ufordøyelige delene går videre fra magen til endetarmen, 
hvor også urinen fra nyrerørene kommer inn, og det hele 
tømmes gjennom endetarmsåpningen. 

Biene har som alle andre dyr, særskilte sanseorganer som 
kan oppfange inntrykk fra omgivelsene. De ser, lukter, 
føler, og fra sanseorganene ledes inntrykkene gjennom fine 
sansenerver til et sentralnervesystem. Det sentrale organ i 
nervesystemet er hjernen som er plasert øverst i hodet og 
omkring svelget. Følehorna er bienes viktigste sanseorgan. 
De er sammensatt av flere ledd, og i veggene av disse er det 
tusener av sanseseller. De har litt forskjellig bygning, og de 
er tydeligvis innrettet til å oppfange forskjellige inntrykk. 
Følehorna brukes, som navnet sier, til å føle med, men 
luktesansen er også knyttet til følehorna. Øynene spiller 
mindre rolle, storparten av livet lever de inne i kuben, hvor 
de ikke ser   noen ting. Bia har to store fasettøyne på siden 
av hodet, og de kan se over et stort område uten å snu 
hodet. De ser dårlig i svakt lys, men blendes ikke av sterkt 
lys. En var lenge i tvil om biene kunne skille fargene fra 
hverandre. Det viser seg at synssansen deres er forskjellig 
fra vår, de skjelner godt mellom kvite, gule, blå og fiolette 
farger, men de er fargeblinde overfor høyrødt og grasgrønt. 

Smakssansen hos biene er ganske velutviklet. I tungerota 
og inne i svelget har de smaksseller. De har en meget skarp 
smak overfor enkelte ting, f. eks. skjelner de lett mellom 
sukker og sakarin. Sakarin smaker ikke søtt for 
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biene. Hørsel har de ikke, de er døve og oppfatter ikke van-
lige toner. Men følelsen erstatter i en viss grad hørselen. 
Risting merker de godt og om vinteren blir de forstyrret 
bare en kommer i berøring med kuben. 

Blodomløpet: Blodet hos biene er fargeløst, og det går 
ikke overalt i lukkede årer slik som hos oss. Fra hjertet som 
er et langstrakt rør oppunder ryggen i bakkroppen, pumpes 
blodet framover gjennom en stor åre som går gjennom 
brystdelen til hodet, men her løser den seg opp, slik at 
blodet flyter ut mellom vevene. 

Biene har ikke lunger og puster ikke gjennom munnen. I 
stedet har de noen store luftsekker i alle tre kroppsavsnitt. 
Disse sekkene står i. forbindelse med den ytre lufta gjen-
nom noen huller på sidene av kroppen. 3 par i brystdelen 
og 5 par i bakkroppen. Fra luftsekkene går det igjen noen 
luftårer eller trakeer som fordeler seg over hele kroppen, 
omspenner alle organer og trenger med sine fine forgre-
ninger helt ut i spissene av følehorna og beina. Om somme-
ren trenger biene mye luft. En har regnet ut at et bifolk 
bruker ca. 2000 liter i døgnet om sommeren, og om vinte-
ren ca. 10 liter i døgnet. Det er også tydelig at biene har 
tidsans. Selv om biene er døve, har de språk og de snakker 
særlig om trekkforholdene. Det er spesielle dansebevegelser 
de nytter seg av. Når en bi har funnet en rik honningkilde, 
drar den hjem og oppfører en runddans for å varsle de 
andre, og hvis den har funnet en mengde blomsterstøv, 
oppfører den en vrikkedans. 

Honningbia, som alle andre dyrearter, viser ganske store 
variasjoner i farge, størrelse og andre biologiske egenskaper. 
Ved tilfeldig eller planmessig utvalg er bestemte arvelige 
egenskaper kommet fram, og resultatet er, at vi har fått en 
rekke særpregede biraser. Det er 5 slag som er mest utbredt. 
Den brune bia som er utbredt over storparten av Europa og 
er den dominerende rasen hos oss, er hardfør, har middels 
svermelyst, jevnt flinke på sommertrekket og på lyngtrekket 
uten tvil den beste rasen vi har. En underart er hedebia som 
er mest utbredt i Nederland og Nord 
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Tyskland. Den har en utrolig svermetrang og er spesialist på 

lyngtrekket. Krainerbia stammer fra fjellene Kram i 

Jugoslavia. De har grov bakkropp, de er snille og jevnt bra 

trekkbier, men utrolig svermelystne Italienerbia stammer fra 

Italia, men har fått innpass i mange land, særlig er den 

utbredt i Sverige og U.S.A. Den har gul { HYPERLINK 

http://bakkropp.er } snill, og svermetrången er liten, men 

den er dårlig på lyngtrekk og overvintrer dårlig, da den er 

lite hardfør. Til slutt har vi den kaukasiske bia som 

stammer fra fjellene Kaukasus i Sovjet-Samveldet. Den er 

jevnt bra bi, men forsegler honningen på en lite tiltalende 

måte. 

Ett års arbeid i bigården: 

Om høsten, i siste halvdelen av september, blir biene 

foret med sukkervann. Det skal erstatte vinterforet, hon-

ningen, som vi har tatt fra dem om sommeren. Deretter 

pakker vi kubene med sekker fylt med kork eller et annet 

isolasjonsmiddel, og kubene får stå i fullstendig ro til neste 

vår. 

På de første varme dagene i februar-mars begynner biene 

igjen å røre på seg på spesielt varme dager. De foretar da en 

kort utflukt midt på dagen for å tømme seg for ekskrementer 

som har hopet seg opp i endetarmen i løpet av vinteren. Men 

etter en slik flukt roer de seg snart igjen og mer regelmessig 

flukt blir det sjelden før i april måned. Nå begynner også 

dronninga å sette fart i egglegginga igjen, og bifolket 

gjennomgår en hurtig utvikling. På kubens bunnbrett vil det 

i løpet av vinteren ha samlet seg en del avfall, særlig 

vokssmuler og døde bier. Biene begynner selv å bære dette 

ut når flukten begynner om våren, men det ville ta lang tid 

før de ble ferdige, så om våren tar den derfor kuben fra 

hverandre og rensker den godt. Man kan også kontrollere 

om kuben har dronning etter den lange vinteren, hvis ikke 

må en prøve på å slå kuben sammen med en annen slik at 

biene ikke går tapt. Slik forening foregår gjerne ved at en 

setter yngelrommet fra den ene ovenpå yngelrommet fra den 

andre og legger et enkelt avis 

papir i mellom. Innen biene da har spist seg gjennom papir-

et, vil de ha vennet seg til lukten av hverandre og godta 

hverandre. På denne tida begynner biene også med 

samlingsutflukter, og det første de henter inn er 

blomsterstøv fra selje til yngelpleien. I midten av mai 

blomstrer frukttrærne og en kan sette på den første 

skattekassa. Dvs. en plaserer en kasse til over yngelrommet 

og legger et dronninggitter mellom, slik at dronningen ikke 

kommer opp i den øverste kassa. Biene vil da samle 

mesteparten av honningen de finner i denne kassa. Seinere, 

hvis trekket er godt, kan det hende at en må plasere ei kasse 

til oppe på denne igjen. 1 midten av juni tar så svermetia til, 

dvs. den gamle dronninga samler en del av biene i kuben og 

drar ut med dem og danner et nytt samfunn. Biene som er 

igjen i kuben forer da opp en yngel på en spesiell måte til ny 

dronning. Sverrnetida varer omtrent ut juni måned. Omkring 

10. juli tar de birøkterne som skal reise på lyngtrekk, til å 

fjerne honningen fra kubene og slynger den, { HYPERLINK 

http://dvs.at } de tar honningen ut av vokstavlene ved hjelp 

av sentrifugalkraften i en dertil_ egnet maskin som kalles 

honningslynge. 1 slutten av juli tar man så kubene, skrur 

dem forsvarlig sammen og drar på lyngtrekk. Omkring 

midten av august blir kubene hentet hjem fra lyngtrekket og 

man foretar den samme operasjon med lynghonningen som 

med den andre honningen, og ut i september gjentar en det 

samme som i fjor høst, nemlig foring og pakking. 

De birøktere som ikke reiser på lyngtrekk, venter til midten 

eller slutten av juli, før de tar honningen. 
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Litt om fugle- og dyrelivet i 
Troms 1950 
Av A. Bjørkli 

Den 12. juni startet jeg fra Ås og entret samme dag 

hurtigtoget til Trondheim med Balangen i Troms fylke som 

mål. På Østlandet hadde det vært strålende vær i lang tid og 

på Landbrukshøgskolen var høyonna allerede kommet langt. 

Men fra Nord-Norge var værmeldingene dystre. Dette dårlige 

været kjørte toget inn i etter at vi hadde passert 

høydepunktet på Dovrebanen. Tåke, regn, kaldt. I Trondheim 

hørte jeg værmelding: 

Tromsø - en varmegrad! - så alt tydet på at sommeren 

skulle bli en gjentakelse av de to foregående somre, med 

kulde, regn og snø til langt ned i bjørkeskogen. Jeg kan 

ikke si at jeg likte meg. 

Ut over Trondheimsfjorden hadde hurtigruten den obli-

gatoriske måsesvermen etter seg. Her består denne svermen 

av s i 1 d m å s e (gulføtting L. fuscus) som utgjør storpar-

ten, s e i n g ( blåmåse L. argentatus), fiskemåse (L. 

marinus). I sommer var der imidlertid kommet et nytt 

innslag i denne måsesvermen.En hettemåse fulgte også med 

noen kilometer, fra kaien og utover fjorden, men den 

snudde og vendte tilbake til byen. Det var min første 

overraskelse - jeg fikk flere senere. 

Oppover langs kysten var vel fuglelivet noenlunde som 

det alltid har vært, kanskje med den forskjell, at måsene 

opptrådte i enda større masser enn hva jeg noen gang har 

sett før. Og at det var mindre av skarv. 

Langs kysten hendte det som alltid hender - at 

måsesvermen som følger med båten og som fører en vill 

kamp om alt spiselig som blir kastet over bord - ja ofte om 

ting som ikke er spiselige også -- skifter karakter. 

Sildmåsene forlater litt etter litt svermen og erstattes av  
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seing. Denne utbyttingen av arter er ikke total - men den 

er ikke til å ta feil av. Noen av disse måsene følger båten 

lenge. I 1934 fulgte det med en fiskemåse som hadde fått 

det høyre beinet knust på et eller annet vis, det hang og 

dinglet rett ned så den var lett å kjenne igjen. Den fulgte 

med fra Trondheim til Tromsø en reise på 125 mil som tok 

over 2 døgn! 

