
 



 

 

JORDMESTEREN

Metemarken, den utrettelig muld-produsent. Av 

konservator C. Støp-Bowitz  
En legmann er ofte tilbøyelig til å inndele alle dyr, ut fra et 

meget subjektivt menneskelig synspunkt, i nyttige, 

skadelige og fullkomment likegyldige dyr. Men ofte kar. det 

være nokså vanskelig å plasere en eller annen dyreform i 

dette skjema, enten fordi vedkommende art gjør både nytte 

og skade alt etter omstendighetene, eller fordi man vet lite 

om den, og det siste gjelder da særlig for de lavere dyr. 
Der finnes faktisk ennu dem som omhyggelig plukker 
metemarkene ut av jorden, uten å ane at de derved forsøker å 
forvise sin aller beste hjelper. For er det noe dyr som 
uomtvistelig horer inn under gruppen nyttedyr, så er det 
metemarken, eller jordmesteren, som man har kalt den mange 
steder i utlandet. 

Metemarkens kropp er noe tilspisset mot forenden, og ofte litt 

flattrykt mot bakenden og inndelt i en mengde ledd eller ringer. 

På hver ring finnes 8 korte, stive børster som man kan kjenne 

når man stryker forover kroppen på buken eller på sidene. Et 

stykke innenfor forenden har de voksne dyr et fortykket parti, 

«beltet», hvor huden er særlig kjertelrik. Munnen finnes ved 

forenden, og over den 



Det at metemarken stadig beveger seg nede i jorden, har 

meget stor betydning for planteveksten. Metemarkens virk-

somhet gjør nemlig jorden porøs, så   luftsirkulasjonen i 

jorden blir meget bedre, og derved foregår også 

oppløsningen av de organiske stoffer i jorden meget raskere. 

Z jord som ikke er porøs nok, blir vannet, stående så stille, 

at det hindrer ordentlig utluftning. Metemarkens rør virker 

som en slags drenering av jorden. Førsøk har vist at planter 

som vokser på jord med metemark, gir fra 20, opptil 100 % 

større produksjon enn om de vokser på metemarkfri jord. 

Ennu større betydning for jordbruk og plantevekst i det 

hele har imidlertid det nevnte forhold, at metemarken lar 

jorden passere gjennom sin tarmkanal, ikke bare derved at 

den på den måte lager førsteklasses muldjord, men også 

derved at den i årenes løp så å si «spar om» hele muldlaget 

og blander det med en viss porsjon mineraljord. Meget av 

den jord meternarken får i seg nede i jorden, tar den jo med 

seg opp til overflaten og avleirer den som ekskrementer her. 

Darwin, som var den første som studerte metemarkens 

virksomhet, beskjeftiget seg nettopp med denne side av 

saken. 

Det er ikke lite jord metemarken på denne måte snur om 

på. Man har regnet ut at hvis man fordelte jevnt utover de 

metemarkekskrementer som i løpet av et år avleires på 

muldjorden; ville det gi et lag på 2---3 1/2 mm. tykkelse. 

Metemarken er bondens flittigste og omhyggeligste arbeids-

kar, som tar 24-timers arbeidsdagen som en selvfølge og 

hverken forlanger lønn eller ferie. Ingen menneskelig opp-

finnelse bearbeider jorden så grundig som den gjør. 

Efter kraftig regnvær kan man ofte finne metemark oppå 

jorden om dagen. Dette skyldes ikke, slik som man tør 

trodde, at dyrene holdt på å drukne nede i jorden, for mete-

mark kan leve ganske lenge i vann. Men det viser seg at 

luften i jorden efter regnvær inneholder meget mindre 

surstoff og meget mere kullsyre enn ellers, så det er nok 

surstoffmangel som driver metemarken opp på jorden efter 

regnvær. Lignende forhold er vel også grunnen til at man i 

sneløsningen om våren kan finne klynger av metemark oppå 

sneen, men det må vei da forutsettes at det ikke er tele i 

jorden. 

Men vanligvis kommer ikke metemarken opp på jord-

overflaten om dagen. Den holder seg da nede i mulden eller 

under 1¢v og lignende, om natten kommer den imidlertid 

frem for å lete efter næring, og det den da særlig interesserer 

seg for, er råtnende blader av forskjellige planter. Den tar 

ikke lite gress, og ellers er den særlig glad i bladene av lønn, 

alm, lind og kirsebær, foruten av kulturplanter som kål, 

turnips, gulerot, celleri, pepperrot og løk. 

Når metemarken er ute i slikt ærend, kryper den enten 

fritt om på jorden ved å skyve fra med børstene, eller den 

sitter med bakkroppen nede i roret sitt mens den strekker 

forkroppen med hodet rundt i alle retninger. Den griper så 

blad og andre tynne ting og trekker dem ned i røret sitt. Den 

har imidlertid ingen tenner eller andre hårde gripe-

redskaper, men den har en slags bløt tunge som den kan 

strekke ut av munnen, og som sammen med selve 

hodelappen kan brukes som en slags tang. Ofte glipper taket 

for den, men den tar alltid fatt på nytt. om morgenen kan 

man ofte se gresstuster eller blad som står loddrett i jorden 

når metemarken har vært på ferde, ja til og med 

papirstrimler som ligger på jorden, tar den på samme måte. 

Ofte tar den også pinner eller små stener og legger over 

hullet sitt. Disse kan den få med seg ved å benytte tungen 

som en slags sugeskive. 

Den enden av et blad eller gresstrå eller hva det nå er, 

som metemarken har fått ned i jorden, blir så innhyllet i et 

slags spytt som påskynder forråtnelsen, og snart blir 

bladet så bløtt at dyret kan rive av små biter og spise dem. 

Under arbeidet med pinner og sten demonstrerer mete-

marken at den er et av verdens sterkeste dyr i forhold til 

sin størrelse, idet den kan greie sten som veier 60 ganger 

så meget som den selv. 

Vi har her sett en tredje side av metemarkens nytte-

virkning i jorden: Den sorger for at døde planterester ikke 
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blir liggende oppå jorden, men dradd ned i den og opp-

løsningen og omdannelsen av plantestoffene påskyndet, så 

de atter kommer jorden og derved planteveksten til gode. 

Betydningen av dette ser vi om vi sammenligner skog-

bunnen i løvskog, hvor det er rikelig med metemark, og i 

barskog, hvor det nesten ikke finnes metemark, fordi 

dyrene ikke kan nyttiggjøre seg barnålene på samme måte 

som bladene av løvtrær. I løvskogen finner vi god 

muldjord, men i barskogene ligger der oftest et lag med 

barnåler oppå jorden, og under dette et sammenfiltret lag 

som kalles råhumus, og som består av halvråtne barnåler 

holdt sammen av planterøtter og sopptråder. Hvis uvettig 

hugst av løvskog slipper sol og vind for meget til så det 

blir for tørt, forsvinner metemarken og vi får et forhold 

som ligner barskogbunnen med et tykt, seigt, fast 

torvaktig lag av blad fra trærne. På denne måte blir altså 

ikke de døde planterester oppløst så de kommer jorden og 

derved de nye planter til gode igjen. Når metemarken 

forsvinner fra et sted, kan mulden der efter hvert 

forvandles til råhumus så ingen naturlig fornyelse av 

skogen kan finne sted. Men det ser heldigvis også tit til at 

metemarken forholdsvis lett innfinner seg på nye steder 

som er blitt gunstige for den. 

Metemarkene er merkelig nok hermaphroditer, d.v.s. 

hvert enkelt dyr har både hanlige og hunlige 

forplantningsorganer. Under parringen, som finner sted 

oppå jorden om natten i sommermånedene, befrukter 

dyrene hinannen gjensidig. Beltet utskiller nu en «muffe» 

av slim rundt dyret. Etter parringen trekker så dyret seg 

baklengs ut av denne muffen. Forplantningsorganene 

ligger foran beltet, og under tilbaketrekningen avsettes så 

eggene inne i muffen, som danner en kokon med næring 

for ungene. Dyret kan lage en slik kokon hver 7.--10. dag; 

kokonen er opptil 8 mm. lang og kan inneholde fra 2 til 20 

egg. Under ugunstige fornold, tørke eller kulde, kan 

eggene holde seg levende i kokonen i opptil 1 1/2 år. Når 

ungene kommer ut, er de først som små hvite tråder, men 

de blir mørkere i løpet av noen timer. De er allerede fullt 

utviklede metemark, som kan 
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greie seg selv, og i løpet av 3-4 måneder er de fullvoksne. 

Det melder seg nu ganske naturlig det spørsmål om ikke 

mennesket skulle kunne utnytte også metemarkens virk-

somhet rasjonelt for å øke avkastningen av jordbruket. 

Denne ide er tatt opp i de Forenede Stater for noen år 

siden. Og grunnlaget for dette er ganske morsomt. Dr. 

Oliver, som først tok opp spørsmålet, hadde som barn opp-

holdt seg meget på farmen til sin bestefar, George 

Sheffield i Ohio. Allerede som ung hadde bestefaren lagt 

merke til metemarkens betydning i jorden, og han hadde 

nu i 60 år systematisk søkt å dra nytte av dens 

virksomhet. Midt på eiendommen sin hadde han anlagt en 

stor kompostgrav. Han tok omhyggelig vare på alt gårdens 

animalske avfall, og hver dag ble så all dyregjødselen 

spredt utover graven, dette var et ledd i det daglige 

rutinearbeide på gården. Fra tid til annen ble det så lagt 

på et lag leire, og det ble også sørget for rikelig vanning av 

kompostgraven. Og nede i komposten arbeidet tusener på 

tusener av metemark. I løpet av få måneder hadde disse 

fullført sitt verk, og når våren kom, var det som før hadde 

vært en illeluktende masse naturgjødsel, blitt 

førsteklasses, mørk muldjord, som luktet av nyvendt jord. 

Og når så pløyingen skulle begynne, ble en del av kom-

posten fra graven kjørt ut på marken og øyeblikkelig pløyet 

ned, før fugler og andre metemarketende dyr fikk tid til å 

plukke i seg marken; og så fikk metemarken fortsette sitt 

arbeide med å blande komposten med den jord som var 

der fra før av. Men hvert år fikk en del av kompostgraven 

ligge urørt, så der alltid var en del metemark igjen, og 

denne forplantet seg da snart slik at det ble nok til neste 

års kompostfabrikasjon. Dr. Oliver forteller at det gikk 

frasagn om hans bestefars korn og frukt, ingen fikk så 

jevn og god høst som han, og ingen fikk så førsteklasses 

produkter, til tross for at jorden på farmen fra naturens 

side ikke var den beste, og til tross for at han ikke brukte 

så meget redskap og la så meget arbeide i behandlingen av 

jorden som naboene. 
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På grunnlag av disse erfaringer besluttet så Dr. ®liver å 

forsøke å drive virkelig metemarkfarming med henblikk på 

å skaffe metemark til utsetting for å bedre jorden og øke 

dens avkastning. Det vil føre for langt her å gå inn på alle 

de undersøkelser og eksperimenter han gjorde. Jeg skal 

bare nevne at han foretok en rekke kjemiske analyser av 

jorden for å finne hvilke kjemiske forandringer 

metemarken fremkalte i jorden, og han uteksperimenterte 

egne beholdere hvori han klekket ut metemark i stor stil. 

