
 

 

 

Gaupen, en av våre sjeldne dyrearter 

Av Aage Wildhagen 

I Svenska Naturskyddsforeningens Tidsskrift «Sveriges 

Natur» Årsbok 1951 (Bokforlaget Svensk Natur) er inntatt 

(side 122-162) en meget interessant avhandling om gau-

pens historie og nåværende forekomst i Sverige og i 

Europa forøvrig av Kai C u r r y-L i n d a h 1. 

Avhandlingen inneholder mange ting som har stor 

interesse for dem som interesserer seg for norsk dyreliv og 

norsk natur. Jeg skal her først med forfatterens samtykke 

referere denne avhandlingen, med særlig vekt på de ting 

som har aktualitet hos oss. 

Arbeidet inneholder først et avsnitt om gaupens forhold 

i Sverige og om dens nåværende utbredelse i de forskjellige 

distrikter. Som det vil være kjent for de fleste har gaupen 

inntil begynnelsen av forrige århundre vært meget almin-

nelig i Skandinavia. I 10 års perioden 1827-1836 - de 

første 10 år etter skuddpremiens innføring i Sverige - ble 

betalt premier for tilsammen 2506 felte gauper i Sverige. 

Kurven for utbetalte skuddpremier viser et meget sterkt 

fall gjennom forrige hundreår, i begynnelsen av dette  



av gauper i Sør-Sverige i vår tid er forsåvidt av ny dato, i 

begynnelsen av hundreåret var gaupen praktisk talt for -

svunnet fra disse områdene, det var først i slutten av 

totalfredningsperioden 1928-42 at den begynte å vise seg 

igjen. I Småland og Dalsland har gaupen vist seg istand 

til å tilpasse seg til ganske tett befolkede og sterkt 

kultiverte trakter. Det er ifølge Curry-Lindahl konstatert 

forbausende lite skade av gaupe på tamdyr i de sørlige 

områdene. De eneste alvorligere klager over gaupen som 

har fremkommet er fra jegere som ergrer seg over å ha en 

konkurrent i markene. I denne forbindelse er det av 

interesse å nevne at forfatteren også tar seg av spørsmålet 

hvorvidt gaupen kan bli farlig for mennesker, særlig 

småbarn, hvis den skal få lov å leve og kanskje øke i 

antall i nærheten av bebyggelse. Imidlertid mener 

forfatteren at noen slik fare ikke er tilstede, han mener å 

kunne fastslå at det ikke har forekommet i et eneste 

tilfelle at «oprovocerade eller osårade» gauper har overfalt 

mennesker hverken i vår tid eller tidligere noe sted i 

verden. 

Curry-Lindahls avhandling inneholder et stort avsnitt 

om gaupens historie ellers i Europa. I Fennoskandia var 

gaupen alminnelig i begynnelsen av forrige hundreåret, 

men avtok etterhvert sterkt i antall, slik at i slutten av 

hundreåret forsvant den i det ene distrikt etter det andre. 

Gaupens historie i Sverige, Norge og Finnland har vært 

omtrent ens. I det siste tiår synes det å være en svak 

tendens til økning i gaupebestanden i Norge, Finnland og 

Sør-Sverige. 

I Danmark har gaupen overhodet ikke forekommet i 

historisk tid, men det er gjort fossilfunn både i Jylland og 

på Sjelland. Også i Storbritannia har gaupen vært ukjent i 

historisk tid, det yngste fossilfunnet skriver seg fra den 

eldre steinalder. Muligens har vår gaupe, i motsetning til 

dens amerikanske slektning, i det hele hatt vanskelig for 

å greie seg i trakter med atlantisk klima. 

Fra Holland finnes intet som tyder på at gaupen har 

forekommet der, i Belgia er det gjort noen fossilfunn. 
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I Frankrike har gaupen vært alminnelig omkring 1300-

årene, senere har antallet avtatt sterkt. I slutten av forrige 

århundre forsvant den nesten fullstendig, det er mulig at 

det fremdeles finnes noen få dyr i de franske Alper, 

kanskje også i Pyreneene. 