Den egentlige overraskelsen fikk jeg etter at jeg var 

kommet til mitt bestemmelsessted innenfor 

Malangsfjorden som skjærer seg 4-5 mil inn i landet 

sydøst for Tromsø. 

I 1916 og 1917 kom der noen nye småfuglarter til Mal-

angen. Det var bokfink og b u s k s k v e t t, noen få par 

som ruget. Noe senere kom der s i v s a n g e r e og g r å 

f 1 u e s n a p p e r e. I 1934 hadde jeg anledning tilå 

undersøke disse traktene, men både bokfinken og busk-

skvetten var da forsvunnet igjen, mens gråfluesnappen var 

blitt helt alminnelig. Av sivsangere var der også flere par. 

Nå i år (1950) var det bare gråfluesnappen som var til-

bake. Og ikke bare det. Hele den massen av småfugl, som 

det enda så sent som i 1934 vrimlet av i disse milevide 

lauvskogene, var redusert til en liten brøkdel av det nor-

male, neppe mer enn 5, muligens 10 prosent. Jeg funderte 

mye på hva som kunne være årsaken til denne 

katastrofale reduksjon av småfuglene. Men så kunne 

bygdefolkene fortelle meg, at de siste to årene hadde 

somrene vært så kalde og fulle av regn og tildels snø, at 

en masse småfuglegg var blitt ødelagt, og reder med 

ihjelfrosne unger var alminnelige. Og det var ingen dårlig 

forklaring. Men den strekker neppe til. Hvis rugefuglene 

hadde greid disse fimbulsomrene, så hadde vel i hvert fall 

disse kommet tilbake. Antagelig har vel en masse voksne 

fugler også strøket med. Hvis ikke overlater jeg spørsmålet 

til frie funderinger. 

Jeg så noen få b j ø r k e f i n k e r som det normalt 

skulle være masser av. Likeså noen gråsisik, noen 

ungfugler av stein skvett, noen grå fluesnappere, 5--6 

rødvinger og en og annen gråtrost. En enkelt blåstrupe 
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(Luscinia svecica) holdt seg i lengre tid rundt husene på 

Bjørkhaug. Det var en ungfugl. Dette syntes jeg nok var litt 

merkelig fordi jeg i 1934 travet milevidt omkring i distriktet 

uten å hverken hore eller se en eneste. Dessverre tok katten 

denne ungfuglen, 

Mens jeg var i Nord-Norge besøkte jeg også Målselva, 

Bardu, Sørreisa og kysten rett inn for Senja. Og det samme 

var tilfelle overalt - småfuglene var på det nærmeste for-

svunnet. I Bardu var der imidlertid blitt rikelig med g r å s p 

u r v. Den fantes ikke der sist jeg var på stedet - for 42 år 

siden. 

At f i s k e m å s e n i stor utstrekning er blitt en 

innlandsfugl er jo ikke lengre noe nytt. Men det virket jo 

likevel noe overraskende når folk, et godt stykke oppe i 

Skøelv-dalen i Sørreisa, kunne fortelle at de i fjor fant 

måserreir med egg inne i tjukke bjørkeskogen ovenfor 

sommerfjøset 

Ved å undersøke en av disse måsene viste det seg at den 

hadde kroen full av s t o k k m a u r, et insekt som var til det 

ytterste sjeldent på disse kantene i min ungdom, men som 

det nå krydde av overalt. Når maurene var blitt slukt, hadde 

de bitt seg fast i spiserøret og her satt det tett i tett med 

fastbitte maurhoder mens kroen var full av hodeløse dyr. 

De fanget også mus borte på jordene. Og musereirene tok 

de i nebbet og fløy tilværs med. Når så musungene røsset ut 

dalte måsene ned og slukte dem. 

Foruten måsene hadde også k j e ll e n - Nord-Norges hellige 

ibis - tiltatt sterkt i antall. Mellom måsen og kjellen var der 

stadige rivninger når måsene kom i nærheten av kjellens reir 

eller dunungene som ruslet omkring i tangen. 

I det store og hele var fuglelivet uventet fattig. Av ender 

fantes der praktisk talt, på de stedene jeg besøkte ikke annet 

enn f i s k e n d e r (silender). Men disse var det en masse av. 

I et vann så jeg en hun med 18 dununger. ©m den hadde 

rasket til seg et eller to kull fra andre mødre 
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er ikke godt å si, men at ikke alt var hennes eget må en 

vel med sikkerhet kunne gå ut fra. I et annet, mindre 

vann, så jeg samtidig fem fiskandhunner med ungekull 

etter seg. 

Av ryper så jeg 3. Orrfugl og storfugl så jeg overhodet 

ikke. Heller ikke rovfugler, f j e 1 1 v å k, s p u rv e h a u 

k eller d v e r g r" a 1 k som var alminnelige rugefugler i 

min ungdom. Etter hva jeg horte fortalt skulle der ennå 

finnes fjellvåker som ruget. 

Men r e v og o t e r var der en masse av. Reven så jeg 

flere ganger. En gang sto det en midt på landeveien med 

halen mot meg. Og så opptatt var den med et eller annet 

inne i en slant favneved som sto stablet ved veikanten at 

den ikke ble oppmerksom på meg før jeg, 10-15 meter bak 

den, sa til den at hvis du ikke nå ser til å pelle deg vekk, 

så begynner jeg å kaste stein på deg! Det likte den visst 

ikke, for den forsvant i noen lange byks inn i krattet. 

Smågnagere var det lite av og lemen fantes ikke.  

Dette var i korte trekk hva jeg så. Men ved siden av det 

hørte jeg fortalt at der var godt om f i r f i r s 1 e r i 

Kvenangen. Jeg kan ikke huske at jeg har lest noe om 

det. Konservator Soot-Ryen har foretatt undersøkelser 

over krypdyr og padder («Fauna» heft. 3-4, 1948), men jeg 

kan som sagt ikke huske at han har fått dette med. At det 

er firfirsler det gjelder er der ingen tvil om etter beskrivel-

sene jeg fikk. Skulle dette være nytt så - vær så god. 
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Spredte Fugle-

iakttagelser fra Sørland til 

Troms. 1. SPURVEFUGLER 

Av Yngvar Hagen 

 
I denne og et par senere artikler har jeg tenkt å sammenfatte 

en del iakttagelser som kanskje kan supplere og utfylle 

kjennskapet til fuglenes forekomst og levevis i landet vårt. Det 

vesentlige er hentet fra mine egne notater. Imidlertid har jeg 

ofte vært i tvil om hva som kunne være verd å ta med. Kan en 

korrigere kjennskapet til utbredelsen av en fugl, også den 

vertikale utbredelsen, er jo saken grei, enten det gjelder 

forekomst eller hekking, men i andre tilfeller er spørsmålet 

mere problematisk. 
For å nevne ett forhold, så viser det seg at regulære 
forekomster, som på lange tider ikke blir bekreftet ved nye 
observasjoner, for eksempel i løpet av en 30-40 år, har en 
tendens til å bli «avskrevet» - det vil si, det oppstår tvil om 
hvor vidt forekomsten fremdeles gjelder, hvilket jo er naturlig 
nok. Som eksempler kan nevnes steinvelteren som hekkefugl 
ytterst i Oslofjorden, yngleår hos haukugla sønnenfjells, visse 
forekomster av dobbeltbekkasinen o.s.v. Når slike ting lar seg 
bekrefte på nytt bør det etter min mening få komme frem. 

Imidlertid er det ikke bare utbredelse og levevis jeg har berørt, 

hvor anledning gis, men også ting som angår populasjonene, 

såsom yngleår, periodisk masse-opptreden o.s.v. 

Når jeg i det følgende av og til oppgir ulike høyder over havet for 

ett og samme sted, er ikke dette av unøyaktighet, men tallene 

refererer seg til ulike observasjonspunkter innenfor den 

navngitte lokalitet. 

S t æ r (Sturnus vutgaris). Hekker på flere av øyene på Røst. I 

1937 da jeg var der, ble jeg forevist et stær-kull i en samling egg 

av Røst-fugler, dessuten så jeg utfløyne 
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unger der 28. juni. Sommeren 1947 fant jeg stæren hekkende 

i stort antall på Skjervøy i Nord-Troms. Den er nå en av de 

alminneligste hekkefuglene der, øyensynlig i motsetning til 

forholdene for 60 år siden. Schaanning refererer nemlig etter 

Hagemann at den «skal være fundet rugende ved Skjærvø i 

1890», hvilket jo ikke tyder på at den var noe alminnelig så 

langt nord den gangen. 

G r ø n n f i n k (Chloris chloris). Den 9. oktober 1934 

iakttatt ved Rauhellern på Hardangervidda, ca. 1200 m. o. h. 

Stillits (Carduelis carduelis). Vinteren 1934-35 da det var en 

ualminnelig rik forekomst av frøspisende finker i Moss omegn, 

så jeg flere stillitser der i dagene 4.-5. januar, henholdsvis 2, 

4 og 3 i følge. 

T o r n i r i s k (Carduelis cannabina). Et rede i Onsøy 29. juni 

1927 inneholdt 7 friske egg (maksimalt eggkull?) 

G r ø n n s i s i k k (Carduetis spinus) er som bekjent tall-

rikere i enkelte år enn i andre; hvilket etter min erfaring er 

mest synlig utover sommeren. Som slike år med masse-

opptreden har jeg notert 1923 i Strømm i Vestfold, 1925 i 

Romedal på Hedemarken, samt 1949 i Lierne i Nord-Trøn-

delag. 

G r å s i s i k k (Carduelis f lammea). Vinteren 1946-47 

opptrådte den meget tallrik i Moss omegn, til tydelig forskjell 

fra de foregående og nærmest etterfølgende vintre. Vårvinteren 

1947 var også Oslo omegn gjenstand for masseopptreden 

(Wildhagen i Fauna 1948 side 60). 

K o n g 1 e b i t (Pinicola enucleator). Den største invasjon 

av konglebit på det sørøstre lavlandet i de siste 25 år synes å 

ha funnet sted høsten 1928, da jeg registrerte store mengder 

av den i Moss omegn. En langt svakere opptreden gjorde seg 

gjeldende den følgende senhøst (november 1929 i Romedal) 

samt på førjulsvinteren 1931 (Jeløy). Først 15 år senere 

noterte jeg en svakere opptreden i Sør-Norge, nemlig i 1946 

(Dovre i oktober, Jeløy utover senhøsten).  