Det er visstnok merringen å produsere metemark for salg 

til landbruket. Og hvorfor ikke? Det er en ny ide som her 

er omsatt i praksis, og man må innrømme at den ser 

ganske lovende ut. 

Nå sprer metemarken seg temmelig langsomt ad naturlig 

vei. Man regner at det tar den ca. 10 år å erobre et mål ny 

jord beliggende ved siden av det areal hvor dyrene finnes. 

Dette ville kunne gå meget raskere ved å sette ut metemark 

og gi den den næring den trenger. Og som metemarknæring 

kan benyttes så godt som all slags organisk stoff. Noen få 

husdyr vil tilsammen veie en tonn. De produserer en god 

del gjødsel, men denne er ikke ferdig jord, derimot er den 

utmerket metemarknæring. En million metemark veier også 

omkring en tonn tilsammen. Men den gjødsel disse 

produserer, det er ferdig rnuldjord. Det skulle derfor lønne 

seg godt å fore opp metemark med allslags organisk avfall.  

Som sagt, metemarken åpner uanede perspektiver. 

Tiden vil vise om det vil lønne seg i praksis med komersiell 

metemarkfarming. Men i alle tilfeller bør vi være oppmerk-

som på metemarkens betydning. Den er av uvurderlig 

betydning for alt som heter landbruk, et avgjort nyttedyr, 

som vi på ingen måte bør søke å fjerne fra jorden, men 

tvert imot verne om, og selv om vi ikke nu i hvert fall går 

inn for systematisk oppdrett, bør vi la den få anledning til 

å omdanne det organiske avfall til muldjord og være den 

takknemlig for den hjelp og assistanse vi har av den. 
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Fuglelivet i Sandefjordsdistriktet 

gjennom 10 ar. 
Av Halfdan Møller jr. 

Når en samler sammen det en sitter inne med av notater 

og opplysninger etter i ti ungdomsår å ha viet fuglene det 

meste av sin fritid, faller det en inn at en burde få gjort noe 

ut av det. Denne artikkelen bygger på dagbøker og annet 

materiale fra Sandefjord og de nærmeste herredene, Sandar, 

Tjølling, Hedrum, Kodal og Stokke, og siden det ikke er 

samlet observasjoner herfra over lengere tidsrom i seinere 

år, turde noe av stoffet være av interesse. De tidligste 

notater er gjort i januar 1940, de siste i desember 1949. 

Det av stoffet som ikke er hentet fra egne dagbøker, er 

stilt meg til rådighet av min bror, Dagfinn Møller, som har 

vært min kamerat på de fleste ekskursjoner, og fra andre 

kilder, som jeg har hatt høve til å kontrollere. 

Terrenget i denne delen av Vestfold er småkupert, av-

brutt av ofte vidstrakte flater åkerland, etter våre be-

greper. Langsmed berg og åser, og også på bedre jord, 

finner en skog, mest barskog; men dessuten lauvskog av 

bjørk, bøk, asp, eik, ask og andre varmekjære lauvtrær. I 

smådalene ut mot sjøen er det en del lind, og av kratt som 

slåpe og bjørnebær er det flere steder rikelig. 

Som en følge av den varierte naturen, er fuglefaunaen 

rik, og en vil især legge merke til all småfuglen. I det rent 

«sørlandske» terrenget ut mot sjøen, med isskurte koller og 

berg, øyer og skjær, er det usedvanlig frodig og livlig 

utover i vår- og forsornmermånedene. 

Det er bare leilighetsvis at jeg har hatt kikkert til rå-

dighet, og derfor kan ikke oversikten gjøre krav på å være 

fullstendig. Likevel håper jeg den vil gi et bilde av fugle-

livet i denne vakre delen av landet.  

Kråka (Corvus c. cornix) er vanlig rugefugl, men i de 
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seinere år er bestanden en del desimert, angivelig p.g.a. de 

hyppige kråkekrigene. I vinterhalvåret trekker kråkene til og 

fra nattekvarterene i skogene vest for byen. 

Kornkråka (C. f . frugilegus) er av og til sett på trekk, 

sjelden mer enn 1-2 sammen. 

Kaia (C. m. monedula) har sine nærmeste rugeplasser ved 

Tønsberg og Larvik, og er mest å se her i trekktidene. 

Overvintrer ofte flokkevis, gjerne sammen med kråker. Skjæra 

(Pica p. pica) er mer enn vanlig. 

Nøttekråka (Nucifraga c. caryocactes og/eller 

macrorhynchos) er en sjelden gjest. Sett to ganger om 

sommeren: ett eks. i Øgården i Sandar 20/7-43, ett eks. på 

Vølen i 
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Stokke 29/6 44. Andre observasjoner: noen på Virik i San-

dar 3i10-41, en på Svines i Sandar 5/10-41, tre på Virik 

16/1-42, en på Virik 22/1-44, og 24i1-42, to på Virik 5/2-

42 en på Stavnum i Stokke 17,/9-43, to på Virik 29/9-44, 

7-8 på Sverdstad i Sandar 30/10—44 og en i Pukkestad i 

Sandefjord 14/9-45. Siden ikke sett i det hele tatt. 

Nøtteskrika (Garrulus glandarius) er ganske vanlig, og 

kommer især om høsten helt inn til bygrensa for å leite 

etter nøtter i eiklunder og hasselkratt. 

Stæren (Sturnus v. vulgaris) er meget vanlig. I nye 

villastrøk er den derimot ikke å se, fordi de nye, flate 

taksteinene på husene ikke skaper muligheter for ruging. 

Den er da henvist til de eldre bydelene og bondegårdene 

omkring i distriktet, om den ikke får tak i kasser eller 

gamle spettereir. En enslig stær overvintret på Virik 1941-

42. På Gogstad i Sandar ble en sett 29/1-44. Av 

ringmerkte stær herfra er to kommet tilbake til samme 

sted neste vår (de var begge ungfugl fra det samme reiret).  

Grønnfinken (Chloris c. chloris) er vanlig rugefugl på 

egnede steder. Best liker den Øyensynlig åpne, lune skog-

bakker med briskekratt og smågran, men den ruger også i 

Badeparken i Sandefjord år om annet, der det fullstendig 

mangler underskog og heller ikke er videre lunt og stille. 

Om vinteren er den av og til å se i blandflokkene av 

bjørkfink, bokfink og gulspurv, og utover våren setter de 

sitt preg på fuglesangen, - de liker seg godt i frittstående 

aspeholt. 

Stillitsen (Carduelis c. carduelis) er sett her to år. I 

1942 så jeg en flokk på 5--6 stk. på Brønnum i Sandar 

30/1, og i 1949 ruget et par her. Vi så paret første gang 

ved Virikdammen i Sandar 22/5 uten at noe reir ble 

funnet. 4/8 oppdaget jeg at de fartet omkring der med 4 

flygedyktige unger. De ble sett i Bugården i Sandar, noen 

hundre meter unna, 12/8. Stedet hvor ungene sannsynlig-

vis var fostret opp, ligger ved jernbanelinjen, og er omgitt 

av jorder og en grunn settefiskdam. En kolle med spredte, 

eldre bjørke- og svartortrær, og et mindre holt med svartor 
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F r a  R a v e n g e n  m o t  G o k s j ø  T y p i s k  t e r r e n g  p å  r a e t  

(Foto: V. Møller 

og er sett her så seint som 25/11 (Tjølling 1949). Et par 

holdt til på et kulturbeite ved Bugårdsdammen i Sandar 

somrene 1941. og 1942, og har muligens ruga der. Noen få 

par ruger årvisst på Akersmyra i Stokke, der et reir med 5 

egg ble funnet i en torvgrav igjengrodd med starrtuer, den 

11/6-44. Ett av eggene viste seg å være av gauk, det hadde 

litt avvikende farge, og veide mer enn de andre 4. Dessverre 

ble dette piplerkereiret ødelagt, antakelig røvet av kråke. 
Skjærpiplerka (A, spinoletta) ruger sparsomt i den ytre 
skjærgården her. 

Trepiplerka (A. t. trivialis) er vanlig. Unge merka Bom-

mestad i Hedrum funnet i Charvolet, Iseron, Frankrike 

(18/7-48, nov. -48). 

Trekryperen (Certhia f. f amiliaris) er vanlig, men ikke 

særlig tallrik. Etter kalde vintre er den ikke så ofte å se. 

Merkelig mange trekryperreir blir ødelagt av regn eller blåst. 

Spettmeisa (Sitta e. europaea) er ganske vanlig. Om 

høsten er den gjerne å se sammen med nøtteskriker og ekorn 

i hasselkratt og eikeskog. Bøkenøtter liker den godt. Tre år 

på rad ruga et par i en løvenskioldkasse rett utafor byen, i 

glissen furuskog. Kassa hang lavt i en furu, og fuglene 

hadde fylt reiret med de vanlige barkhinner av furu. 

Stjertmeisa (Aegithalos c. caudatus) er ikke vanlig, men 

blir sett i den mørke årstida, da den drar rundt i småflokker. 

Om sommeren nærmest sjelden. Brukte reir funnet ved 

Goksjø i Sandar og i Tjølling. 

Kjøttmeisa (Parus m. major) er meget vanlig. 

Blåmeisa (P. m. caeruleus) er vanlig. Liker seg best i større 

skog, gjerne parker og parkmessig lauvskog. Svartmeisa (P. a. 

ater) er vanlig, men enkelte år beint fram sjelden. Jeg har to 

ganger hatt den rugende i fuglekasser av vanlig modell. 
Toppmeisa (P. c. cristatus) er nest etter kjøttmeisa den 
vanligste meisearten. 

Granmeisa (P, atricapillus) er vanlig, og trass i at den i de 

fleste tilfelle selv hogger seg reir, har jeg hatt den rugende i 

en firkantet kasse i to år. 

Lauvmeisa (P. p. palustris) er vanlig. 

Brunryggvarsleren (Lanius c. collurio) er ganske vanlig på 

solvarme steder med rik krattvegetasjon, især langs 

fjordarmene, og enkelte andre steder, f. eks. i liene ved 

Åsrumvatnet, Hedrum. 

Varsleren (L. e. excubitor) er sett to ganger. Ett eks. på 

Stavnum i Stokke 9/1.0-49, et annet eks. ved Bugårds-

dammen i Sandar 20!11-49. 

Silkestjerten (Bombycilla g. garrulus) er her hver vinter, 

men flokkene veksler i antall og størrelse. Før krigen var det 

ofte flokker på flere hundre å se, seinere har det mer vært 

småflokker. Tidligst sett om høsten 31/10 (1941), seinest om 

våren 4/4  ( 1947). De fleste flokkene er sett oppunder jul, på 

etterjulsvinteren er de straks mer sjeldne. 

Svart og kvit fluesnapper (Muscicapa h. hypoleuca) er 

meget vanlig, og den kommer gjerne alt i siste uke av april. 

En unge herfra er funnet i Canas de Senhorim, Beira Alta, 

Portugal (25/6-45, 12/9-45). 

Grå fluesnapper (M, s. striata) er ganske vanlig, men be 
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traktelig mer uregelmessig i sin opptreden enn foregående 

art. Den foretrekker framspring i bergvegger i skogen som 

rugeplass. Mange reir blir ødelagt i regnvær. 