I Tyskland var gaupen meget vanlig til det 17. århundre, 

fra da av begynte bestanden å minske sterkt. I midten av 
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forrige århundre var den helt forsvunnet fra Tyskland - 

bortsett fra Østpreussen, der det siste eksemplaret ble 

skutt i 1901. I de siste år har gaupen begynt å vise seg 

igjen i Tyskland, nemlig i det sørligste Schlesien. Det er 

streifdyr som etter alt å dømme er kommet fra 

Tsjekkoslovakia. I dette land har gaupen vært strengt 

fredet siden 1925, bestanden har øket sterkt i de store 

skogområdene i Slovakia, det regnes med en bestand der 

på ca. 100 dyr. 

I Schweitz var også gaupen vanlig i skogstraktene til det 

17. århundre. I enkelte trakter holdt den seg til begynnel-

sen av forrige århundre, men så gikk det nedover med 

stormskritt. I 1902 ble det siste eksemplaret drept, men så 

sent som i 1909 ble en iakttatt. Den ble jaget, men det 

lyktes ikke å få skutt den. I Østerrike har gaupen hatt en 

liknende skjebne, dens dødsattest i dette land ble 

utskrevet en gang mellom 1880 og 1900. I Italia ble de 

siste eksemplarer felt i begynnelsen av dette hundreåret.  

I Sentraleuropa har gaupen altså hatt en parallelt for-

løpende historie i alle land. 

I Østeuropa har den klart seg noe bedre. I Balticum var 

det omkring 1940 endel gauper i Lettland, og noen få i Est-

land. Curry-Lindahl mener det er grunn til å regne med at 

bestanden har øket noe i det siste tiår.  

I Polen fantes sterke stammer av gauper fram til vårt 

århundre, men de ble sterkt etterstrebt på grunn av den 

høye prisen på skinnet. Etter første verdenskrig ble det 

bare tillatt å jage gaupe en måned av året (om vinteren), 

etter dette øket antallet noe. I 1929 regnet man med en 

bestand på ca. 300 dyr i Polen, men siden har antallet gått 

noe ned, i 1950 er bestanden beregnet å være på ca. 100 

dyr. 

I Ungarn er gaupen utryddet. I Rumenia var den sterkt 

truet, men i 1928 ble den fredet. Etter dette ser det ut til 

at stammen har øket betraktelig. På Balkan forøvrig har 

vår gaupeart neppe noen gang vært særlig alminnelig. Det 

eneste sted den nå finnes der er i Jugoslavia, der finnes en 

liten stamme som ble fredet før krigen. 
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Gaupens viktigste forekomstområde i Europa nå for tida 

er i Russlands skogtrakter. Den finnes antakelig fremdeles i 

alle større skogområder i europeisk Russland, og det ser 

ikke ut til at den har minsket særlig sterkt. Dog må en anta 

at den avtar i takt med tiltakende bosetting i 

skogsområdene og skogkultivering. 

Vår gaupe finnes også i Asia. Det synes som om den 

fremdeles er forholdsvis vanlig i skogstraktene i sitt 

opprinnelige utbredelsesområde der, og det er vanskelig å 

si om den er på retur. Det synes i alle fall ikke å være fare 

for at den skal utryddes i nær fremtid. 

I sin avhandling kommer Curry-Lindahl inn på årsakene 

til den kraftige tilbakegangen i gaupebestanden i største-

delen av Europa. Han mener det er utvilsomt at 

menneskets forfølgning av dyret og kultiveringen av 

skogene er de viktigste faktorer, men har åpent øye for at 

det også kan være andre faktorer med i spillet. 

Siste avsnitt av avhandlingen inneholder forfatterens 

betraktninger om hvorvidt og hvorledes gaupestammen kan 

bevares i Sverige. Dette har overordentlig stor interesse for 

oss i Norge, da det som tidligere nevnt antakelig er en felles 

gaupestamme i Sverige og Norge. 