G r a n k o r s n e b b (Loxia curvirostra). Etter det store 

korsnebbåret 1927, som jeg for min del noterte gjeldende for 

Romedal på Hedemarken og Onsøy i Østfold, har jeg 
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senere notert et markert korsnebbår i Sørlandsheiene 

(,Bygland) i 1934. Ifølge Collett skal en høstruging somme 

tider gå forut for de store yngleår. I fra 1928 har jeg 

imidlertid et eksempel på en høstruging året etter et stort 

yngleår. På Jeløy 21. november dette året traff jeg nemlig 

en familie på 4 stykker - et par som ennå matet sine 2 

unger. Ungene viste seg, da jeg skjøt dem, ennå å være i en 

knapt nok ferdig utviklet, helt stripet og ganske 1øs 

ungedrakt. 
B o k f i n k (Fringilla coelebs). En eller et par 

syngende  (svarende til hekkende par) høres praktisk talt 

årlig ved Hjerkinn i en bjørkeskogslokalitet ca. 950 m. o. h. 

B j ø r k e f i n k (Frtingilla

 montifringilla).  Tallrik

 opptreden av bjørkefink på lavlandet 

gjennom hele rugetiden, under forhold sim tydet på 

hekking, har jeg iakttatt i Strømm i Vestfold i 1925 og i 

Romedal på Hedemarken i 1929. Vintrene 1928-29 og 

1934--35 overvintret et ualminnelig stort antall i Moss 

omegn. 

Gråspurv (Passer domesticus). Iaktatt på Røst i juni 

1937. Mitt inntrykk fra et sommerhalvårs opphold på 

Skjervøy i Troms i 1947 var at gråspurven normalt ikke 

forekom på Øya. Så den bare en gang, en  ved bebyggelsen 

16, oktober. På Hjerkinn Fjellstue på Dovre i ca. 975 m. o. 

h.) bor en liten stamme på vel et snes individer som regel-

messig tilbringer hele vinterhalvåret innendørs, i gårdens 

store fjøs. 

G u 1 s p u r v (Emberiza citrinella). Et å to par som 

antagelig hekker, treffes så å si årlig ved Hjerkinn, ca. 975 

m. o. h. 

H o r t u 1 a n (Emberiza hortulana). De fleste år, 1941-

1949, har en spredt bestand (representert ved syngende  

vært å finne oppover hele strekningen fra Sollia over 

Stadsbuøy og Folldal til Hjerkinn Fjellstue. 

L a p p s p u r v (Calcarius lapponicus). 27. juni 1937 

iakttok jeg flere på den flate hovedøya på Rost, deriblant et 

kurtiserende par som ennå ikke syntes å ha rede. 

T o p p 1 e r k e (Galerida cristata) har jeg truffet 2 gan-

ger i Oslo, nemlig 6. november 1934 i Bjerregårdsgate og 3. 

februar 1947 på en byløkke utenfor Sagene, begge ganger 3 i 

følge. 

T r e 1 e r k e (Lullula arborea). En eller flere 

syngende,,,;,,,' regelmessig iakttatt ved Haakenrud i Romedal 

om sommeren både i 1924, 1925 og 1927. Tidligere er 

trelerken ikke iakttatt nordenfor Eidsvold og Brandval. 

F j e 11 e r k e (Eremophila. alpestris). Bebor et temmelig 

vidt område innen Dovres fjelltrakter. Således har jeg i løpet 

av de siste 5 år inntil 1948 funnet den enten parvis eller 

representert ved syngende   både i Vålåsjøhø (mellom Vålåsjø 

og Grisungdalen), i Hjerkinnhø og på strekningen Steinbuhø 

- Gautstigen - Halvfarhø. 

T r e p i p 1 e r k e (Anthus trivialis). Regulær hekkefugl i 

bjørkeskogsregionen på Dovre. To ganger har jeg funnet dens 

rede her oppe, således ved Storsandviksetrene 950 m. o. h. 

og ved Hjerkinn stasjon i 1000 meters høyde. 

S å e r 1 e (Motacilla f lava. thunbergi `). Ikke sjelden bo-

satt på setrene i Romedal på Hedemarken (i forholdsvis lavt 

liggende skogområde 300-500 m. o. h.). Enkelte par hekker 

på flytende torvøyer i Harasjøen samme sted. 283 m. o. h. I 

et av de siste tilfellene ble redet med 6 fjærkledde unger 

funnet, 8. juli 1927. 

K j ø t t m e i s e (Parus major). Under mitt opphold på 

Skjervøy i Troms sommerhalvåret 1947 så jeg intet til 

kjøttmeisen der før 5.-6. oktober. Fra dette tidspunkt ble den 

bemerket noen få ganger til jeg reiste derfra 20. oktober. På 

Dovrefjell hekker den ikke sjelden oppe i rene bjørkeskogs-

regionen, men alltid på bygninger etter hva jeg har sett, 

således på taket av Hjerkinn Fjellstue ca. 975 m. o. h. Sist i 

september 1934 så jeg et par stykker på Rauhellern på 

Hardangervidda 1200 m. o. h. 

Et rede jeg kontrollerte i Strømm i Vestfold inneholdt: 24. 

mai: 7-8 (?fjærkledde) unger + 1 råttent egg 2. 

juni: Fullt fjærkledde unger +  

11. juni: 6 egg av annet kull +  

15. juni: 7 » +  

 Rasen ble spesielt konstatert for alle tilfellers skyld. 
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Regner en at ungene ennå meget vel kan ha drøyet i redet 

iallfall til neste dag, og tar i betraktning de dagene som må 

være gått med til leggingen av annet kull, får en et godt 

inntrykk av hvor tett kullene følger på hverandre. Det kan 

neppe ha skjedd noen nevneverdig utbedring av redet heller, 

siden det råtne egget ble innlemmet i kull nr. 2 og trofast 

ruget på sammen med dette. 

L a p p m e i s e (Parus cinctus Et rede jeg fant i 1948 

ved Borkhus i Folldal lå i et gammelt spettehull i en grønn-

furu, inngang ca. 11/2 m. over bakken. 29. mai ruget  (?) på 

egg. 17. juni var der store unger. 

G r a n m e i s e (Parus atricapillus). Ikke sett på 

Skjervøy sommeren 1947 før ca. 10. august. Senere så og 

hørte jeg den flere ganger inntil min avreise 20. oktober, 

alltid i bjørkeskog. I fjellet på Dovre ser jeg den av og til så 

høyt opp som bjørkeskogen går, men den synes ikke å hekke 

høyere enn der en finner furuskogens forposter (950 m. o. 

h.) Senhøstes, 1.-3. oktober 1934, har jeg sett den midt inne 

på Hardangervidda, omkring Rauhellern ca. 1200 m. o. h. 

F u g 1 e k o n g e (Regulus regulus). Den 25. september 

1934 iakttatt midt inne på Hardangervidda, omkring 

Rauhellern ca. 1200 m. o. h. Det var flere i følge som holdt 

til i einerkjærrene. 

V ar s 1 e r (Lanius excubitor). Etter mine få notater ser 

det ut som om varsleren helst viser seg på lavlandet i de 

vintrene som direkte følger på smågnagerår i fjellet (eksemp-

ler: 1922-23, 1938-39 og 1949-50, henholdsvis i Strømm i 

Vestfold, ved Larvik og på Jeløy). Mens jeg oppholdt meg i 

Dovres fjelltrakter fra 1937 til og med 1943 uten så meget 

som å få se varsleren en eneste gang, begynte den å opptre i 

traktene om Hjerkinn fra 1944 av. Først såes en enkelt ved 

Avsjøen i juli og et par stykker i Kvitdalen i.-6. august dette 

år. I de senere år har jeg stadig truffet varslere over hele 

området fra Fokkstua og østover til langt ned i Sollia. 

Foruten syngende   om våren i et par tilfeller (ved Hjerkinn) 

har jeg også iakttatt familier med flyve 
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dyktige unger (Lesjabekk, Dovre 1946 og Lille Grytdalen, 

Sollia 1948). På Dovrefjell har jeg alltid truffet den i ren 

bjørkeskog. 

T o r n s k a t e (Lanius collurio). I Svelvik fant jeg 20. 

juni 1923 et rede (med 6 egg) som hadde en for arten gan-

ske unormal beliggenhet, idet det var plasert langt ute på 

en gren av et pæretre i 3 meters høyde over marken. Treet 

sto temmelig åpent i en stor fruktplantasje. 

S i d e n s v a n s (Bombycilla garrulus). Maksimale 

invasjoner på lavlandet har etter mine notater (for lokale 

områder) funnet sted i 1927 (Onsøy), 1931 (Jeløy) 1946 og 

1948 (Jeløy) regnet fra høsten av i de nevnte årene. Under 

vårtrekket har jeg iakttatt en flokk så sent som 1. mai 

(Holm. gild, Aremark 1936). Ved Harasjøen i Romedal har 

jeg truffet den «ca. 22de» juli 1931. Dessverre hverken 

hørte eller så jeg arten der mer enn den ene gangen (om 

sommeren), så jeg fikk ikke greie på om den virkelig var 

bosatt der. 

G r a n s a n g e r (Phylloscopus collybita). Under et be-

søk på Åndalsnes 19. juli 1928 hørte jeg syngende  meget 

alminnelig over alt i løvskogliene. En syngende  hørtes på 

Grønnøy i Nordland 25. juni 1937. 

B ø k s a n g e r (Phylloscopus sibilatrix). En regulær be-

stand forekommer årlig på Jeløy og omkring Moss. Den har 

over alt funnet frem til de små holt eller spredte forekom-

ster av bøk som finnes, nemlig i Gernerlunden, ved Orkerød 

og Grønli. (En eneste gang jeg har truffet den på Bygdøy 

holdt den også til hvor det var noen bøketrær). Ellers har 

jeg i hekketiden også funnet den i omtrent ren granskog, 

samt i blandingsskog av gran og bjørk (på Jeløy). 

M u n k (Sylvia atricapilla). Syngende  har regelmessig 

vært å høre hver sommer i de senere år omkring Hjerkinn 

på Dovre, i inntil 1025 meters høyde i bjørkeskog. 

D u e t r o s t (Turdus viscivorus). Ingen norsk fugle-lit-

teratur jeg har sett hittil, har fremhevet at duetrosten på 

sine steder på Østlandet forekommer som en helt alminne-

lig art og for enkelte skogstyper endog er en karakterfugl. 

Dette gjelder i det minste de fattige og ensformige furu 
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skogs-trakter en somme steder finner i Øvre Østerdalen ( 

Folldal-Sollia). Temmelig alminnelig er den også innenfor 

visse furuskogbevokste grunnfjellsområder i Østfold 

(Aremark). Også i Romedal på Hedemarken er duetrosten en 

forholdsvis alminnelig art innover skogsdistriktene. Andre 

steder på Østlandet som i Strømm i Vestfold, Onsøy og 

Rygge i Østfold og i omegnen av Oslo forekommer den bosatt 

i svært spredte par, likeledes i Bygland i Setesdalen. I 

hekketiden synes den hos oss i hovedsaken å være knyttet 

til forekomsten av furu. Det par jeg har funnet bosatt 

høyest opp mot fjellet traff jeg i Hjerkinnholen på Dovre 

(furuskog-grensen) 950 m. o. h. 