Fuglekongen (Regulus r. regulus) er vanlig, mer sjelden 

etter sterke kuldevintre. Etter de første krigsvintrene var den 

ytterst sjelden i distriktet, men bestanden har siden tatt seg 

opp igjen. 

Lauvsangeren (Phylloscopus trochilus acredula) er meget 

vanlig. Ruger fra de trebare øyene i fjordgapet til innpå de 

nesten nakne kollene i øvre Kodal. I et reir på Årøy i Sandar, 

som vi fant 1/7 1944, var det 4 unger, hvorav en normal. De 

andre var befengt med byller og misdannede fjær, en hadde 

bare ett øye, det andre var verket ut. Ungene var omtrent 

flygeferdige. 

Gransangeren (P. collybita abietina) er ikke særlig tallrik, 

men ruger spredt i de fleste barskogene. Vanligere er den å 

se på trekket, syngende kan den da finnes i hager og parker 

på sure september- og oktoberdager, da andre fugler er svært 

tause av seg. Av og til sist i september har jeg sett den i 

veritable flokker. 

Grønnsangeren (P, s. sibilatrix) ruger nå spredt i bøke-

skog og blandingsskog av bøk, bjørk, eik og asp rundt byen. 

Flere steder er den også funnet hvor skogen har et sterkt 

innslag av gran. Særlig synes den å like seg langsmed raet. 

Tidligst sett om våren 26/4, seinest 18/5. Et par i Ula hadde 

flygedyktige unger 25/6 (1943), et par på Amundrød i Hed-

rum hadde flygedyktige unger i reiret 19/6-49. 

Sivsangeren (Acrocephalus s. schoenobaenus) er sett en 

gang. D. Møller så 3-4 eks, i sivet rundt en dam på Virik i 

Sandar sist i mai 1941. Olav Hagelund obs. sivsanger i 

Akersvannet i Stokke 30/6-49. 

Rørsangeren (A. s. scirpaceus). O. Hagelund obs. 

syngende rørsanger i Akersvannet 30/6-49. 

Trostesangeren (A. a. arundinaceus). O. Hagelund obs. en 

ung, syngende han i Akersvannet 18. og 20j6-49. 

Gulsangeren (Hippolais i. icterina) er ganske vanlig i 

lauvskog i distriktet. Særlig synes den å like seg i bjørke 

skog men ellers kan en også finne den ofte i fuktige ore-

skoger med innslag av gran. 
Munken (Sylvia a. atricapilla) er vanlig. 

Hagesangeren (S. borin) er meget vanlig. Sammen med 

munken er den en flittig gjest i bærbusker og rognetrær 

utover høsten. 

Tornsangeren (S. c. communis) er nest etter lauvsangeren 

den vanligste sangeren her. 

Mølleren (S. c. curruca) er sparsom, men holder gjerne til 

på samme stedene år etter år. Synes særlig å like seg i hager 

der en har en granhekk å by den. I de lune smådalene ut mot 

sjøen kan en høre den synge fra briskekrattet. 

Duetrosten (T. v. viscivorus) er sjelden å se. Selv har jeg 

to observasjoner: en fra Hem i Tjølling, der en han sang fra 

en gran 6/4-49, og en fra Råstad i Sandar, der jeg så en 

enslig fly over 9/10-49. 

Måltrosten (T. ericetorum philomelos) er vanlig. 

Rødvingetrosten (T. m musicus) er sparsom i rugetida, men til 

gjengjeld meget vanlig på trekket. Ruger alltid spredt, gjerne 

et par eller to i gråtrostkoloniene, og har flere ganger ruget i 

byen (Badeparken). Om høsten fanges den i snarer under 

lokalnavnet «Pinær». 

Gråtrosten (T. pilaris) er meget vanlig, og ruger i kolonier 

overalt i distriktet. Koloniene skifter plass hvert år for de 

flestes vedkommende, men en kan likevel plukke ut flere 

steder der det er 100 % sjanse for at en skal finne dem hvert 

år. Det er da gjerne lier og lunder med grovere eikeskog, eller 

bjørkeskog iblandet unggran, helst i litt fuktig terreng. 

Snarefangstens folk kaller gråtrosten for «Fjellær». 

Ringmerede gråtrost herfra er funnet i VestAgder og 

Rogaland om vinteren. Overvintrer i småflokker av og til.  

Svarttrosten (T. m. merula) er vanlig, men ruger spredt. 

Jeg har en gang funnet den rugende i Badeparken i Sande-

fjord, det er det eneste tegn til domestisering jeg har støtt 

på. Overvintrer enkeltvis enkelte år. 
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Steinskvetten (Oenanthe oenanthe) er vanlig, især ute ved 

sjøen. Meget presis om våren. 

Buskskvetten (Saxicola rubetra) er vanlig. 

Rødstrupen (Erithacus r. rubecula) er meget vanlig. Over--

vintrer stundom, bare enkeltvis. Under merking av et kull, 

unger på Napperød i Sandar 20/6-48, fløy en av ungene ut 

av reiret og over et lite jorde i nærheten. Straks kom en 

brunryggvarslerhan flygende lavt over graset, slo ned på. 

ungen og drepte den. Den hadde et hull under øret da jeg 

fant den rett etter, - varsleren hadde da slept den etter 

nakkeskinnet over jordet mot et vierkratt i grøftekanten, og 

dumpet ned der sammen med den døde ungen. Byttet var 

tydeligvis så tungt at den bare såvidt maktet å løfte det. 

Jernspurven (Prunella m. modularis) er vanlig, og meget 

tallrik på trekket, især om høsten, På Kjønnerød i Hedrum. 

hørte og så jeg en jernspurv 20,!2-49, den var tydelig mis-

fornøyd, og virket ikke særlig lysten på å fly lengere stykker 

av gangen. Det var vel på grunn av den knappe tilgangen på 

føde. 

Gjerdesmett (Troglodytes t. troglodytes) er ikke vanlig, og 

er heller ikke årviss som rugefugl. Omstreifere er ganske ofte 

å se høst og vinter. Synes å ha blitt vanligere igjen, etter at 

den under de første krigsårene nærmest var helt vekk. 

Fossekallen (Cinclus c. cinclus) er nå bare her på visitt. 

Den ruga før ved Virikdammen i Sandar, men da dammen ble 

settefiskdam i 1941, og det ble gjort en del forandringer, 

forsvant de, og har ikke vist seg der siden. 

Taksvala (Delichon u. urbica) er meget vanlig. Den er 

avgjort den mest punktlige trekkfuglen om våren. Jeg har 

notert 9 ankomstdata mellom 6-11/5, og en på 25/4. Sist 

sett om høsten 27/10. 

Sandsvala (Riparia r. riparia) ruger i store kolonier langs-

med Lågen i Hedrum, mer. omkring Sandefjord har jeg bare 

funnet små kolonier i sandtak av beskjeden størrelse. 

Låvesvala (Hirundo r. rustica) er meget vanlig. Kommer 

vanligvis først i mai, men milde vårer er den sett her så 

tidlig som 22-24/4. Seint utruga kull kan en se ennå i 

oktober. Et par på Virik i Sandar hadde i 1943 bygd reiret 

sitt på mønebjelken i enden av en låve, på utsiden av byg-

ningen, og beskyttet mot regn ovenfra av taket, som skjøt litt 

utafor reirplassen. Kullet kom visst bra av sted, men neste 

år sto plassen tom. 

Sågauken (Jynx t. torquilla) er ganske vanlig. En ungfugl, 

som ble merka på Årøy i Sandar 25/6-43, ble tatt av en katt 

på Slenes i Sandar 20/5 året etter. 

Storflaggspetta (Dryobates m, major) er ikke vanlig, og 

selv har jeg aldri sett reir av den. De fleste individer ser vi 

her om høsten og vinteren. 

Kvitryggspetta (D, l. leucotos) har jeg sett på Langeby i 

Sandar 15/9-43, Marum i Sandar 30/9-43, og Haneholmen i 

Sandar 3/10-43. Muligens har det vært den samme fuglen. 

Dvergspetta (D. m. minor) er vanlig. Den ruger ofte helt 

inne i byen. Et par hadde reir og fikk fram unger i en tørr 

bjørkegrein rett over en av innfartsvegene, der det var stor 

trafikk av biler og busser hele dagen. Et annet par hadde 

valgt en to meter høy bjørkestubbe til reirplass. Stubben sto 

i et gjerde inn mot en gårdsplass, med hovedvegen vel en 

meter fra. Mellom stubben og huset var festet en snor, 

hvorpå en flere ganger i uka hadde hengt tøy til tørk. Kullet 

kom helskinnet på vingene. Om våren pleier dvergspetta ofte 

tromme på radioantenner av bambus, eller på blikkhattene 

på toppen av telefonstolpene. Det er like virkningsfullt. 

Svartspetta (Dryocopus m. martius) er vanlig. Utenom 

rugetida kan den sees nær bebyggelsen, men jevnt over er 

den ellers en sky fugl. En unge fra Årøy i Sandar ble funnet 

igjen i Våle i Vestfold (23/5-44, 25/8-44). 

Grønnspetta (Picus v. viridis) er den vanligste spettearten 

her nede. Jeg har aldri funnet reiret dens i andre trær enn 

asp. 

Gråspetta (P. c. canus) er sett to ganger, på Svines i San-

dar 21/2-43, og på Stogge stasjon 25/9-44. Den siste holdt 
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til på en lavkledt telefonstolpe, der det viste seg å være 

rikelig med maur. 

Gauken (Cuculus c. canorus) er vanlig. Om våren tidligst 

sett 4/5, seinest 23/5. Se under heipiplerka! 

Isfuglen (Alcedo atthis ispida). I følge Jacob Sann ble en 

skadd isfugl med russisk ring bragt ham sommeren 1949. 

Den var funnet i Kodal, ved Svartåa, i4/9, og merka i nær-

heten av Zesis i Latvija 2/7-49. 

Tårnsvala (Apus a. apus) er meget vanlig, især på landet 

og i de eldre bydelene, f. eks. i Pukkestad. Kveldknarren 

(Caprimulgus e. europaeus) ruger spredt på innsiden av 

raet, f. eks. ved Goksjø. Overkjørte eksemplarer blir ofte 

funnet, de synes å like å overnatte på landevegen. 

Hubroen (Bubo b. bubo) er sett en gang. En flokk rasende 

kråker, kaier, nøtteskriker og skjærer jaget en hubro over 

isen på Bugårdsdammen i Sandar 10 /3-42. I følge lens-

mannens rapporter i pressen, er hubroen ganske vanlig her-

omkring. Det høres unektelig rart ut. De fleste er vel vel-

nærte kattugler. 

Spurvugla (Glaucidium p. passerinum) har jeg ikke sett, 

men i en av kassene mine i lia ved Napperødtjern i Sandar 

fant jeg 5/5-45 noen inntørkede markmus, små boller og 

noen fjær, som neppe kunne skyldes andre ugler. Inn-

gangshullet på kassa var 4,5 cm, den hang noen meter oppe 

i en ung asp i bøkeskog med innslag av gran og hassel.  

Kattugla (Strix a, aluco) er ganske vanlig, men bare på 

steder med gammel skog, så de årvisse lokalitetene er ikke 

alt for mange. På Årøy har et par holdt til i et hull i ei bjørk, 

og bortsett fra 1947, da et ekornpar hadde okkupert hullet, 

har de fått ha det i fred. 