Forfatteren kommer i dette avsnittet først inn på grun-

nene til at gaupen bør bevares og argumenterer mot de 

krefter som ønsker den utryddet. Han mener at den skaden 

gaupen gjør er ubetydelig og vil bli forholdsvis ubetydelig så 

lenge stammen er liten. Han mener at man kan tillate 

stammen å øke og spre seg i en viss grad, ved å totalfrede 

den, og at man, når stammen eventuelt blir så stor at man 

kan føle seg sikker på at den har fått fast fot, igjen kan 

tillate en begrenset jakt. Han peker på at vi her i Norden 

har et ansvar overfor den øvrige verden, idet de siste større 

rester av gaupe utenom Russland finnes i Fennoskandia. 

Curry-Lindahl mener at den skaden gaupen gjør på 

husdyr må kunne erstattes av offentlige midler. Dette er 

tidligere foreslått bl. a. av Lønnberg som i 1930 skrev: 

«Det 
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bør dock ihågkommas, att det er lattare at ersatta en eller 

annan ung ren, ann att återuppvåcka en utrotad djurart.» 

Curry-Lindahl mener at man igjen bør totalfrede gaupen i 

Sverige, og gi lisens til autoriserte jegere til å skyte gauper 

som bevislig gjør skade på husdyr. Den skaden gaupen gjør 

på matnyttig vilt kan ikke være av særlig ster betydning, 

selv om man ser bort fra at gaupen boter for sine synder 

ved å ta rev. 

Som det sees er gaupens stilling i Sverige med hensyn 

til fallet i beskatningskurven og en svak tendens til 

stabilisering eller kanskje Økning i de sørlige områder, 

omtrent som hos oss. Det parallelle forløp av 

beskatningskurvene i så mange land kan tyde på at det har 

vært en lengre periode med vanskelige kår for gaupen, slik 

at den har hatt vanskelig for å motstå beskatningen slik 

som så mange andre sterkt forfulgte dyr har kunnet gjøre 

Tendensen til bedring i den senere tid i visse områder kan 

kanskje tyde på at det er noe gunstigere naturlige 

betingelser for dyret i Øyeblikket. Imidlertid er det tydelig 

at bestanden er så svak at den neppe vil kunne motstå en 

ytterligere intensivering i beskatningen. I Sverige er 

forsåvidt gaupen i en langt gunstigere stilling enn hos oss, 

da den er beskyttet ved lov i forplantningstiden. Hos oss 

kan den som kjent jages nårsomhelst, og blir det også. Og 

det er såpass store skuddpremier at det er nok av jegere 

som vil forsøke seg på gaupejakt hvis de får sjangse til det. 

Hvorvidt Curry-Lindahl og andre svenske naturinteres-

sertes arbeid for å få beskyttet gaupen mot utryddelse vil 

fore fram, er et spørsmål som har meget stor interesse for 

oss. 

Heller ikke her i Norge har det manglet på advarsler, 

eller på vilje fra mange forskjellige hold til å få beskyttet 

dyret. Men dessverre er det ikke så lett å få beskyttet ved 

lov et rovdyr. Det er klart at man ikke uten videre kan 

frede et dyr som bevislig gjør skade der det finnes, selv om 

skaden stort sett er ubetydelig. Hvis de som skaden går ut 

over og som har sitt utkomme i det distrikt gaupen finnes, 

av 

hensyn til sin næring Ønsker dyret utryddet eller redusert 

i antall, er det ikke lett for en fra et gaupefritt distrikt å 

forlange at dyret skal få være i fred. Den eneste måten vi 

kan komme frem til en løsning av dette spørsmål på, er å 

finne frem til en ordning hvoretter skaden av dyret blir 

erstattet. Men dette kan by på store vanskeligheter. For 

det første vil det i mange tilfelle være vanskelig å bevise at 

skaden det forlanges erstatning for virkelig er utført av 

gaupen. Når sau eller rein forsvinner i et distrikt, er det 

vanlig å legge skylden på de større rovdyrene. Sau og rein 

forsvinner også i distrikter hvor gaupen ikke finnes, det er 

derfor klart at man ikke uten videre kan erstatte dyr som 

forsvinner, selv om det foreligger mistanke om ai gaupen 

har skyiden. Dette vil fore til misnøye blant de som 

skaden går ut over. 