Gråtrost (Turdus pilaris). Hekker i Oppdalsfjellene (ved 

Bekklægeret, Elgsjøen) ? en høyde av 1100 m.o.h. i 

snaufjellet. Av 2 reder funnet her i 1949, lå det ene på 

marken i en gressbakke, det andre på stokkene i en klopp. 

Særlig masseopptreden av gråtrost om høsten har jeg notert 

for året 1923 (Strømm i Vestfold). 

M å 1 t r o s t (Turdus ericetorum). Hekker regulært i 

furuskogens forposter ved Hjerkinn. Jeg har også funnet 

et par med nettopp utfløyne unger i ren bjørkeskog neden-

for Hjerkinn stasjon. Høydegrensen for den som hekkefugl 

her kan settes til 950 m.o.h. 

R ø d v i n g (Turdus musicus) Høsten 1926

 opptrådte rødvingen i særlig stort antall 

om høsten (Onsøy i oktober). 

Rødvingens sang byr på et meget interessant tema, 

etter min oppfatning, og måtte egne seg ypperlig som et 

studieobjekt med hensyn til lokale populasjoners 

avgrensing mot hverandre og over genetiske eller 

økologiske problemer, i denne forbindelse.  

Som bekjent består sangen av en innledende høy og 

klar strofe som etterfølges av et svakere, mere skjærende 

og lite melodisk kvidder. Det siste synes å låte noenlunde 

ens hvorsomhelst i landet rødvingen synger, og det er da 

heller ikke denne delen av sangen vi skal beskjeftige oss 

med; jeg har i det følgende bare antydet den med xxxxxx. 
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Den innledende strofen derimot er ulik i de forskjellige 

landsdeler, men innenfor en lokalitet kan den være, eller 

er den konstant gjennom årrekker. Allikevel kan en nok 

tale om en grunntype i denne innlednings-strofen -- denne 

låter omtrent som «trui-trui-trui» (Løvenskiolds gjengivelse 

av den). Etter min personlige oppfatning vil den kanskje i 

en slags lydskrift være lettere å kjenne igjen: 

  
Om den er 3 eller 4 dobbelt (som parantesen antyder) er 

vel variabelt. Innlednings-strofen lyder her i rask takt og 

varer, den alene, i høyden noe slikt som 1---1,5 sekund. Det 

synes å være denne som er mest å høre i Oslo-området, og 

så vidt jeg har erfart også i Hjerkinn-Folldalstraktene. Å 

dømme etter sangen hos flokker av trekkende rødvingtrost 

(ikke stedegne populasjoner) som gjør opphold i Østfold om 

våren, må denne strofen være atskillig utbredt.  

De variasjoner jeg selv har notert gjennom årenes 1¢p, følger 

nedenfor, forsøksvis gjengitt i lydskrift. For hver har jeg angitt 

lokaliteten og den årrekken jeg har vært på vedkommende sted 

og har kunnet konstatere vedkommende strofe uforandret, 

likeledes strofens varighet (bortsett fra det etterfølgende 

kvidder): 



 

En detaljert kartlegging av rødvingens sangstrofer 

skulle vel være gjennomførlig, iallfall for en avgrenset del 

av landet. Det er jo selvsagt at en da måtte holde seg til 

de fast bosatte rødvinger. Forholdet på Dovre viser hvor 

markert grensen mellom to vidt forskjellige sang-typer 

kan være. Noen overgang mellom «Fokkstu-typen» og 

«Hjerkinn-typen» har jeg aldri hørt. De enkelte syngende   
kan sitte i nærheten av hverandre og gnåle på hvert sitt 

motiv, som om det skulle være to forskjellige fuglearter. 

R i n g t r o s t (Turdus torquatus). På Skjervøy i Troms 

(70° nord) ikke ualminnelig om sommeren. 
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Svarttrost (Turdus merula). Noen få eksemplarer 

overvintrer hvert eneste år på Jeløy ved Moss. Selv under 

de harde vintrene 1939-42 fant slik overvintring sted. 

B u s k s k v e t t (Saxicola rubetra). Iakttatt i Bodin i Nordland 25. juni 1937. På strekningen Fokkstua-Hjerkinn på Dovre har jeg to ganger funnet dens rede. Det ene lå på en åpen fly i bjørkeskogs-regionen i 925 meters høyde. 

R ø d s t j e r t (Phoenicurus phoenicurus). På Dovre 

en meget alminnelig hekkefugl i bjørkeskogen opp til ca. 

1100 m. o. h. 

B 1 å s t r u p e (Luscinia svecica). Sommeren 1935 

traff jeg blåstrupen særskilt alminnelig med utfløyne 

unger ved Møsvatn i Rauland. Sommeren 1947 fantes 

flere par bosatt på Skjervøy i Troms. 

R ø d k j e 1 k (Erithacus rubecula). Overvintring har 

jeg notert i 2 tilfeller, ett i Svelvik vinteren 1922-23 og 

ett på Jeløy vinteren 1928-29, i siste tilfelle et eksemplar 

som regelmessig besøkte forbrettet til meisene.  

J e r n s p u r v (Prunella modularis). Vinteren 1924-

25 iakttok jeg flere individer i desember-januar i Svelvik. 

På Skjervøy i Troms ikke sett i hele hekketiden, men 

først bemerket 14. august. 

G j e r d e s m e t t (Troglodytes troglodytes). Den 29. 

juni og 2. juli 1937 hørte jeg gjerdesmetten synge i urene 

under fjellet på Vedøy, Røst (67° 30' nord). Så vidt jeg 

kan finne, var dette inntil i 1946 det nordligste finnested 

for gjerdesmetten i Norge. I 1946 ble den imidlertid 

funnet hekkende på Langøy i Vesterålen på 68° 49' 

nordlig bredde (Haftorn). 

T a k s v a 1 e (Delichon urbica). Kolonier av

 taksvale hekkende på opprinnelig vis i 

bratte utover-hengende bergvegger har jeg funnet ved 

utløpet av Fyresvatn i Telemark (1935) og ved 

Suldalsoset i Rogaland (1940). 

27 



 

 

I Fauna 1950, side 18, har konservator Støp-

Bowitz etterlyst opplysninger angående utbredelsen ov den 

spissnutede frosken i Norge. Det blir her gitt opplysninger 

om hvorledes en skal bestemme de voksne dyr. I Norges 

Dyreliv, bd 3, side 307, gis også en tabell over larvenes 

karakter, hvoretter en artsbestemmelse skulle være mulig 

på et så tidlig stadium. 

Våren 1950 tok jeg inn prøver fra fem kull froskeegg og -

larver fra Østensjø like Øst for Oslo. Her er den 

spissnutede frosken påvist flere ganger, og det viste seg da 

også at alle fem kull var av denne art. To av kullene ble 

tatt inn i større tall, og fulgt til metamorfosen begynte. 

Larver ble fiksert på ulike stadier, med henblikk på en 

undersøkelse av utviklingen. Samtidig ble de karakterer 

som er brukt til artsbestemmelsen i Norges Dyreliv 

kontrollert. 

Etter N. D. skal vanlig frosk ha 4 lister med kitintenner 

på både overleppen og underleppen, mens den spissnutede 

bare har 2 på overleppen og 3 på underleppen. Vi kan 

betegne de to formene som 4/4 og 2,/3. 

De første larvene ble tatt inn 22/4 1950. Utviklingen var 

da kommet så langt at gastrulasjonen omtrent var fullført; 

det sås bare en ganske liten blommeplugg i urmunnen. 

Seinere ble larver hentet både fra dette første kull og fra 

fire andre. Utviklingen var da i alle tilfeller kommet meget 

lenger, faktisk omtrent like langt i alle kull, så det lot til at 

eggleggingen var foregått omtrent samtidig. 

Larvene ble for to av kullenes vedkommende holdt i 

store Norges-glass eller små akvarier, med mange planter, 

og i vanlig springvann bortsett fra det vann som fulgte 

med da de ble hentet. De ble på de seinere stadiene foret 

med brødskorper, hvilket lot til å være tilfredsstillende. 

De tre andre kullene ble tatt inn i små tall, bare 6-8 

larver av hvert, og holdt i petriskåler av 10 cm diam. 

Disse kullene 
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gikk dårlig, skjønt ikke verre enn at de levde inntil arts-

bestemmelse kunne foretas. 

Første metamorfose - hvis en regner med det tidspunkt 

da larven går opp av vannet - skjedde 8-6, altså ved noe 

over seks ukers alder. Halen var da omtrent 

tilbakedannet. Etter den tid metarnorfoserte larvene 

etterhvert, inntil de siste 3 ble fiksert i halvmetamorfosert 

tilstand 18-8. Utover sommeren var kullene nærmest 

sulteforet, for å holde larver i live til 

kromosomundersøkelser i høstsemesteret Alt i alt 

metamorfoserte et halvt hundre larver, anslagsvis, av en 

opprinnelig bestand på ca. 200. 

Første artsbestemmelse kunne foretas 5-5. Inntil den 

tid sås anlegg til tannrekker som fortykkelser i 

munnfeltet, men av seks larver fiksert 5. mai viser alle 

tannlistene 2/3, og ble følgelig regnet som Rana arvalis, 

spissnutet frosk. De andre kullene viste etterhvert samme 

billede, alle hadde «tannformel» 2/3. Ved et tilfelle ble 

munnfeltet undersøkt noen tid seinere, og det viste seg da 

at billedet var noe endret. Noen av larvene hadde da fått 

fire lister på underleppen, og tre på overleppen. En 

gjennomgåelse av det fikserte materiale ga dette resultat:  

 
Dessuten viser larvene som ble fiksert 18-8, altså de 

siste av hele kullet: 2/2 (sikkert fordi metamorfosen er 

begynt og listene faller av), og 3/4, med første rekke, 

rekken nærmest hornkjevene på overleppen noe 

uregelmessig. 

I alle tilfeller er første rekke på underleppen brutt på 

midten, så det neppe kan være tale om forveksling med 

springfrosk (R. agilis), som etter Danmarks Fauna har for-

melen 3//4. Mitt materiale mangler også knuten midt på 

overkjeven, slik R. agilis skal ha den. 
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Det viser seg altså at tabellen i N. D. ikke er å stole på 

når det gjelder de siste stadiene av larveutviklingen. Fn 

kontroll av det metamorfoserte materiale, seiv om det av 

tekniske grunner er meget ufullstendig, viser nemlig et 

tydelig anlegg til fotrotsknute, og tåformen passer også 

sammen med den som er oppgitt for R. arvalis. Til dette 

kommer at av de ca. ett dusin voksne frosk som ble fanget 

og kontrollert ved sørenden av Østensjø, der larvene ble 

tatt, i løpet av sommeren 50, var det bare en eneste som 

var vanlig frosk; alle de andre var spissnutede. 