Vandrefalken (Falco p. peregrinus) er bare på besøk i 

trekktida, da ser en den ofte jage mindre trekkfugl over 

jordene. 

Jaktfalken (F. r. rusticolus) er sett her, men er avgjort 

sjelden, en slo engang en tamdue i Jernbanealleen i Sande 

68 

fjord en stille ettermiddag, og forsvant over takene med 

byttet. 

Dvergfalken (F. columbarius aesalon) er ganske vanlig på 

trekket enkelte år, især om hosten - en som ble bragt meg 

hadde knekt vingen under jakt på spurver i en. kvisthaug på 

Haugen i Sandar, og var blitt drept av en smågutt (26 9-43). 

Det var en usedvanlig flott, gammal hann. 

Tårnfalken (F, t. tinnunculus) er vanligste falken på 

trekket mer. den ruger am enn ytterst sparsomt e,neppe hvert 

år. Av skuddpremie-resultatene hvert år å dømme, er falkene 

mer utbredt i distriktet enn jeg gjennom årene har kunnet 

erfare. 

Fiskeørna (Pundion h. haliaetus) er sett en gang. Min 

bror og jeg passerte 9/7-44 Bøtangen i Goksjø, da vi fikk se 

en stor rovfugl fly speidende over Scirpus-bremmen rundt ei 

vik. I solskinnet festet vi oss ved de sterke fargene, og 

størrelsen overbevisste oss også om at det var fiskeørn. Den 

forsvant over en ås i nord etter en stunds resultatløst fiske. 

Et eksemplar med svensk ring ble funnet druknet i et 

abborgarn på Hagnes i nordenden av Goksjø 2/5-44.' 

Kongeørna (Aquila r. chrysaetos) er skutt her noen gan-

ger i den tid jeg har bodd på stedet. 

Musvåken (Buteo b. buteo) ruger hvert år i distriktet, om 

enn i få par. Denne nyttige fuglen må lide samme skjebne 

som andre rovfugler, flere blir skutt hvert år, og enkelte 

ungkull innbrakt i uskadeliggjort stand. 

Fjellvåken (B. l. lagopus) er av og til sett på trekket, den 

kommer gjerne i småflokker. I Bugården i Sandar så jeg 

9/10-42 to flokker på tilsammen 50-60 stk. komme nordfra i 

ganske beskjeden høyde. Flokkene fløy med ca. 100 m's 

mellomrom, og forsvant utover Virikdalen. 

Hønsehauken (Accipiter g. gentilis) er vanlig. Ved Goksjø 

ruger årlig flere par, og en kan da se hannene leke høyt over 

innsjøen. 

Spurvehauken (A, n. nisus) er ganske vanlig. Overvintrer 

av og til. Den holder da gjerne til nær bebyggelsen, og kan 

treffes på jakt i byens gater og hager. 
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Hegren (Ardea c. cinerea) sees av og til, især om 

hosten. Menes å ha ruget ved Akersvannet i Stokke 

somrene 1948 og 1949, da et par ble sett der til stadighet. 

Jeg fant ikke reiret, og så heller ikke de to fuglene. 

Storken (Ciconia c, ciconia) blir sett en sjelden gang på 

vårtrekket. 10/8-49 ble to sett på veg sørover over Sande-

fjord. 

Sangsvana (C. c. cygnus har jeg sett en gang. To fløy 

sørover Virikdalen i snøvær en av de første dagene i januar 

1941. En sangsvane ble skutt i Hemkilen i Tjølling 21/12-

45. 

Koppsvana (C. olor). Et par som ruga og fikk fram unger 

i Akersvannet i Stokke sommeren 1944, var i følge opp-

lysninger fra herr Carsten Bruun utsatt fra Aker gård. 

Fuglene ble sett flygende over vannet flere ganger. Noen av 

ungene ble siden sendt til et lite parkanlegg på Nøtterøy, 

der de er ennå. 

Villgåsa (Anser sp. ) trekker over hvert år på vår- og 

høsttrekk, men det er år jeg bare har hørt om den; ikke 

sett den sjøl. At den er vanlig på trekket, kan en således 

ikke si lenger. Arten har jeg aldri kunnet bestemme med 

sikkerhet, selv om det sannsynligvis er sedgås (A. f . 

fabalis). 

Fagergåsa (Tadorna tadorna) er ganske vanlig, og ruger 

årviss i skjærgården her. I Mefjorden kan en ofte se flere 

ungekull om våren. 

Stokkanda (Anas p. platyrhynchos) er den vanligste 

andearten. Den ruger ganske tallrik i Goksjø, og spredt i 

de mindre vannene og ved sjøen. Tallrik på trekket. 

Overvintrere sees hver vinter, om det er åpent vann å se. 

Krikkanda (A. c. crecca ) er ganske vanlig, og ruger her 

og der, f. eks. i Goksjø. Tallrik på trekket. 

Brunnakken Anas penelape) er sjelden gjest, og bare på 

trekket. Har ikke sett den de siste årene. 

Toppanda (Aythya fuligula) er enkelte år ofte å se, 

andre år helt borte. Overvintrere er sett. 

Berganda (A, m. marila) er sett noen ganger på 

vårtrekk. Kvinanda (Bucephala c. clangula) er sett noen 

ganger på trekket. 

Havella (Clangula hyemalis) har jeg sett en gang. En flokk 

på ca. 25 stk. holdt til i Hemkilen i Tjølling 11/5-41. 

Sjøorren (Melanitta f . fusca) opptrer helst på trekket, men 

er også sett om vinteren. 

Svartanda (M. n. nigra) er også sett om vinteren, alltid i 

flokk. 

Ærfuglen (Somateria m. mollissima) ruger nå ganske 

vanlig i skjærgården her, og en kan se flokker på 10-15 

stykker utafor rugetida. De fleste flokkene er dog mindre. 

Mange reir blir røvet av folk og kråker. 

Laksanda (Mergus m. rnerganser) er sett enkelte år, 

oftest om ettersommeren og høsten. 

Fiskanda (M. serrator) er vanlig i skjærgården. 

Ringdua (Columba p. palumbus) er meget vanlig. Reiret 

er alltid funnet i grantrær. Om høsten gjester store flokker 

eike- og bøkelundene sammen med etterfølgende art. 

Skogdua (C. o. oenas) ruger meget sparsomt, og er 

merkbart sjeldnere enn for bare få år tilbake. Vanligere på 

trekket, men aldri mange sammen. 

Sandloen (Charadrius hiaticula) ruger spredt og spar-

somt, men er litt oftere å se på trekket. 

Dvergloen (C. dubius curonicus) er notert bare ett år 

med full sikkerhet. Et par slo seg ned for å ruge ved 

Akersvannet i Stokke, men reiret ble ødelagt før det var 

fulllagt kull. Det lå helt åpent under en desimeterhøy, 

glissen orebusk på en rein sandstrand, som bare var 3--4 

m brei med oreskog innafor. Fuglene hadde to egg i reiret 

22/6 (1944) og var temmelig engstelige ved besøket.  

Heiloen (C. apricarius) er av og til å se på trekket. Hol-

der seg helst på jorder og avslåtte åkrer. 

Vipa (Vanellus vanellus) ruger flere steder i distriktet, 

og må sies å være vanlig. Den er avgjort den vanligste 

vaderen i Vestfold. De største og «beste» lokalitetene i 

Sandefjords nærhet er Virikdalen; Indre Viksfjord. Jåberg, 

Gogsjø, og Helgerød. 

Tidligst sett 27!2,, seineste ankomst 6/4. Sist sett om 

høsten 18/9 (to år). 



 



 

Rugda (Scolopax rusticola) er vanlig rugefugl. 

Mekregauken (Capella g, gallinago) ruger sparsomt en-

kelte steder, Akersvannet, Viksfjord, Goksjø. Vanlig på 

trekket enkelte år. 

Dobbeltbekkasinen (C. media) er sett på trekket noen 

få ganger. 

Myrsnipa (Calidris alpina) er sett og hørt på trekket. 

Strandsnipa (Actitis hypoleucos) ruger hvert år ved de 

fleste tjern, elver og innsjøer. Er også sett ved saltvann 

her i rugetida. 

Rødstilken (Tringa t. totanus) er vanlig på trekket, og 

er på noen steder, f. eks. i Viksfjord, vanlig i rugetida og-

så. Reir har jeg aldri funnet, men unger er sett. 

Skogsnipa (T, ochropus) er av og til sett på trekket, og 

da gjerne enkeltvis eller i småflokker sammen med andre 

vadere. Noen hunner er alt på gjennomreise mot sør i 

juni. Ruger sikkert her enkelte år. 

Glutsnipa (T. nebularia) er oftest å se om høsten, men 

enkelte år er den ikke sett i det hele tatt. 

Tranen (Grus g. grus) er vanligvis ikke å se her på 

trekket, men i 1943 var det usedvanlige tilfelle, at vi så 

den mange ganger og på forskjellige steder. Den første ble 

sett på Virik 2/5, siden har jeg følgende opptegnelser: En 

på Stavnum i Stokke 2/5 om ettermiddagen (den samme 

som jeg så på Virik?), en på York i Sandar 5//5, to på 

Virik 8/5, tre på York 9/5, fire på Gogstad i Sandar 13/5; 

Bokemoa og Døvle i Stokke 20/5 (ett eks. sett med 1/2 

times mellomrom). Ellers bare sett en gang: Farrisvatnet i 

Hedrum 1/9-46. " 

Fiskemåsen (Larus c. canus) er den vanligste 

måsearten, og den ruger på alle høvelige steder i 

skjærgården. Bestanden minket veldig under krigen, men 

etterpå er det blitt bedre igjen. Imidlertid er eggsankingen 

ennå meget utbredt. 

Gråmåsen (L. a. argentatus) er ganske vanlig i den ytre 

skjærgården, og ruger, om enn ikke særlig tallrik. 

Sildemåsen (L. fuscus intermedius) er vanlig her vår og 
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høst, men er også sett om sommeren, hvert år, så det er 

ikke umulig at den ruger her og der. 

Svartbaken (L. marinus) kalles her havskår. Den ruger 

ytterst i havgapet, og er ganske vanlig. Ofte å se også om 

vinteren. 

Hettemåsen (L, r. ridibundus) er årlig vintergjest på 

Sandefjords havn, men om den ruger her i distriktet er 

ennå ikke fastslått. Selv om det er en liten sjanse for å 

gjemme bort et kull eller to i Badeparkbukta vest for 

bryggene i Sandefjord, er det lite trolig at de har kunnet 

unngå oppmerksomheten alle de årene de har holdt til her. 

Vanligvis drar også fuglene vekk i juni. I Hemkilen og i 

Viksfjord er det derimot større sjanser for å finne kolonier, 

og en kar som kjenner fuglene her, mente også å ha funnet 

en rugeplass i Viksfjord, på en holme i saltvann. Han var 

imidlertid ikke ute på holmen. 

Makrellterna (Sterna h, hirundo) er meget vanlig. Tidligst 

obs. 2/5, seineste ankomst 15j5. Sist sett om høsten 7j9. 