 

Det var vanskelig å beholde larvene til etter metamor-

fosen. Det viste seg nemlig at selv om det var lite 

kannibalisme blant larvene så lenge det var brød nok, 

overfalt de hverandre ved sulteforing, og i alle tilfeller - 

selv om det var nok mat ellers - ble de nymetamorfoserte 

froskene spist opp med en gang de søkte til vanns igjen 

hvis de ble skremt f. eks. 

Foringen av de metamorfoserte byr også på visse pro-

blemer, de skal jo helst ha levende føde. Det enkleste vil 

sannsynligvis være å fore de små froskene over i et fuktig 

terrarium, hvor en også holder en fluekultur gående, eller 

hvor en klekker mygglarver, som jo er lette å skaffe seg på 

den tiden av året. 

Som undervisningsobjekt er larvene ypperlige, både 

makroskopisk for å følge veksten og metamorfosen, og 

mikroskopisk for å demonstrere flimmerepitelet på busk-

gjellene, blodstrømmen i buskgjellene, 

hjertevirksomheten, og blodstrømmen i halebremmen. Her 

kan en tydelig se forskjellen på den støtvise strømningen i 

arteriene, og den jevnere strøm i kapillærer og vener. 
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Fra Vestfolds fugleliv varen og 
sommeren 1950. 

Av Olav Hagelund og Halfdan Møller jr. 

 Våren og forsommeren 1950 undersøkte vi i fellesskap en 

bestemt del av fuglelivet i Vestfold. Vi tok for oss de artene 

som i de senere år er kommet til fylket, og som har en viss 

tilknytning til vann. Det ble da især tale om arter som 

sivspurven (Ember ibas.schoenic lus ) ,rørsangeren 

(Acrocephalus s. scirpaceus), s i v s a n g e r e n (A, s .  

schoenobaenus) ,  noen andearter, h e t t e m å k a (Larus 

r .  r id ibundus), s i v h ø n a (Gallinula c. ch loropus)  og s o 

t h ø n a (Ful i ca atra) .  V i  har i det følgende også tatt med 

en del andre fugler som vi støtte på under arbeidet. 

De lokalitetene vi undersøkte for å få et bilde av de nevnte 

artenes utbredelse i fylket, var Borrevannet i Borre, Preste-

rødkilen i Sem/Tønsberg, Ilene i Sem, Akersvannet i Sem/ 

Stokke, og Gogsjø i Sandar/Hedrum. Borrevannet er beskrevet 

av Olav Hagelund i «Fauna»s hefte 3-1949. Her vil vi likevel for 

orienteringens skyld gi en beskrivelse av forholdene ved vannet. 

Det er også tilfelle med Akersvannet. 

Borrevannet er ca. 4 x 1 km. stort, men bortsett fra noen små 

viker med forholdsvis lite vegetasjon, er det bare sørenden som 

teller noe som tilholdssted for ender, vannhøns og rørsangere. 

Rundt den kilometerlange, langgrunne bukta finner en fra den 

dyrkede mark enger av starrgras, som går over i vidstrakte 

«skoger» av takrør og en del elvesnelle. Utover i vannet vokser 

dotter av sivaks, med felter av myrhatt iblant. Noen steder 

vokser små, forkrøplete vierbusker og oretrær, på lave, halvt 

flytende holmer. Utpå forsommeren vokser det åpne vannet i 

sørenden til med et veritabelt teppe av nøkkeroser, og det i en 

slik mengde at det må flere mann til for å få en båt fram. Av 

fugl fant vi mer enn vi hadde håpet. 
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S i v s p u r v e n (Emberiza s. schoeniclus) ruga flere ste-

der der det var takrørfelter. De fleste parene fant vi i sør-

enden. Et reir på en av holmene inneholdt nyklekte unger 

29;'S. 

R ¢ r s a n g e r e n (Acrocephalus s. scirpaceus) er nå 

fast rugefugl i Borrevannet. 29/5 horte vi 6 syngende 

hanner i sørenden av vannet. De første begynte å synge 

jevnt klokka 02,40. Om kvelden 2/6 hørtes 2-3 syngende 

hanner, de sang 

til henimot klokka 22,00. 7/6 gikk vi i land på en liten 

holme med høy takrørskog og fant der to rørsangerreir Det 

ene var nesten ferdig og lå rett i vannkanten. Det var bygd 

fast mellom tre fjorgamle rør og en frisk søtvierstengel omlag 

80 cm. o. m. ;fig 1). Litt etter fant vi det andre, det lå midt 

på holmen og var festet som det første, men høyere ca. 1 m. 

o. m. Det inneholdt 5 noe ruga egg. Reir og egg ble sendt til 

Stavanger Museum som det første sikre eggkull av 

 
 

 

 
 

 



arten her i landet. 24-25,/6 sang 3-4 hanner i sørenden. 

På denne ekskursjonen var Svein Haftorn og Dagfinn 

Møller med. Haftorn fant et halvferdig rørsangerreir på en 

holme, det var glidd ned til bakken og forlatt. Like ved lå 

det nye reiret, som ikke var halvferdig ennå (fig, 2). Om 

morgenen 25/6 var det 3 få dager gamle unger i det første 

reiret vi fant 7/6. 

T r o s t e s a n g e r e n (A. a. arundinaceus ) hørte og 

så vi i sørenden 24-25/6. Det var en hann som hele tida 

holdt til på samme område i takrørskogen. Svein Haftorn 

vil i en spesiell artikkel i «Naturen» fortelle om vårt møte 

med den sjeldne gjesten. 

S i v s a n g e r e n (A. s. schoenobaenus) holdt til i 

vannet i år også. Da vi 28/5 ved 22.30-tida kom til 

vannet, sang en hann i sørenden, og det viste seg at den 

holdt til omtrent på samme stedet som sivsangeren i fjor. 

Den klatra syngende omkring i rørene, og drev på til etter 

midnatt. Felles for alle rørsangerne var at vi uten 

vanskelighet kunne komme dem på 2-3 m.'s hold når de 

sang, og når vi forstyrret dem, sang de tilmed ennå mer 

ivrig. Sivsangeren og rørsangeren kunne vi skremme til å 

synge noen minutter midt på dagen, noe de ellers ikke 

pleide. - 2/6 var det to syngende sivsangere i sørenden, 

den nye sang avgjort best, og holdt til ca. 200 m. fra den 

første. 6/6 var den første alene igjen, og ved vårt besøk 

24-25/6 hadde den flyttet til et sted ca. 300 m. fra sitt 

gamle tilholdssted. 

S t o k k a n d a (Anas p. platyrhynchos) var den 

vanligste andearten, og ganske tallrik. Av 4 eggkull vi 

kontrollerte ble de 3 ødelagt i langvarig regnvær. 
K r i k k a n d a (A, c. crecca) var det noen få par av. 

K n e k k a n d a (A q. querquedula) så vi 29/5 i 

sørenden, der vi om morgenen to ganger skremte opp et par 

fra de oversvømte starrengene. 

S k j e a n d a (Spatula clypeata) ventet vi å finne igjen, 

og vi ble ikke skuffet. Hagelund så tre par 23//4. Da vi 

28/5 kom dit sammen, støkte vi en hann, og 29/5 så vi en 

stund 3 
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hanner fly rundt over rørskogene. Ved de senere besøk hørte vi 

bare av og til den karakteristiske lokkinga. 

23/4 så Hagelund to andre andearter i vannet. Det var 4 

par t o p p e n d e r (Aythya fuligula) og ett par s t j e r te r. d 

e r (Anas acuta). 

E n k e 1 t b e k k a s i n e n (Capella g. gallinago) hørte vi 

hver gang vi besøkte stedet. 

S t r a n d s n i p a (Actitis mhypoleucos) ruga langs øst-

bredden. 

S k o g s n i p a (Tringa ochropus). Så et enslig eks. over 

sørenden 24/6 om kvelden. 

Vipa (Vanellus v. vanellus) ruga tallrik på jordene sør for 

vannet. 

M a k r e 1 1 t e r n a (Sterna h. hirundo) så vi hver gang på 

fiske langsmed strendene. De kom inn fra Oslofjorden over 

raet ved Borre kirke, og av og til kunne en se 8-10 stk. ved 

vannet samtidig. 

H e t t e m å k a (Larus r. ridibundus ) var også i år meget 

tallrik, vi anslo kolonien til ca. 200 par. Måkene ruga bare i 

sørenden av vannet. 29/5 var det egg i de fleste reira, vi fant 

to nyklekte unger. 7/6 var det mange nyklekte og flere store 

unger. I mange reir var det egg. 25/6 fløy en del av ungene, vi 

fant to reir med egg. I alt ble det merka 38 unger i kolonien i 

år. - De fleste hettemåkereir lå på banker av gammelt, 

oppbrukket takrør inne i den grønne rørskogen, eller på de 

flytende holmene. Andre reir lå praktisk talt svevende, idet de 

var bygd på det nedbøyde eller knekte takrørgraset fra året før, 

ofte opp til 1/2 m. o. vannet. Det var helst på steder der graset 

vokste særlig tett. 

Vannriksa (Rallus a. aquaticus) hørte vi bare en gang. Det var 

i sørenden bortimot midnatt 24/6. Det var en hann som lokket 

og «grylte» ute i rørskogen. 

S i v h ø n a (Gallinula c, chloropus) var ganske tallrik i år. Vi 

hørte de fleste i sørenden. 29/5 fant vi det første paret med 

unger. 7/6 fant vi et sivhønereir med 7 friske egg på en 

oppkasta grøftekant i rørskogen. 
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S o t h p n a (Fulica atra) var også ganske tallrik.

 23/

4 så Hagelund mange, men etter at graset var vokst til, så 

vi bare en gang en på vingene. Med sine mange lyder gjorde 

de seg likevel godt bemerket. De første ungekull hørte vi 6; 

6. Sothøna har formert seg svært i vannet de siste årene. 

Presterødkilen ved Tønsberg tilhører både byen og Sem. 

Det er ca. 1,5 km. lang kil som innerst går over i en like 

lang grasmark med en del sidlendte partier og en liten elv i 

midten. Tvers over er kilen ca. 500 m. bred. Mellom selve 

kilen og beitemarkene ligger Tønsbergs fylling, og over 

fyllinga går vegen til Vall øy og Åsgårdstrand. På Tønsberg-

sida av selve kilen er det et belte med takrør og sivaks 

utover mot Træla, på østsida er det lite vegetasjon. Mot 

vegen og fyllinga i nord, omkring elveosen, er det et stort 

område med takrør og sivaks. Det er her og på grunnene 

utafor at en finner de fleste fuglene. Kilen er litt av et 

fugleparadis, og fordi byen vokser helt ned til vannkanten, 

gikk Tønsberg kommune til totalfredning av fuglelivet på 

sin eiendom. Det var å ønske at kilen hurtigst mulig ble 

helt fredet. 