Svartterne (Chlidonias n. nigra). Den 8/8-46 så D. Møl-

ler en terne ved bryggene i Sandefjord. Den var meget mørk, 

nærmest sotsvart, og mindre enn makrellternene er. Han 

mente det måtte være ei svartterne. 

Dvergterna (Sterna a. albifrons). Da vi var en tur på 

brygga for å se på makrellfisket, den 21/8-49, fikk vi se ei 

lita terne sammen med makrellternene som fløy rett utafor 

brygga. Vi hadde en snau måned i forveien vært i Dan-

mark, og kjente den igjen som ei dvergterne, som f. eks. i 

Fredrikshavn var meget tallrik sist i juli. Neste morgen var 

jeg nede for å se på den igjen, og det var da tre stykker 

der, to ved bryggene, og en lenger ute. De fråtset i 

«sildematar», og var merkbart lettere og mindre enn mak-

rellternene, som det var 10-15 stykker av der. 

Alka (Alca toråa) kommer årvisst til kysten her, og 

skytes i vinterhalvåret. Populær matfugl i distriktet. 

Teisten (Cepphus grylle) har jeg ikke sett selv med full 
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sikkerhet, men fiskerne i skjærgården hevder at den 

ruger på Stauper og enkelte andre holmer i fjordgapene. 

Lomvien (Uria aalge) blir skutt i mengder sammen med 

alka. 

Alkekongen (Plotus a. alle) har jeg heller ikke sett, men 

den blir skutt ofte, sier fiskerne. 

Sothøna (Fulica atra) er sett i Akersvannet på 

vårparten. Sivhøna (Gallinula c. chloropus fant vi første 

gang rugende her i distriktet i 1947. Et par hadde reir i 

en liten, nesten gjengrodd dam på Syrrist i Tjølling. 

Dammen lå rett ved en lite trafikert bygdeveg, 50 m fra 

nærmeste gård. Den var nokså grunn, og tettvoksende 

Comarum og Carex dekket det meste av vannflaten. Flere 

småfelter med Menyanthes ga gode skjulesteder for både 

unger og voksne. Reiret lå i en starrtuste i vannkanten, 

og inneholdt 3/6 ett sterkt språnet egg. Det var klekt 

noen timer etter, og alle ungene rodde i andematen 

sammen med en av de voksne. Siden er fuglene sett der 

hvert år. Sist i juli 1949 ble en voksen med tre ennå ikke 

flygedyktige unger sett i Hemkilen like nedafor 

Syrristgårdene. Ellers ruger sivhøna i Akersvannet. 

Åkerriksa (Crex crex) var før å høre sommeren 

igjennom fra enger og åkrer, nå er den en sjeldenhet også 

som besøk-ende. Det er gjerne i førstningen av juni en får 

høre et eksemplar eller to. 

Lirypa (Lagopus l. lagopus) er sett her to ganger om 

vinteren. Elgesem 11/1-45 (20--30 stk. i bjørkeskog), og 

Bakke i Hedrum 21/1 (3 stk. i blandingsskog). Mye snø. 

Orrfuglen (Lyrurus t. tetrix) er ganske vanlig, men 

ikke tallrik lenger. I et reir på Fen i Sandar, som lå i 

bjørkeskog, fant jeg 27/5-45 et egg som var helt 

forskjellig fra de andre 5. Det var nesten hvitt med færre 

flekker enn de normale. 

Storfuglen (Tetrao u, urogallus) er nærmest sjelden, 

men ruger årvisst i de indre skogtraktene. 

Jerpa (Tetrastes b. bonasia) har jeg faktisk aldri sett 

her. Den skal visst ruge i Hedrum og Kodal, etter det 

bøndene sier, men tallrik er den ikke lenger. 

 



Rapphøna (Perdix p.  perdix) er sett her noen få ganger, men i 

de kalde krigsvintrene døde de ut. En del var satt ut fra Aker gård 

ved Akersvannet før krigen, men krypskyttere og vinterkulde feller 

for mye til at en stamme kan holde seg. 

Summary. 

The author has based this article on observations made during the 

years 1940 to 1949. Some informations are procured from his brother, 

D. Møller and others. 

The investigated area, the parishes of Sandar, Tjølling Hedrum, 

Kodal, and Stokke near Sandefjord, west of the Oslo fjord, have very 

varied landscapes. From the coast with skerries and islands, to the hills 

and greater forests, you will see how the rocks and hills are scraped by 

the ice during the glacial periode, and streched out in NS-direction, or 

formed by the influence of the sea. The hard rocks are dominant. The 

great moraine is also a predominant landscape trait. The vegetation is 

rather rich, with heat loving trees like beech, elm and linden. 

The bird fauna is dominated by smaller species. A lot of birds of 

passage, not breeding here, pass through in spring and autumn. Below 

are some of the more interesting notes from the list. 

A pair of Carduelis carduelis with 4 young were seen in Sandar 4/8-

49, the species seen here only once before 1949, 30/1-42. A nest of 

Emberiza hontulana,, situated in the same hollow by a crag in Sandar in 

the years 1944, 1945, 1946, 1949 and 1950, probably belonged to the 

same pair. The new-comer E. schoeniclus has a few breeding places in 

the area. The Lullula arborea is now rather common here. A nest of 

Anthus pratensis, rare as breeding bird in this part of the country, was 

found in Stokke 1944. In the nest were 4 eggs of the pipit, and one of 

Cuculus canorus very like the others. The warbler Phylloscopus sibilatrix is 

spreading in the area. Acrocephalus choeno-baenus har been seen twice, in 

Sandar in May 1941 (D. Møller), and Stokke 1949 (O. Hagelund). A. 

scirpaceus observed Stokke 1949 (O. Hagelund). A. arundinaceus 

observed Stokke 18/6 and 20/6-49 (O. Hagelund). A nest of Hirundo 

rustica in Sandar was 1943 found on the outside of a barn, on the end of 

a beam. An Alcedo atthis ispida, ringed Latvia 2/7-49, was found 

wounded in Kodal 14/9-49 (J. Sann). Ciconia ciconia is seen here now 

and then in the spring, but only once in the autumn. Two specimens 

flew, southwards over Sandefjord 10/8 1949. The Numenius arquata is 

not in literature described from the Oslo fjord. However, the bird has 

bred here for years. The author 
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has found nests in Stokke, and pairs breed on other localities, both in 

Sandar and Tjølling A black tern, probably a Chlidonias nigra, was 

seen on the harbour of Sandefjord 8/8-46 (D. Møller). 21/8-49, one 

specimen, 22/8, three specimens of Sterna albifrons were seer_ on 

Sandefjord harbour, eating herring fry. The Fulica atra is seen in 

Stokke in the spring, not yet found breeding. Gallinula chloropus 

however, has been found breeding two places, in Stokke and Tjølling 

(1947-48-49-50). Crex crex is very rare now. Only 15 years ago the 

bird was rather common in the district. 

Snømusene. 

Av Aage Wildhagen. 
 

Våre minste rovdyr, snømusene, har hittil vært oppfattet som 

identiske med den i Europa alminneligst forekommende snømusart 

Mustela nivalis L. (C o 11 e t t 1877, 1883, 1898 og i911-12, W o 

1 1 e b æ k 1927 og 1947, O 1 s t a d 1945, J o h n s e n 1947). Det er 

en polymorf art som i Europa forekommer i en rekke underarter. 

I 1940 gjorde K. Z i m m e r m a n n oppmerksom på at mange av 

de former av snømus som er beskrevet dels som egne arter dels som 

underarter av Mustela nivalis L. må oppfattes som en egen art 

Mustela minuta P o m e 1 opprinnelig beskrevet av P o m e 1 i 

1853. Z i m m e r m a n n peker på at disse snømuspopulasjoner, 

som i første omgang kjennetegnes ved at individene er atskillig 

mindre enn individene i de andre populasjoner, i flere karakterer 

skiller seg fra Mustela nivalis populasjonene, og i størstedelen av 

sitt utbredelsesområde opptrer som en godt identifiserbar art. Til 

arten Mustela minuta P o m e 1 regner Z i m m e r m a n n også 

Mustela rixosa B a n g s fra Nord-Amerika, som tidligere har vært 

anerkjent som en egen art. 

Z i m m e r m a n n har undersøkt et større materiale av snømus fra 

forskjellige kanter av Europa og funnet at arten 
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Mustela minuta er en art som tidligere (i diluvium) har 

hatt en vid utbredelse i Europa, men etterhvert er blitt 

trengt tilbake til noen begrensede områder. Den finnes nå 

i nordlige deler av Nord-Amerika og i Øst-Sibir, i Europa 

bare i Nord-Russland, Fennoskandia og enkelte 

fjelltrakter lenger sør (Alpene, Karpatene, Auvergne). Det 

har i tidens Iøp vært gjort flere forsøk på å skille ut de 

små snømusene som egne arter under forskjellige navn, 

men forsøkene har ikke vært vellykkete fordi de 

karakterer man mest har festet seg ved har vært så 

variable at det ikke har latt seg gjøre å oppstille dem som 

sikre artskarakterer. 

Z i m m e r m a n n har imidlertid pekt på at de karak-

terer som P o m e 1 gir for sin art Mustela minuta, men 

som senere har vært oversett, synes tilstrekkelig til 

identifikasjon av arten i alle deler av dens 

utbredelsesområde. 

I sørlige strøk i Europa er Mustela nivalis lett å skille 

fra Mustela minuta. De forskjellige raser grupperer seg i to 

tydelige grupper. Individer av nivalis-gruppen er betydelig 

større enn minuta-individene, nivalis skifter ikke drakt om 

vinteren (den har ikke hvit vinterdrakt), det gjør derimot 

minuta. Sommerdrakten er hos begge grupper brun over-

side og gulhvit underside. Grensen mellom den brune og 

gulhvite fargen er hos nivalis ikke skarp, den er ujevn med 

brune flekker innover i det lyse feltet. Bak munnviken er en 

tydelig brun flekk i det lyse feltet (munnviksflekken). Hos 

minuta er grensen mellom fargene på over- og undersiden 

skarp og jevn, flekkene i munnvikene mangler. Halen hos 

minuta er relativt betydelig kortere enn hos nivalis. 

De nevnte karakterer er i Sør- og Mellom-Europa meget 

konstante og ved hjelp av dem kan man uten vanskelighet 

skille artene fra hverandre etter eksteriøret. Imidlertid viser 

det seg at disse karakterer ikke er konstante i andre deler 

av snømusenes utbredelsesområde, som det senere skal 

vises kan de ikke brukes til å skille artene fra hverandre 

hos oss. 

I Skandinavia, bortsett fra Sør-Sverige, skifter også ni-

valis farge om vintren, den har helt hvit vinterdrakt. I 

Sverige finner vi et grenseområde, i Sør-Sverige er nivalis 

individene brune på oversiden året rundt, lenger nord er de 

hvite om vinteren. Etter iakttagelser på snømus i fan-

genskap er dette et forhold som iallfall delvis har sammen-

heng med temperaturen. Fargegrensen hos nivalis fra dist-

rikter hvor den skifter farge om vintren er skarp, som hos 

minuta i Sør-Europa. (M o n t e n 1945). Det ser ut til at 

denne skarpe grensen mellom fargene på over- og under-

siden er noe som kan ha sammenheng med draktskiftet og 

ellers ikke er noen konstant karakter. Visse andre farge-

karakterer som også kan brukes til å skille artene fra hver-

andre lenger sør synes også å variere så sterkt at de ikke 

kan brukes til å skille artene på våre breddegrader. Dertil 

kommer den store vanskelighet at nivalis varierer sterkt i 

størrelse motsatt Bergmanns regel, individene er, i 

motsetning til individer av de fleste andre arter av varm-

blodige dyr, mindre hos oss enn i sørlige strøk. Nivalis-

individene kan etter alt å dømme være like små hos oss 

som minuta-individene lenger sør. Hadde det vært slik at 

minuta hadde variert i størrelse i. samme grad som nivalis 

hadde saken vært grei, men det gjør den dessverre ikke. 

Den er antakelig noe mindre hos oss enn lenger sør, men 

størrelsen avtar ikke så sterkt som hos nivalis. Enda en 

kjedelighet er at nivalis har betydelig kortere hale i Skandi-

navia enn i Sør-Europa, det har også minuta, men også 

denne karakteren ser ut til å variere slik at artene neppe 

kan skilles etter den hos oss. 

Imidlertid har P o m e 1 pekt på enda en karakter som 

synes å være konstant. Z i m m e r m a n n har i alle de 

eksemplarer han har undersøkt kunnet bruke denne ka-

rakteren til å skille dem i to distinkte grupper. Det er en 

karakteristisk forskjell i kraniets bygning hos de to arter. 

Kraniet hos Mustela nivalis er atskillig kraftigere enn hos 

minuta. Jeg skal ikke gå i detaljer her, men bare nevne at 

kraniet både hos hunner og hanner av minuta er mere 

primitivt bygget enn hos nivalis. Hos hannene er det en 

forskjell som er iøynefallende. Hannene hos nivalis har en 

skarp kant (muskelfeste) som går i en bue fra kraniefrem 
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springet i interorbitalregionen (se tegning) og innover mot midtlinjen, 

kantene fra de to sider møtes allerede i orbitalregionen og fortsetter som 

en skarp kant bakover. Hos minuta er kanten lite skarp, ofte helt 

utvisket, og kantene fra de to sider støter sammen langt bak på kraniet (i 

parietalregionen). Etter de undersøkelser jeg hittil har foretatt av norske 

snømus må jeg si at det ser ut til at også denne karakteren vanskelig kan 

brukes til å skille ut artene hos oss, idet det bare er karakteren hos 

hannene som er overbevisende. 

P o m e 1 har oppstilt sin art minuta etter studier av snømusene i et meget 

begrenset område i Frankrike (Auvergne) Z i m m e r m a n n har funnet de 

samme karakterer hos en rekke andre populasjoner. De populasjoner det 

dreier seg om er for en dels vedkommende tidligere oppstilt som arts-

forskjellige fra Mustela nivalis. C a v a z z a har studert 

snømuspopulasjonene i Alpene og oppstilt en art Mustela monticola.

 J. A. A 1 1 e n har beskrevet en snømusart fra Øst-Sibir 

som han kaller Mustela pygmaea. Begge disse arter skiller seg fra nivalis 

med de samme karakterer som P o m e 1 gir for minuta. G. M. A 11 e n 

oppstiller pyg 
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maea som underart av den amerikanske Mustela rixosa, og mener den 

forekommer i palearktiske egner rundt hele jorden. Som det sees er det 

nokså sterke indisier for at minuta skiller seg tydelig fra nivalis, selv 

om det, som det synes, er vanskelig å skille dem etter morfologiske 

karakterer i visse deler av utbredelsesområdet. 

Det kan forøvrig være et spørsmål om berettigelsen av å oppstille 

to grupper som synes så vanskelig å skille fra hverandre og som i visse 

deler av utbredelsesområdet synes å gå helt over i hverandre, som to 

forskjellige arter. Etter moderne oppfatning er grensene for hva man 

skal kalle art eller underarter av samme art ikke så klare som man 

tidligere mente. En endelig løsning på spørsmålet kan vi vanskelig få 

før et stort materiale av snømus fra alle deler av deres 

utbredelsesområde er undersøkt både med henblikk på morfologiske 

og biologiske egenskaper hos de forskjellige populasjoner. Inntil en 

slik undersøkelse er foretatt kan vi godt bli stående ved at vi har to 

arter for oss, idet en rekke populasjoner fra forskjellige deler av snø-

musenes utbredelsesområde har visse felles trekk som skiller dem fra 

andre populasjoner. 

M o n t e n har pekt på en interessant, men ikke uoverstigelig 

vanskelighet som kan oppstå hvis vi har med to forskjellige arter å 

gjøre. M o n te n antar at ytterligere undersøkelser av snømusene i 

Sverige kan bringe for dagen at vi har å gjøre med arter med tydelig 

atskilte utbredelsesområder der. Etter de undersøkelser M o n t e n 

hittil har gjort, ser det ut til at nivalis er utbredt i Sør- og Mellom-

Sverige, mens minuta er utbredt i Nord-Sverige og kanskje nedover i 

Mellom-Sverige i de vestlige fjelltrakter. Mustela nivalis har fått sitt 

navn av L i n n e. Typeeksemplaret, det eksemplar L i n n e beskrev 

arten etter da han ga den navn, finnes ikke lenger, men lokaliteten for 

typeeksemplaret var Vesterbotten. I dette område er det ifølge M o n te 

n sannsynlig at bare Mustela minuta finnes, og altså har L i n n e s 

typeeksemplar vært en minuta. Isåfall skal artsnavnet nivalis egentlig 

tilhøre minuta, og nivalis må få et nytt 

81 



82 83 

navn. Men i et slikt tilfelle er det sannsynlig at man velger 

et annet typeeksemplar, og da en typisk nivalis. Det kan 

man i alle tilfelle gjøre hvis det viser seg at både nivalis og 

minuta finnes i Vesterbotten, men hvis bare minuta finnes, 

må det formodentlig overlates til en internasjonal komite av 

zoologer som steller med slike ting å ta avgjørelsen. 

For oss har det interesse at Z i m m e r m a n n har under-

søkt noen snømus fra Norge og funnet at de tilhører arten 

Mustela minuta. 

Av bestyreren for Universitetets Zoologiske Musum i Oslo, dr. 

L. R. N a t v i g, har jeg fått tillatelse til å gjennomgå museets 

samlinger av snømus. Samlingene består av 53 skinn, hvorav de 

23 med tilhørende kranier. Dertil 8 kranier. 

Et eneste eksemplar, en hann i vinterdrakt fanget på 

Nesodden 25/3 1910, kan med sikkerhet etter kraniekarak-

terene identifiseres som en Mustela nivalis L. Av de øvrige 

eksemplarer er alle, med unntakelse av ett som jeg senere skal 

komme tilbake til, både i skinn og kranier overensstemmende 

med beskrivelsen av Mustela minuta P o m e l. Disse 

eksemplarer skriver seg fra forskjellige steder i landet, fra Øvre 

Pasvik i nord til Nesgrenda i sør. 
Det passer godt med det vi vet om artens utbredelses-

område i det hele at minuta er den vanlige form hos oss. Det 
er fortrinnsvis på lavlandet. i sørøst at vi kan vente å finne 
Mustela nivalis. 

Imidlertid er det ett eksemplar som ikke er overensstem-

mende med beskrivelsen av noen av artene, og som svekker Z 

i m m e r m a n n s og andres oppstilling av forskjellene på 

minuta og nivalis. Det er en han, fanget i Rømskog av Knut 

Årstad 10/1-1951. Den var i sommerdrakt, og drakten var en 

typisk nivalis-drakt, med uskarp fargegrense og store, sterkt 

brune munnviksflekker (det eneste norske eksemplar jeg har 

sett med munnviksflekker). Drakten var altså som nivalis i de 

distrikter hvor den ikke skifter farge om vinteren. Kraniet var 

imidlertid et typisk minuta-kra 

 

nium, helt overensstemmende med P o m e 1 s 

beskrivelse. Dette betyr formodentlig at hvis minuta under 

visse forhold ikke skifter farge om vinteren, blir 

fargegrensen som hos nivalis uskarp. Med andre ord, hos 

oss kan det ikke under noen omstendighet skilles mellom 

et nivalis- og et minutaskinn. Eksemplaret var forøvrig 

meget stort til minuta å være. Det veiet 50 gram, 

totallengden var 209 mm (hvorav halepenslen 13 mm), 

halelengden var 43 mm (inklusive halepenslen). 

En undersøkelse over vekt-variasjoner i 

vinterhalvåret hos kjøttmeis. 

(Partis m. major L.) (Meddelelse 

fra Statens Viltundersøkelser).  

Av Svein Haftorn. 

 
Ved systematisk veiing av fugl kan en på en enkel måte 

skaffe materiale til belysning av mange viktige økologisk-

fysiologiske problemer. I løpet av de siste 25 år er det der-

for kommet en rekke avhandlinger som behandler vekt-

forholdene hos forskjellige fuglearter.  

Med hensyn til standfugler så er en jevnt over kommet til 

det bemerkelsesverdige resultat at disse passerer vinter-

halvåret i meget god kondisjon, hva en tidligere ikke trod-

de. Ja, for flere arters vedkommende er det påvist at fug-

lene nettopp om vinteren når sin høyeste vekt. Z e d 1 i t z 

(1926) gir en rekke dato for skjære, gulspurv, granmeis og 

lauvmeis, som alle viser god vinterkondisjon. Ennå bedre 

eksempler finner en blant større arter. Hagen (1942) har i 

Norge undersøkt vektforholdene bl. a. hos hubro, snøugle, 

kongeørn, hønsehauk og lirype. Alle disse viser relativt 

god eller sogar optimal kondisjon om vinteren. Hos 

 



hønsehauken er således vekten i grove trekk kjent for 8 

av årets måneder, nemlig for oktober--mai. Hos hannen 

går gjennomsnittsvekten opp fra 852 g i desember til 938 

g i februar. I løpet av mars--mai faller vekten igjen ned til 

819 g. For hunnens vedkommende er forholdet ennå mer 

utpreget, idet vekten uten å stige nevneverdig på forvinte-

ren, plutselig hever seg fra 1295 g til 1756 g i tiden 

januarmars! I april er vekten igjen nede i 1227 g. 

Når det gjelder trekkfugler, har Z e d 1 i t z (1. c.) for 

en rekke arter (bl, a. bokfink og ringdue) vist at de ved 

ankomsten om våren befinner seg i utmerket kondisjon, 

er fete og veier meget. Men ut over våren synker vekten 

påtakelig. Denne utvikling er en følge av de anstrengelser 

og vanskeligheter som møter fuglen på hjemstedet (usikre 

næringsforhold, -livlig sangvirksomhet, revirbesettelse, 

kamp med rivaler, parring osv.). Z e d 1 i t z drar den 

slutning at normalt forløpende trekk under værforhold 

som ikke er for ugunstige, ikke byr på noen særlige 

anstrengelser for fuglene, idet trekket foregår i relativt 

korte etapper. 

Ovenstående gir meget summarisk et bilde av hvilke 

resultater en kan oppnå ved systematisk veiing av fugl. 

På foranledning av d r. O 1 s t a d ble det på Tøyen, 

Oslo, foretatt en del ringmerking av kjøttmeiser vintrene 

1935 /36, 1936/37, 1937/38, 1938/39 og 1939/40. 