Vannet i kilen er vesentlig brakkvann ved vanlig vann-

stand, og bunnen er ganske fast, havsand med et lag gytje 

over. Ved springflo blir deler av grasmarkene nord for 

vegen oversvømmet. 

Dessverre fikk vi ikke undersøkt stedet så grundig i år, 

men vi vil ta med det vi fant i år for å gi et bilde av stedet, 

der de naturlige betingelser for et rikt fugleliv er så gode. 

S i v s p u r v e n er vanlig 

rugefugl. 18/6 så vi et par mate 

såvidt flygedyktige unger. 

R ø r s a n g e r e n hørte og så vi ved elveosen 18/6. 

To hanner sang i takrørskogen i morgentimene. Noe reir 

ble ikke funnet. Rørsangeren ruger, i følge verket «Våre 

fåglar i Norden», ikke ved saltvann eller brakkvann. 
I s f u g 1 e n (Alcedo atthis ispida)

 så vi også  18/6. Vi 
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hadde forsert takrørskogen ved elveosen, og sto ytterst ved 

vannkanten, da vi hørte et fint «siit» og fikk se en 

spettmeisliknende fugl komme svirrende like over vann-

flaten. Den passerte på 2-3 m.'s hold, og i det skarpe 

sollyset (klokka var 03,15) så vi de flotte fargene som med 

en gang fortalte oss hva det var for en fugl. Dessverre var vi 

ikke på stedet seinere i rugetida, - lendet ved kilen byr vel 

neppe på høvelige rugeplasser heller. 

H e g r e n (Ardea c, cinerea) ser en årlig i Vestfold, og i 

Presterødkilen var det tre stk. 9/8 og en 22/8 i år. 

G r a v a n d a Tadorna tadorna) var det

 usedvanlig mange av i år. 7/5 så 

Hagelund to stk., 14/5 var det fire, og 18/6 hele 41 stk., 

alle sammen fullt utfargede eksemplarer. De svømte ute 

på grunnene 18/6, og det er vel trolig at det ikke var 

rugefugl. Mange rugeplasser vil ikke et gravandpar finne 

her. 9/8 var det ingen gravender her. 22/8 derimot fire 

stk. 

S t o k k a n d a er vanlig rugefugl. 18/6 så vi

 mange ungekull. Vår og høst kan en 

telle stokkender i hundrevis i kilen. 

K r i k k a n d a er like tallrik som rugefugl som stokk-

anda, og besøker stedet i mengder på trekket. 

En kan alltid være sikker på å finne noen vadere ved 

strendene i kilen i trekktidene, og foruten r ø d s t i 1 k 

(Tringa t. totanus),. enkeltbekkasin og vipe, som er rugefugler, 

kan en da finne storspove (Numenius a. arquata), m y r s 

n i p e (Calidris alpina), b r u s h a n e 

(Philonnachus pugnax), strandsnipe, skogsnipe, 

sandlo(Charadrius h, hiatticula) og hei1o (Pluvialis 

apricarius altif rons) der. 18/6 så vi tre brushaner og en 

skogsnipe søke etter mat på grunna sammen med rødstilk 

og viper. 

G r ø n n s t i 1 k e n (Tringa glareola) så Hagelund på 

en ekskursjon til kilen 7/5, og 14/5 var det også noen 

der. Neste observasjon er fra 9; 8, og sist 22/8 var det 

flere grønnstilk der sammen med mer vanlige vadere.  



M a k r e 11 t e r n a er vanlig gjest etter småfisk i ruge-

tida og utover ettersommeren. 

H e t t e m å k a sies å ruge ved elveosen, men vi har 

aldri funnet noe reir der. 18/6, midt i rugetida, var det 15-

20 hettemåker der, men de var nokså spake. Vår og høst er 

den mer tallrik, og kan da sees i flokker på flere hundre 

individer. 

Fisk e m å k a (L, c. canus), gråmåka (L, a. argentatus), 

s i 1 d e m å k a (L. fuscus intermedius) og s v a r tbaken 

(L. marinus) er året rundt mer eller mindre flittige gjester 

på fyllinga, der de holder konserter som høres lang veg. 

M y r r i k s a (Porzana porzana) ble sett her av 

Hagelund 22/8. Det var i hvert fall to stk. som ble iakttatt 

flere ganger. De var sky og beveget seg nødig utafor 

rørskogen. Myrriksa er ikke sett i Norge siden 1920-årene 

(Løvenskiold), bortsett fra et eks. på Vestlandet 1949 

(Holgersen). 

V a n n r i k s a ruger neppe ved kilen, men gjester ste-

det på trekket. 23/8-49 var det en ungfugl der, 22/8 i år så 

Hagelund to eks. 

S i v h ø n a har preparant Reidar Hansen funnet 

rugende i kilen, men selv har vi ikke sett eller hørt den der 

utenom trekktidene. I år var det to der 9/8, og 22/8 ble 

opp til 5 stk. sett på en gang. Det var mest ungfugl. 

Ilene i Sem er en stor strandeng sør for Jarlsberg Hoved-

gård. Den ligger utsatt til, og hever seg ikke mer over havet 

enn at sjøen ofte står innover og setter store partier under 

vann. Den 1 X 2 km. store sletta er Vestfolds største 

rugeplass for vipe, som her finnes i store mengder. 

Området har av den grunn blitt fredet. Det blir bare brukt 

til beite. 

S i v s p u r v e n ruger hvert år i en liten kil i østkanten 

av Ilene. 18/6 så vi flygedyktige unger der. 

S å e r 1 a (Motacilla f lava thunbergi), eller kornerla 

som en kaller den mange steder i søndre Vestfold, er 

vanligvis en fugl en finner på myrer og voller i bjørkebeltet 

til fjells. På jordene i Vestfold ser en den bare i trekktida. 

Derfor 
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trodde vi det var en g u 1 e r 1 e (M. f  lava f  lava) vi hadde 

for oss da vi fant et par gulerler på Ilene. Men det viste seg å 

være såerla likevel, og reiret fant vi 18/6. Det lå i en 

grøftekant 50 m. fra en sterkt trafikert hovedveg, og 

inneholdt 3 nyklekte unger og to råtne egg. Foreldrene var 

meget engstelige, og ganske nærgående. Ungene ble 

ringmerka 22/6, og lå da helt tørre i det godt gjemte reiret, 

trass i flere dagers regnvær. I 1949 så vi også paret på 

stedet, men fant ikke noe reir. 

E n k e 1 t b e k k a s i n e n ruger på  sletta, men det er bare 

få par. Så en spillende hann der 18/6. 

V i p a er meget tallrik, men bestanden skifter en del fra år 

til år. I år var det under middels med viper der. 

R ø d s t i 1 k e n ruger på de våteste stedene, mest mot kilen 

i øst. 

T j e 1 d e n (Haematopus o. ostralegus) ruger år om annet 

ute ved strandkanten. 

På trekket besøker s t o r s p o v e r og andre vadere Ilene i 

stort antall. 

Akersvannet i Sem/Stokke og torvmyra byr også på gode 

betingelser for vannfugler og vadere. Vannet er 1 km. bredt 

og vel 3 km. langt, og er for det meste ganske grunnt. I 

sørenden er det noen mindre viker med vegetasjon av takrør, 

sivaks, elvesnelde, starr, myrhatt og nøkkeroser. Ved utløpet 

mot Melsomvik er store deler av bredden bevokst med 

vierkratt. Breddene nordover langs vannet er bevokst med et 

belte sivaks, mens især den vestre vika i nordenden byr på 

en nærmest utilgjengelig hengemyr med takrør, vierkratt, 

pors og andre sumpvekster. Akersmyra er en gammel torvmyr 

med vannfylte graver og spredt vegetasjon av gras, starr, 

lyng, bjørkekratt og glissen småfuru, med mer fuktige partier 

mot vannet i sør. H. og D. Møller fant her h e i p i p 1 e r k a 

(Anthus p. pratensis) rugende i 1944, og den er også senere 

sett der i rugetida. 

Vi var for lite ved Akersvannet i år til å få noe godt bilde av 

fuglelivet, men noe er verdt å nevne. 
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S i v s p u r v e n var tallrik som den pleier, og det 

både i sørenden og nordenden. 

Rørsangeren, trostesangeren og sivsangeren hadde 

vi ventet å høre igjen, men vi var der 27/5, 13/6 og 

19/6 uten å høre noe til dem. 

Stokkanda og krikkanda er vanlige rugefugl, og 

tallrike i trekktida. 

K v i n a n d a (Bucephala c. clangula) var det mange 

av i vannet 6!4. En del andre ender er også årvisse 

gjester, f. eks. toppanda og berganda (Aythya marila). 

E n k e 1 t b e k k a s i n e n ruger fåtallig 

påhengemyra i nordenden av vannet. 

S t o r s p ov e n ruger på Akersmyra hvert år. I år 

var det minst to par der. 

S i v h ø n a ruger både nord og sør i vannet. Vi 

hørte et ungekull i sørenden 13/6. 
30/7 så Hagelund to h e g r e r ved vannet. 

Gogsjo i Sandar/Hedrum er et forholdsvis stort vann 

med mange viker og nes. Det er dypere enn de to andre 

vannene som er beskrevet, og særlig mye fugl er det 

ikke der. 

S i v s p u r ven ruger spredt og årvisst i de 

fleste. takrørfeltene. Ellers har ikke vannet annet å by 

på enn stokkand og krikkand, og enkelte par strand-

snipe og vipe. Det er mulig nøyaktigere og mer kon-

tinuerlige undersøkelser kunne gi bedre resultat, men 

ved et besøk 10/6 i år ble vi bare styrket i våre 

tidligere antakelser om en stort sett fattig fuglefauna. 

Som en parallell til våre undersøkelser i Vestfold, 

besøkte vi 3-4,/6 sammen med Trygve Hagelund et 

vann i Gjerpen i Telemark. Det heter Børsesjø og er 

mye lik de to andre vannene vi har beskrevet. Det er et 

mindre vann, 2 km. langt og ca. 1/2 km, bredt, omgitt av 

jorder. I sør er det vidstrakte grasmyr-partier 

utigjennom dalen. Vi konsentrerte oss om nordenden 

av vannet og grasmyra ved utløpet i sørenden. Rundt 

nordenden vokste en del takrør, sivaks og starr 

sammen med elvesnelde og andre vannplan 
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ter. I sørenden var det også en del takrør og starr langs-

med land. 