Samtidig med ringmerkingen - som ble utført av 

preparant Erling H a n s e n - ble kjøttmeisene 

kjønnsbestemt og veid. 

Kjøttmeisene ble alle fanget ved hjelp av ett eneste 

fangstapparat. Dette var meget enkelt og besto av en liten 

trekasse med falldør. Kassen ble opphengt utenfor ett av 

vinduene på preparantverkstedet på Zoologisk Museum og 

fyllt med lokkemat. Apparatet ble hele vinteren benyttet 

som vanlig matbrett, som daglig ble besøkt av fuglene. 

Fra tid til annen ble det så innfanget en del fugl. Disse 

ble sluppet igjen umiddelbart etter undersøkelsen. 

Før veiingen ble fuglen fort inn i et celluloid-rør med 
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bunn. Røret ble så stillet på vektskålen slik at fuglens 

hode vendte ned. På den måten lå fuglen rolig under hele 

undersøkelsen. 
All fangst av fugl foregikk mellom kl, 9 og 15. 

I det følgende skal jeg forsøke å gjøre rede for de viktigste 

resultater som en behandling av det innsamlede materiale 

har ført til. 

Materiale. 

 
I alt er det på Tøyen fanget og ringmerket 441 kjøttmeiser. 

Av disse er 167  og 177   - mens 97 kjøttmeiser ikke er 

kjønnsbestemt. 

Av vekter foreligger sammenlagt 638 251 ? 

Y og 122 av ukjent kjønn) fordelt på 438 individer. Av de 

441 ringmerkete kjøttmeiser er det altså bare 3 stykker 

som ikke er veid i det minste en gang. 

Til veiingen ble anvendt en alminnelig brevvekt med 

graminndeling. Hver enkelt vektoppgift er derfor ikke så 

nøyaktig som Ønskelig kunne være. Mer pålitelig blir 

imidlertid middelvektene, og det er derfor disse som vil bli 

benyttet i dette arbeidet. Ved veiingen ble alltid brukt den 

samme vekt. Dette er selvsagt en fordel, da en eventuell 

konstant vektfeil ikke vil påvirke krumningsforløpet av 

vektkurvene. 

Vektsvingninger i vinterhalvåret. 
 

Tabell 1 viser de månedlige middelvektene, undersøkt 

serskilt for d og  (for å få utnyttet hele materialet har jeg i 

nederste rubrikk slått sammen begge kjønn   På fig. 1 

finnes de respektive vektkurver, basert på det samlete 

kjønnsbestemte materiale. Vektkurvene har nøyaktig 

samme forløp og viser for det første at  d gjennomgående er 

Tyngst hele vinteren gjennom. Dernest framgår det klart at 

kjøttmeisa øker i vekt ut over vinteren, når et maksimum 

midtvinters, f or så igjen å avta i vekt. 

Kurvene bygger på observasjoner for en rekke forskjel 
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lige vintre. Svingningsforløpet kan derfor ikke generaliseres 

til det enkelte år. Vintermaksimum faller for de undersøkte 

år gjennomsnittlig i annen halvdel av desember.  

Den tanke ligger nær at vektsvingningene er temperatur-

betinget. På fig. 1 har jeg av den grunn oppført den gjen-

nomsnittlige temperaturkurve for de 5 undersøkelsesvintre. 

En betraktning av kurvene viser at det godt kan være en 

korrelasjon til stede. At vekten virkelig på en bemer-

kelsesverdig måte fluktuerer med de herskende temperatur-

forhold, vil bli vist seinere i denne artikkel.  

Det er verd å legge merke til at begge vektkurvene på fig. 

1 er for nedgående i januar-februar, d.v.s. nettopp på den 

tid da temperaturen er lavest. Dette skulle tyde på at 
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januar-februar er den kritiske periode i kjøttmeisas 

vintertilværelse. 

Det er øyensynlig slik at vekttap i større grad skyldes 

mangel på føde enn sterk kulde. Som eksempel på hvor 

motstandsdyktige meisene er overfor kulde, kan nevnes at 

L. P o r t e n k o s selv under de heftigste kuldeperioder (= 

50°) i Anadyr aldri fant en ihjelfrosset meise (G r o t e 

1943). 

På grunnlag av vektkurvene skulle en således ha lov til 
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å anta at Oslo-områdets meisebestand stort sett har greid 

å skaffe tilveie tilstrekkelig kvantum føde under vinterens 

første halvdel. Men tiden omkring nyttår danner et vende-

punkt, og kjøttmeisene har heretter hatt knappere tilgang 

på næring. 

Vektvariasjoner fra år til år. 

På tabell 1 er ført opp middelvekten novemberjanuar 

for fire av undersøkelsesvintrene. Disse tall er benyttet til 

fig. 2. Denne viser for det første at kjøttmeisas middelvekt 

svinger merkbart fra år til annet, for det annet at disse 

svingninger høyst sannsynlig er temperaturbetinget, 
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idet vakten varierer omvendt proporsjonalt med tempera-

turen. En gjennomgående mild vinter medfører en relativt 

lav middelvekt. Synker middeltemperaturen det følgende 

år, stiger middelvekten tilsvarende. Fig. 3 viser at det 

samme avhengighetsforhold kommer utmerket tilsyne ved 

en sammenligning av middelvektene for de enkelte 

måneder november-desember fra år til år. For januar er 

forholdet ikke fullt så entydig og for februar (lite 

materiale!) kan det synes som om vekten svinger 

proporsjonalt med temperaturen. Er februar-vektene 

representative, kan en kanskje søke årsaken til denne 

parallellitet mellom vekt og temperatur i relativ knapp 

næringstilgang. Som tidligere påpekt synes vinterens 

kritiske periode for kjøttmeisa å være januar-februar. Det 

er da nokså rimelig at vekten i denne vanskelige periode 

svinger mer i takt med temperaturen. 

I vintertiden er det særlig avleiring og forbruk av 

reservefett som forårsaker de mer langsiktige 

vektforandringer Kjøttmeisa er åpenbart i besittelse av en 

fysiologisk mekanisme som på en formålstjenlig måte 

regulerer fettlagets tykkelse alt etter de rådende 

temperaturforhold. En forutsetning er det at 

ernæringstilgangen må være så god at fuglen ikke bare 

kan dekke det økete varmetap som et temperaturfall 

medfører, men dertil er i stand til å oppta et nærings-

overskudd som kan øke fettmengden. 

Under skinnet avsettes fettet særlig rundt halsregionen 

og et stykke nedover brystkammen, på kroppsidene, rundt 

bekkenpartiet, langs ryggens midtlinje og på lårene. Dess-

uten avleires fett rundt innvollene. Reservefettet har en 

viktig biologisk oppgave. Det er ikke bare varmeisolerende, 

slik at det kan tjene som et effektivt vern mot lave tempe-

raturer i vintertiden. Det er også det viktigste brennstoff 

på dager med næringsmangel. 
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An investigation on weight-variations of the Great tit, Parus m. 

major L. 
 

During the five winters 1935/36--1939/40 a number of 441 Great tits 

(167 177 ? ? , 97 of unkonwn sex) were captured at Oslo. After banding 

all exept 3 were weighed. Many of the tits were recaptured and the 

study therefore consists of 638 weights in all (265  251 Y Y, 122 of 

unknown sex). 

Weight- variations in winter time As will be seen from table 1 and fig. 1 the 

males - on the avarage - are heavier the entire winter. The weight increases 

during Oct.-Dec.. December represents the winter-maximum, and after that 

month the weights falls off (Jan.March). 

Weight-variations year by year. Fig. 2 shows the mean-weight and the 

corresponding mean-temperature of { HYPERLINK http://Nov.-Jan.in } four 

different years. The weight-curves show a negative correlation to the 

temperature. A mild winter leads to a relatively low mean-weight. If the 

mean-temperature is lower the following year, the tits react by showing 

correspondingly higher mean-weight. The same correlation appears when 

comparing the mean-weights of the individual months Nov and Dec. from 

one year to another (fig. 3). In Jan, the relation is not evident, and in Febr. 

the weight (very few data!) tends to vary with the temperature. If the weight-

data of Febr. are representative, it is possible that this parallellism between 

weight and temperature is caused by inadequate food supply. Fig. 2 shows 

that the weight decreases in late winter, just when the temperature is very 

low. One may therefore conclude that the food supply is insufficient at that 

times and that { HYPERLINK http://Jan.-Febr.is } the most critical period 

of the winter. 

In wintertime it is mostly storing and consumption of spare fat, which cause 

the gradual weight-variations. The subcutaneous fat is stored especially 

around the neck region and partly down along the keel of the sternum, on the 

sides of body, around the pelvic region, along the medial line of the back and 

on the thighs. Furthermore fat is stored around the entrails. 
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smånotiser. 

1. Reliktlaks fra Namsen Nord-Trøndelag. 

Våren 1945 fortalte ingeniør Vik ved Statens vegkontor i Bod¢ 

om en merkelig aure han hadde fiska i Namsen ved Bjørnstad. 

Fisken hadde mørke flekker langs sidene, og hadde så stive 

brystfinner at den «kunne ligge på magen.» 

Jeg har flere ganger forsøkt å fiske denne fisken, men det har 

ikke høvd slik med tiden at det har vært mulig å få tak i den. Men 

fra Karl Gudmundsen, Bjørnstad, og fra politibetjent Ola Olsen, 

Harstad har jeg fått atskillige eksemplarer av denne fisken. Det viser 

seg at det er reliktlaks. (Salmo salar form. Dahli). 

Slik laks er ikke funnet for nordafjells. Professor dr. Knut Dahl 

har funnet reliktlaks i flere vassdrag på Sørlandet, særlig i Otra. 

Reliktlaksen fins i store deler av Namsenvassdraget ovafor 

Fiskumfossen. Denne fossen har et fall på ca. 45 m, og her stopper 

laksen som kommer fra sjøen. Reliktlaksen vil således være avskåret 

fra å komme opp att, dersom den gikk til sjøs. 

Størrelsen på fisken er vanlig beskjeden Det meste av bestanden 

er således under 20 cm's lengde. Veksten er sein. Det opplyses at 

det av og til kan forekomme større eksemplarer, men dette har jeg 

ikke fått bekreftet. 

Reliktlaksen forekommer i store mengder, og fiskes særlig på 
ettersommeren. I Namsen går den under navn av «småblank». 

Magnus Berg. 

2. Haukugla i ((Norges Dyreliv». 

I Norges Dyreliv skriver jeg om haukugla: «T forrige hundreår 

var den mye mer utbredd enn nå. Så seint som omkring det store 

lemenåret 1909 var den svært alminnelig i høyere liggende skog-

trakter i Sør-Norge. Etter 1914 har Zoologisk Museum i Oslo ikke 

mottatt noe eksemplar av denne arten». 

På grunn av uttalelser i dagspressen ved forskjellige høve i 1949-

-50, og dessuten en kritikk i «Fauna» h. 3, 1950, side 97, ser jeg det 

påkrevet å komme med noen opplysninger: 

«Fauna»s lesere vil ha lagt merke til artikkelen om haukugla av 

Yngvar Hagen og undertegnede i h. 1, 1950. Der skriver vi b1. a.: 

«Så vidt vites finnes det ingen opplysninger om at haukuglen har 

hekket i det sønnenfjeldske Norge i de siste 30-40 år. - - Det synes 

altså som temporære fremstøt av arten sørover i forbindelse med 

yngleår ikke har forekommet i større skala på lange tider. - - Det er 

derfor interessant å kunne registrere et tydelig yngleår for 

haukuglen så vel i Nord-Trøndelag som i øvre Hedmark fylke i 1949». 
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Observasjoner fra mange kanter av Sør-Norge viser at haukugla må 

ha opptrådt mer tallrik her sør i ca. 1948-50 enn den har gjort på 

henved 40 år. Det er derfor ikke rart at folk som er ukjente med 

haukuglas lunefulle opptreden, har stusset over dens tallrikhet i 

nettopp de samme år som uttalelsen i Norges Dyreliv så dagens lys. 

Hertil er å bemerke at jeg våren 1947 tilskrev de zoologiske 

museer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø samt 

professor Knut Dahl og spurte om kjennskapet til opptreden av mer 

sjeldne rovfuglarter - bl. a. haukugle. Opplysninger av verdi for 

denne art fikk jeg hovedsakelig fra museumsbestyrer konservator 

Wollebæk og fra professor Dahl. Wollebæk sendte meg liste over 

innkomne eksemplarer til zoologisk museum i Oslo, som viste at det i 

dette hundreår var innkommet 9 eksemplarer t. o. m. 1912 og dertil 

ett eksemplar i 1918 (dessverre har jeg begått en skrivefeil i 

manuskriptet til Norges Dyreliv og skrevet 1914 istedenfor 1918). 

Samtidig skriver Wollebæk at hankugla så han ofte i slutten av 

forrige hundreåret, men at dr. Olstad sier (våren 1947) at den nå er 

blitt sjelden. (Jeg hadde selv snakket med dr. Olstad om saken 

tidligere.) Knut Dahl skriver (1. april 1947) at han så betydelige 

mengder haukngler i traktene rundt Hardangervidda i 1905 til 13, 

«men etter den tid kan jeg ikke erindre å ha sett eller skutt på en 

eneste haukugle.» 

På grunnlag av ovennevnte opplysninger skulle det synes naturlig 

at jeg skrev som jeg gjorde i Norges Dyreliv (bortsett fra det feilaktige 

årstall, som forøvrig ikke på noen måte forskyver bildet). 

Manuskriptet om uglene skrev jeg i september 1947. 

I 1948 fikk jeg vite at preparantene ved Zoologisk Museum i Oslo 

hadde mottatt haukugler til utstopping for private ved flere høve i 

senere år. Dette ergret meg en del, for det var da for sent å rette det 

jeg hadde skrevet i Norges Dyreliv. 

Edvard  Barth. 

3. Vipe i Troms.  
T hefte tre av «Fauna» 1950 hadde Hj. M. K. Lund ein artikkel om 

vipe i Troms. Ho var då sett i Bardu. I april 1950 var eg opp i 

under over 5 finne denne fuglen på Karlsøy på 70° nord. 

Eg kom til Karlsøy den 18. april. Eg var spent på kva eg ville finne 

av fugleliv der, for eg hadde ikkje vore pa Øya før Første dagen eg 

var der la eg merke til ein fugl som fleire gonger kom og sette seg på 

jordet eit stykke frå huset eg budde i. Folk der meinte det var ei 

småspove, men det var eg straks klår over at det ikkje var. Men så 

fekk eg studert fuglen med kikert på godt hold, og då var det ikkje 

lenger tvil. Det måtte nok vere ei vipe 

 



eg hadde føre meg. Dette syntes eg elles var eit merkeleg høve, 

for når eg no granska nærare etter synte det seg at der på øya 

var 6-7 fuglar av same slaget. I Løvenskiold: «Håndbok over 

Norges fugler», fann eg at vipa var funne rugande nordover til 

Røst i Lofoten på 67° 30' nord, og Økland stadfesta dette i «Hvil-

ken fugl er det?» (Rugefugl nordover til polarsirkelen, seier han). 

Eg fann då ut at dette var flakkande fuglar då vipa tidt flakkar 

ikring. Men så den 21. april fann eg ei vipe som låg på eit tomt 

reir i nærleiken av eit lite myrhol der nokre spover heldt til. Då 

fatta eg mistanke om at dette måtte vere fuglar som skulle verpe 

på øya. Dagen etter - den 22. - var det ikkje lenger tvil; eg fann 

eit egg i reiret (reir nr. 1). 

Så gjekk eg rundt på øya og heldt auge med andre fuglar i tre 

dagar. Det synte seg at der var to andre vipepar også. Tidleg om 

morgonen den 24. fann eg andre egget i reir nr. 1, dagen etter 

egg nr. 3. Den 26. var kullet i reir nr. 1 fullagt med 4 egg. Same 

dagen fann eg første egget hos par nr. 2. (Reiret hadde eg funne 

dagen før.) Den 27. hadde par nr. 2 fått andre egget Same dagen 

fann eg eit tomt reir hos eit par på andre sida av øya. Eg hadde 

då sett paret på same staden før også. No møttefuglane meg med 

stup og vilde halde meg borte. (Eg går ut frå at første egget der 

var lagt dagen etter, dvs. den 28. april. Då legg eg dei to første 

reirfunna til grunn for tanken.) 

Dei to første reira eg fann låg omlag 100 m frå kvarandre, 4-

500 m frå næraste gard. Det tredje reiret låg heilt på baksida av 

øya, langt frå næraste bygnad. 

Den 28. april måtte eg reise frå øya, så eg fekk ikkje granska 

nærare etter desse vipene. Reir nr. tre fekk eg heller ikkje sett til. 

Difor veit eg ikkje sikkert om der vart lagt egg. Reir { HYPERLINK 

http://nr.to } låg nær, så eg fekk sjå at det var kome tre egg i 

dette reiret. 

Folk på Karlsøy trudde at vipa hadde verpa der året før og. 

Sjølv fekk eg ikkje noko prov for dette. 
Hans Kr. Eriksen. 

4. Stor piplerke (Anthus rivhardi) observert på Jæren 

Det vakte stor interesse blant ornitoligene da C h a w o r t 

hM u s t e r s «oppdaget» Utsira som et eldorado for den som vil 

finne sjeldne trekkfugler i Norge. Grunnen til at en på denne øya 

kan få tak i så mange rariteter, er at fuglene holder til på et lite 

område som kan tråles flere ganger om dagen. 

Det var opplagt at mange av de sjeldne artene som forekom på 

Utsira under høsttrekket også måtte finnes andre steder langs 

vestkysten. Men på Jæren { HYPERLINK http://f.eks.er } forholdet 

slik at det i trekktida er noe av et slumpetreff å komme over et av 

de mer { 
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sjeldne fugleslag. Og oppdager en noe mistenkelig, er det i de 

aller fleste tilfelle helt håpløst å ta opp jakten når fuglen for-

svinner innover de «endeløse» vidder. Det er som å lete etter nåla i 

høylasset. - Både høster. 1949 og 1950 har jeg således sett en 

finkefugl som hadde en for meg ukjent lokketone. I 1949 var jeg 

sammen med S v e i n H a f t o r n da to eksemplarer av arten fløy 

over Revtangen, men heller ikke Haftorn hadde noen gang 

tidligere hørt denne fuglestemmen. 

I dagene omkring 25. september 1950 måtte vaderfangsten ved 

Ornitologisk Stasjon innstilles på grunn av luftvernartilleriets 

øvelser. Jeg nyttet da tida til bl. a. å gjennomstreife noen flate 

strekninger lenger inne på Revtangen. På et sted der det var 

meget fjorgammelt gras og tistler, holdt det seg mange lerker 

(Alauda arvenses og heipilewrker (Anthus pratensis). Om morgenen 

den 23. september 1950 skremte jeg her flere ganger opp et 

eksemplar av stor piplerke (Anthus richardi ). - Fuglen var meget sky 

og lettet hver gang på en 60-70 meters hold så det var uråd å få 

skutt den. Til slutt slo piplerka seg ned om lag 300 m fra 

artilleriets standplass, og da en salve braket løs, lettet fuglen og 

fløy høgt opp i lufta og forsvant i austlig retning.  

Det var lett å bestemme arten fordi piplerka stadig lot høre sin 

karakteristiske lokketone som jeg siste gang hadde hørt på Lista 

den 27. og 28. september 1949. (Stav. Mus. Årbok 1949, s. 124.) 

Seinere undersøkte jeg flere ganger den samme strekningen på 

Revtangen i håp om at piplerka kanskje kunne ha vendt tilbake, 

men resultatet ble negativt. 

A. Bernhoft-Osa 

5. Sein forekomst av låvesvale (Hirundo rustica) i Stavanger. Den 

8. november 1950 observerte jeg en låvesvale (Hirundo rustica som 

kretset rundt i parken ved Stavanger Museum. Fuglen lot til å 

være i god form. 

Den 13. november 1949 sås 8 låvesvaler på Byhaugen i 

utkanten av byen. Etter det jeg kunne se, var det 2 voksne fugler 

i flokken. De andre var visstnok alle sammen ungfugler. Disse 

svalene holdt seg en times tid ved Byhaugen, men forsvant så i 

sørlig retning. Den 20. november 1949 forekom dessuten 2 

eksemplarer på samme sted. 

Når det i litteraturen fins en del opplysninger om seine høst-

observasjoner eller overvintrende trekkfugler som normalt for-

later landet tidlig på høsten, kan en gå ut fra at i de fleste tilfelle 

gjelder det individer som feiler ett eller annet og derfor ikke er 

dradd sin veg. - Når jeg for å nevne et eksempel, en gang mellom 

jul og nyttår iakttok en munk (Sylv ia atricapilla) 
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ute på Byhauger., så kan en ikke si at fuglen «overvintret» der i 

likhet med de individer av rødstrupe (Erithacus rubecula), bokfink 

(Fringilla coelebs) Og svarttrost (Turdus merula som årlig pleier å 

tilbringe vinteren i og ved Stavanger. 

Ved Ottenby fågelstation på Øland kunne en i slutten av 

oktober 1948 daglig s° 4 linerler (Motacilla alba) En tilfeldig 

iakttager ville kanskje notert disse fuglene som en «sein» høst-

observasjon. Men jeg som hadde høve til å betrakte fuglene hver 

dag, visste at alle fire feilte noe. To av dem hadde en liten 

vingskade som bare var synlig når de fløy. Det tredje eksemplar 

hadde en stiv fot, og det fjerde var sykt og trippet omkring med 

litt «oppblåst» fjørdrakt. 

En høst berettet lokalavisene om overvintrende linerler som 

ikke hadde villet forlate sitt kjære Stavanger; men det viste seg at 

det var fugler med vingeskade. 

Etter min erfaring bør en være meget kritisk overfor oppgifter 

om sein forekomst eller overvintring av de fleste insektetende 

småfugler. Det samme gjelder også for mange vaderarter. Flere 

ganger har jeg funnet at vadefugler bare overvintret fordi de var 

skadeskutt selv om skaden lot til å være ganske ubetydelig. 

Men når det observeres en så stor flokk som 8 låvesvaler i 

midten av november, kan en gå ut fra at fuglene har vært fullt i 

orden og at den seine avreisa skyldes andre årsaker. 

A. Bernhoft-Osa. 
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