S i v s p u r v e n ruga vanlig på begge steder. 

4/6 så vi et par mate unger som ennå ikke var 

flyvedyktige i sørenden. 

S å e r 1 a fant vi her også, og det viste seg å 

være en veritabel koloni på i hvert fall 10 par. Flere av 

erlene fløy med mat, og var meget engstelige da vi lette 

etter reir. Andre steder enn på grasmyra mellom vegen og 

vannet så vi ikke erlene, men trass i det begrensede 

området, fant vi ikke noe reir. 

En and ble observert, det var en s t o k k a n d r i k k. 

Vipa ruga flere steder ved vannet. På grasmyra i sør-

enden fant vi to reir 4//6, begge med fullt kull egg. 

S i v h ø n a og s o t h ø n a var det atskillige par

 av, sivhøna syntes å være i majoritet. Vi 

hørte de fleste i sørenden, der bekken og hengemyra 

rundt med den tette vegetasjonen bød på sikre 

gjemmesteder. 

Summary. 

From Bird Life in Vestfold Spring and Summer 1950. 

 The authors visited in the spring and summer months this year some of 

the lakes and brackish water coves, partly covered with plants as 

Phragmites, Scirpus Equisetum, Comarum and Nymphaea, in the county 

Vestfold. We intended to find out where species of our bird fauna, 

preferring this type of breeding place, actually were to be found in this 

part of the country. 

The localities visited, were: The lake Borrevannet near Horten, the 

brackish water cove Presterødkilen near TØnsberg, the little cove at Ilene, 

with a vast sea-shore field, also near Tønsberg the lake Akersvannet 

between Tønsberg and Sandefjord, the lake Gogsjø near Sandefjord, and, 

as a parallel, the lake Børsesjø near Skien in the county of Telemark. 
Our study objects: 

Emberiza s. schoeniclus was common in all localities. Where the 
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breeding place was of some extent, we found many pairs. A nest at 

Borrevannet had newhatched young 29/5. 

Acrocephalus s. seirpaceus had been found at Borrevannet before, old 

nest even found 1947. We heard 6 singing males at the lake 29/5, and 

7/6 found two nests on a little floating island covered with 

Phragmites. One nest was not yet finished, but the other contained 5 

eggs. This nest was sent to Stavanger Museum, as the first secure find 

of reed-warbler's nest with eggs in Norway. 25/6, Svein Haftorn found 

a new, not yet finished nest on another island at Borrevannet. The 

first nest we found had 3 young on that date. 18/6, 2 singing males 

were seen at Presterødkilen but no nest was found. 

Acrocephalus a. arundinaceus A male was seen at Borrevannet 24-

25/6, by the authors, Svein Haftorn and D. Møller. The bird was 

singing nearly without break from just before midnight to 0700. This 

is the second time the bird is seen in Norway. 

Acrocephalus s. schoenobaenus. A male was heard singing at 

Borrevannet from 29/5 to 25/6. Another male visited the place 2/6, 

but was not heard afterwards. 

Anas q. querquedula. We saw a pair at Borrevannet 29I5. Spatula 

clypeata had been seen before, and 23/4 this year, Hagelund saw 3 

pairs. We startled a drake 28/5, and the next day, 3 drakes flew over 

the lake. Later, we only heard the duck. 

Vanellus v. vanellus is now common in many places in Vestfold. The 

greatest colonies here are at Ilene, a vast sea-shore field near 

Tønsberg, and north of the Presterødkilen. Some pairs were found 

near Borrevannet, Akersvannet, Gogsjø and Børsesjø 

Larus r. redibundus. A colony of about 200 pairs breeded at Borre-

vannet. Most of the nests were found on the floating islands, on banks 

of old reeds in the Phragmites wood, or built on the year-old, breaken 

reeds, often 1/2 metre over the water. 38 of the young were banded. 

18/6, we saw a few blackheaded gulls at Presterødkilen, but no nests 

or young were found. A few gulls were also seen at Ilene. 

Rallus a. aguaticus had been heard at Borrevannet before, but this 

summer we only heard it once. A male was calling there 24-25/6. 

Gallinula c. chloropus Common at Borrevannet. The first chicks were 

seen 29/5. A nest with 7 new-laid eggs found 7/6. Prestrødkilen: 2 

ex. 9/8, 6 ex. 22/8. Akersvannet: not so common as at Borrevannet. 

First chicks found 13/6. B¢rsesjø: common. 

Fulica atra. Common at Borrevannet. The amount has increased 

rapidly the last years. First chicks heard 6/6. The coot was not 
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found in other localities in Vestfold, but was common at Børsesjø in 

Telemark. - Other birds of interest: 

Motacilla flava thunbergi was found breeding at Ilene, a few hundred 

meters from the sea. It was only one pair, and of their 5 eggs, 3 were 

hatched. The young, were banded, 6 days old, 22/6. At Bøsesjø we 

found about 10 pairs of the bird on a moor, south of the lake. So far 

we could see, they had nests with young, but we could not find them. 

Alcedo atthis ispida A specimen was seen at Presterødkilen 18/6. 

The bird is rare in eastern Norway, nests never found. 

Numenius a. arquata is often common in the migration seasons, but 

also breeds in Vestfold. On a moor north of Akersvannet, at least 2 

pairs had chicks this summer. 

Capella y. gallinago One pair probably had young at Borrevannet. 

Ilene, Akersvannet and Børsesjø 

Tringa totanus was common breeder at Presterødkilen and Ilene. 

Tringa glareola was seen by Hagelund at Presterødkilen 7/5, 14/5, 

9/8, and 22/8. 

Porzana porzana Hagelund saw at least 2 specimens at Presterød-

kilen 22/8. They were shy, but were seen several times. The bird is not 

found in Norway since 1920-23. Stavanger Museum got one specimen 

1949, however, found in Western Norway. (Holgersen). 

Et hamstringslager hos jordrotten 
( A r v i c o l a  t e r r e s t r i s )  

Av Yngvar Hagen 

 De eksemplene jeg har sett omtalt av hamstringslagre hos jordrotten 

skriver seg, så vidt jeg husker, alle sammen fra lavlandets 

jordbruksdistrikter. Ved en enkelt anledning har jeg derfor notert hva 

som fantes i en jordrottegang i innmarken på Hjerkinn Fjellstue 950 

m. o. h., altså i en typisk østlandsk seter-region, så vidt høyt oppe at 

der hverken dyrkes korn, grønnsaker eller poteter. Hele fjell-stuens 

innmark er eng av høyst ulik frodighet og danner et temmelig artsrikt 

plantesamfunn. 
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Undersøkelsen gjorde jeg 20. oktober 1946 - et år da det 

var særlig mye jordrotte på Hjerkinn. Ellers forekommer 

jordrotten ikke i nevneverdig antall oppe i Dovres fjelltrakter. 

Selv i yngleår synes den her å være innskrenket til et par 

begrensede lokaliteter som byr på mer frodig jordbunn. I fjellet 

ellers og på de aller fleste, temmelig magre, setervollene er det 

andre smågnagere som dominerer. 

Ved nevnte anledning grov jeg opp en flere meter lang gang 

med et kroket løp og gjennomsnittlig liggende i en dybde av ca. 

10-15 cm under jordoverflaten (regnet til gangens bunn). 

Dyrene selv så jeg ikke noe til. Gangsystemene var vel store 

nok til at dyrene alltids kunne rømme unna, eller de hadde 

andre ganger å holde til i. Gangen endte i et kammer -- en 

ikke særlig stor utvidelse - men denne lå ca. 20-25 cm under 

overflaten (regnet til bunnen av kammeret) og altså en del 

dypere enn den tilførende passasjen. Som jeg hadde ventet 

fantes det et lager av plantekost i kammeret, idet dette 

praktisk talt var helt fylt. Fødeemnene var dog ikke på noen 

måte pakket eller stampet sammen - tvert i mot - det hele lå 

temmelig løst. I denne forfatning målte det hele ca. 2 liter og 

veide 670 gram. 

En kunne se med en gang at hovedmassen besto av tykke 

og saftige karverøtter, men siden jeg hadde hatt det bryderiet å 

grave det fram, ville jeg gjerne vite detaljer og sendte det derfor 

til botanikeren Yngvar Mejland som var så elskverdig å 

artsbestemme alt sammen. 
Resultatet ble: 

Vesentlig (vel 90 %) Carum Carvi (Karverøtter). 

Nokså meget Agropyrum repens (Kveke) og Trifolium pra-

tense (Rødkløver). 3 rotter av Alchemilla vulgaris (alm. 

Marikåpe). 
2 røtter av Stellaria graminea (Gras-stjerneblom). 

Spor av Rumex acetosa (Matsyre), Plantago major (Gro-

bladkjempe), Solidago Virga aurea (Guldris), Molinia 

coerulea (Blåtopp), Poa prantensis (Engrap). 

Selvsagt kan noe av dette ha vært rene forurensninger 

kommet til under gravingen og ikke brakt dit for å lagres som 

føde. Særlig vil det lett komme noen kveke-røtter i alle 

jordganger i innmark. 

 
En dag for ca. 15 år siden var det at mine gutteøyne for 

første gang hvilte på en fuglebok. Boken het «Våre venner 
småfuglene», og forfatteren var Jacob Sann. Jeg leste den en 
gang, og jeg leste den om igjen. Da så Jacob Sann omtrent 
samtidig holdt et av sine populære foredrag i Drammens 
Teater, var det ikke mer som skulle til for å vekke en levende 
og varig interesse for våre venner småfuglene. I flere år ble 
Jacob Sanns bok min eneste ekskursjonsbok. Gjennom den 
lærte jeg de alminneligste småfugl å kjenne. I dag finnes det 
neppe en bok i min hylle som bærer mer preg av flittig bruk 
enn nettopp denne. Nå er det lenge siden jeg sist åpnet 
boken. For mitt vedkommende har den utført sin misjon - 
herregud, jeg husker ennå sidetallet for flere av de omtalte 
fuglearter. 

Siden stiftet jeg bekjentskap med «Bokfinken Caruso og 
vennene hans» og «Fuglesangen». Gjennom disse 3 bøker 
lærte jeg å sette pris på Jacob Sann som den store forteller 
om fuglene. 

Da så «Småfugl året rundt» utkom hosten 1950, var det 
med ikke liten spenning jeg møtte den. Og jeg ble ikke 
skuffet. Som nålevende norsk populærforfatter om fuglene er 
Jacob Sann uovertruffen. Lett og levende forteller han om 

sine opplevelser og inntrykk, og han gjør det på en måte som 
bare kan skyldes innforlivelse og en varm kjærlighet til 
fuglene. 

Sann har et skarpt blikk for detaljene i naturen og boken 
er spekket med små klipp fra naturens store «avis». Små 
tildragelser som sikkert går mange fuglevenner hus forbi, blir 
- så å si i forbifarten - grepet av Jacob Sann og satt på prent 
med sikker hånd. Hør bare om den grå fluesnapper -- et 
eksempel blant mange: «Når den sitter på vakt, fritt på en 
gardstaur eller en telefontråd, er det ikke greit å være insekt 
der i nærheten. Jeg så en gang en hvit, deilig sommerfugl 
gjøre de forunderligste kast i luften, fulgt av en grå 
fluesnapper. Det var utrolig hvordan fuglen kunne boltre seg. 

Den laget looping på looping og sik 
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saket tett etter sommerfuglen - og alt i en bane på mindre enn en 

kubikkmeter luft! Forfølgelsen -- denne fantastiske ballett i luften - 

sto på i 6-7 sekunder før sommerfuglen satt i nebbet på forfølgeren 

som med noen få slag av de lange vingene i rytmisk flukt søkte 

tilbake til sin utkikspost.» 

Sann har valgt å ordne stoffet etter et system som er morsomt i 

sin originalitet og sikkert vil være til stor hjelp for nybegynnere. 

Istedenfor å omtale de forskjellige fuglearter etter tur og uavhengig 

av hverandre - slik som en vanligvis finner i fuglebøker - følger han 

årstidene og forteller om fuglelivet slik som det utfolder seg fra 

måned til måned hele året gjennom - og han gjør det godt. Et 

absolutt krav til alle populærvitenskapelige bøker er at de må være 

vitenskapelig korrekte. Og da Sann ikke bare behersker pennen, 

men dertil har et mangeårig naturstudium bak seg, må boken bli 

korrekt. 

Hele boken er farget av personlige opplevelser og det er disse 

som først og fremst gjør boken virkelig verdifull og dertil morsom og 

lettlest. Sann er en av de få virkelige kjennere av fuglesang her i 

landet, og når det gjelder denne er han overlegen i sin treffende 

karakteristikk. Noen små utplukk: «Det følger humør med 

tornsangeren Den er som en dreven visesanger, den resiterer mer 

enn den synger». - «Og så en stille morgen midt i måneden våkner 

vi av en boblende, tonerik fuglesang, munter som en bekk som 

risler og putrer mot havet. Hagesangeren er kommet, vår venn fra i 

fjor og fra alle år...... Dens toner klinger så sommerlig glade, så 

lystige og ansvarsløst lykkelige». 

For alle de som gjerne vil vite litt om det fugleliv som rører seg 

rundt oss til alle årets tider, er boken meget kjærkommen. Den er 

lærerik og utgjør et fornøyelig lesestoff fra ende til annen, såvel for 

nybegynneren som for ornitologen. 

Det er ikke lenger nødvendig å håpe at boken skal bli vel 

mottatt av det store publikum. Første opplag er allerede så godt 

som utsolgt! I stedet vil jeg uttrykke håp om at Jacob Sann vil få 

anledning til å fortsette sin virksomhet som forfatter og skape flere 

populærverker om småfugl. Sann har ved sin virksomhet mer enn 

de fleste ornitologer bidratt til å vekke interessen for småfuglene 

blant folk, og fagzoologene er ham av den grunn stor takk skyldig. 

Boken er velsignet fri for trykkfeil. Bare i det latinske navneregister 

bak i boken har trykkfeilsdjevelen vært ute en rekke ganger og 

enkelte navn er nå foreldet. Disse småfeil vil sikkert bli rettet i 

neste utgave som nødvendigvis må komme. 

Svein Haftorn. 
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Foreningsmeddelelser. 
Ekskursjonen til Drøbak 8/10. 

I forbindelse med årsmøtet i Oslo 7. oktober, var det arrangert 

en ekskursjon til Universitetets Biologiske Stasjon i Drøbak. 

Med stasjonens båt «Kristine Bonnevie» ble det foretatt en del 

bunnskrapinger, men da værforholdene ikke var helt gunstige, 

måtte en begrense skrapingen til ganske bestemte områder. 

Fangsten ble ikke av de rikeste, men en fikk se representanter 

fra forskjellige dyregrupper. Konservator Støp-Bowitz gikk 

gjennom materialet, og fortalte oss litt om de forskjellige dyr. 

R. S. 

Ekstraordinært møte. 

For å få ferdigbehandlet listene med fuglenavnene, ble ekstra-

ordinært årsmøte holdt på Zoologisk auditorium lørdag 2. de-

sember. Formannen, lektor Kolstad, ledet møtet. Han henstilte til 

årsmøtet at det under behandlingen av navnene unngikk de navn 

hvor forskjellene var av sproglig art. Likedan anbefalte han at 

årsmøtet i størst mulig utstrekning holdt seg til komiteens forslag. 

Deretter foreslo han at det ble nedsatt en komite til å arbeide med 

de øvrige dyregrupper. Komiteen skulle ha fullmakt til å avgjøre de 

enkelte navn slik at en slapp å gå vegen om årsmøtet. Dette ble 

vedtatt. Styret fikk fullmakt til å nedsette komiteen. 

Konservator Holgersen ledet behandlingen av navnene. Navn på 

sjeldne fugler ble en enige om å overlate komiteen til uttalelse da 

det var vanskelig for møtedeltagerne å ta noe standpunkt til fugl 

en ikke kjente. Den ferdigbehandlede liste ble overlatt konservator 

Holgersen. Listen må imidlertid ikke ses på som endelig, men 

navnene skal anbefales brukt, prøvekjøres på en måte, i en del 

tidsskrifter. 

R.S. 

Oslogruppen. 

Oslogruppen av Norsk Zoologisk Forening har de to siste årene 

arrangert en rekke møter og ekskursjoner. Møtene som har vært 

holdt på Blindern har vært godt besøkt, og likedan har ekskur-

sjonene vært omfattet med stor interesse. 
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På årsmøtet 13. desember 1948 ble stud, real. Ole Johan 
Østvedt valgt til formann, og de øvrige styremedlemmer ble 
lektor Mølbach-Pettersen, lektor Hauge, frk. Minna Jebsen og 
stud. real. Svein Haftorn. 

I vårsemesteret 1949 hadde vi besøk av fiskeriinspektør Sven 
Sømme som fortalte om laksefiskeriene i Alaska. Likedan kom 
han inn på laksens biologi. Kåseriet ble fulgt av film. Ellers 
hadde gruppen 2 omvisninger på Tøyen. Emnene var 1. Pattedyr 
og hvirvelløse dyr, 2. Fugl og pattedyr. Cand real Wildhagen, 
konservator Støp-Bowitz og stud. real. Svein Haftorn fortalte 
løst og fast om de utstilte dyr. 

I løpet av sommeren ble det holdt to fugleekskursjoner og en 
ferskvannsekskursjon. Utbyttet var tilfredsstillende. 

På høstsesongens første møte kåserte { HYPERLINK 
http://cand.real.Edv.K.Barth } om «Fugl i fjellet», og viste 
lysbilder fra Rondane, Dovre og Hardangervidda. På årsmøtet 6. 
desember holdt professor dr. Hj. Broch foredrag om aktuelle 
spørsmål i forbindelse med norske snyltere og deres verter. Som 
ny formann for 1950 ble valgt cand. mag. Ragnhild Sundby. De 
øvrige styremedlemmer ble lektor Mølbach-Pettersen, frk. 
Minna Jebsen, stud. real. Svein Haftorn og stud. real. Per Øynes. 

På møtet 17. februar hadde vi besøk av dansken Carl 
Weismann som underholdt oss med lysbilder og lydopptak fra 
dansk dyreliv. Størsteparten av opptakene var viet fuglelydene, 
men også pattedyr, frosk og padder var representert. 

9. mars hadde vi fellesmøte med Zoologisk Klubb. Lektor 
Per Hafslund holdt foredrag om «Barskogens skadeinsekter i 
Norge». Foredragsholderen kom inn på skogsinsektenes 
økonomiske betydning og deres bekjempning. 

Foruten en filmaften, fikk vi i vårsemesteret høre svensken 
dr. Bertil Lekander. Ved hjelp av en rekke grammofonopptak av 
fuglelyder, viste han oss hvordan vi kan dele inn fuglelydene i 
forskjellige grupper etter hvor mange toner fuglene benytter seg 
av. 

I løpet av sommeren har det vært holdt 2 fugleekskursjoner 
og 1 ferskvannsekskursjon. Insektekskursjonen måtte avlyses på 
grunn av dårlig vær. Utbyttet var gjennomgående bra, og på siste 
fugleekskursjon fant vi en rekke reder og egg. 

På en medlemskveld i høstsemesteret, kåserte cand. mag. Cai 
Sæter om hval og andre sjøuhyrer og hva vi ikke vet om dem. 
Etter kåseriet fulgte en gjettekonkurranse om fuglelyder. Ellers 
fikk vi i høstsemesteret høre cand. real Hj. Munthe Kaas Lund. 
Han fortalte om flaggermus. 

R. S. 
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Kjø l) eller lån av skaller og [ tel(, skjeletter av  

grevling 

Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen, skal sette i gang 
en undersøkelse over kraniebygningen hos norsk grevling 
(svintoks). Landets museer har imidlertid ikke nok materiale 
til undersøkelsen som skal ta til snarest mulig. Det er derfor av 
stor viktighet for museet å få samlet inn materialet i løpet av 
kommende halvår. Vi  ber interesserte om å hjelpe oss med 
dette. 

Skulle noen eie grevlingskaller, med underkjeve, og vet stedet 
og tiden vedkommende dyr er felt samt dyrets kjønn, ber 
Zoologisk Museum om å få låne eller kjøpe disse skallene. 
Lånetidene vil bli ca. 2 år. 

Zoologisk Museum tilbyr jegere og andre kr. 50 ,00  for 
uskadde hoder av grevling; flådde eller uflådde, innsendt til bruk 
for denne undersøkelsen innen 1/9-1951. Mindre hull, f. eks. 
etter skudd (hagl), gjør ikke materialet ubrukbart, men er hodene 
sundslåtte, blir prisen lavere. For en grevlingskrott med hode, 
flådd eller ikke, tilbys kr. 30 ,00 .  Det må vedlegges opplysninger 
om hvor og når dyret er felt samt dyrets kjønn men materialet 
vil bli skjelettert her. 

For innsendt materiale bærer Zoologisk Museum alle 
omkostninger ved forsendelsen. Blir innsamlingen avsluttet før 
1/9-1951 ,  vil museeet gjøre det kjent. 

Bergen, mars 1951 .  

ZOOLOGISK MUSEUM 

Universitetet i Bergen. 
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