Dernest må vi huske på at ettersom virkningen av even-

tuelle tiltak for å hjelpe opp bestanden av gaupe viser seg, 

vil skadene sannsynligvis bli større og større Det er derfor 

vanskelig på forhånd å gjøre seg opp en mening om hvor 

store beløp man må ha til disposisjon for å dekke 

skadene. Og det vil kanskje også være vanskelig å si hvor 

grensen skal settes, og hvor sterkt stammen skal kunne 

beskattes når vi kan si at vi har en levedyktig stamme 

som bør beskattes for at den ikke skal vokse videre. 

Det kan i denne forbindelse pekes på at vi har dyre-

arter som gjør langt mere skade enn gaupen og som alli-

kevel er beskyttet ved lov. Det kan nevnes elg og hjort. 

Om disse kan man si at de yter erstatning for den skaden 

de gjør ved at de representerer en stor verdi når de felles. 

Men vi må huske på at også gaupen er et verdifullt jakt-

vilt. Skinnet av gaupe har større verdi enn skinnet av 

noen av våre andre pelsdyr. I Europa og Asia er det 

antakelig bare sobelen som har verdifullere skinn. Men 

fordi gaupen vandrer så sterkt, vil verdien av dette bare i 

sjeldne tilfeller kunne nyttes ut av den som skaden går ut 

over. 

Sålenge man ikke kan stille forslag til en 

tilfredsstillende ordning hvoretter man unngår å dytte en 

større eller 
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Summary. 

Among the three races of the Yellow wagtail (Motacilla flava) in 

Norway, the most common one is the Grey-headed wagtail M. f. thunbergi 

BILLBERG This bird breeds on the mountains of southern Norway and 

in Finnmark both along the coast and further inland.  

On the lowlands in the south it has been found breeding in some 

places, and Coliett mentions a colony near by Lillestrøm (north of Oslo). 

The two other races, the Yellow wagtail and the Blue-headed wagtail 

.77, f. flavissima BLYTH and M. f. flava L. have never been found 

outside Jæren by Stavanger where they both are breeding. 

It may therefore be of some interest that the Zoological Museum in 

Oslo the 27th May 1951 received a M. f. flava L. from Lillestrøm, This is 

the first time this bird has been found east of Jæren. 

Litt fugletrekk ®g litt statistikk.  

Av Chr. Hysing-Dahl 

 
Det er en kjent sak at datoen for våre trekkfuglers ankomst 

varierer noe fra år til år. Et år ser en kanskje disse 

sommerens forløpere tidligere enn vanlig, et annet år lar de 

vente lengere på seg. 

Fra 1941 til 1946 noterte jeg datoen for ankomsten til 

Paradis i Fana for syv av våre mest alminnelige trekk-

fugler: stær, rødstrupe, bokfink, linerle, løvsanger, tak-

svale og svarthvit, og disse fuglers variable ankomsttid 

opptok meg meget. Det interessante var at ankomsttidene 

varierte stort sett i takt; kom altså et år stæren meget 

sent, så kom f. eks. også linerlen forholdsvis sent, og med 

unntagelse av enkelte uregelmessigheter (bokfinken året 

1944 f. eks.) holder dette ganske godt stikk. Skal en 

imidlertid knytte noen beregninger til disse resultater, må 

en jo være sikker på datoene, og riktigheten av disse ble 

bekreftet ved å sammenligne med andres observasjoner. 

(Sigbjørn Byrkeland og Ivar Lothe). I 1947 ble jeg 

forhindret fra å følge med i trekkfuglenes ankomst, og 
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siden har jeg vært så lite aktpågivende at mine 

iakttakelser er mangelfulle og usikre. Imidlertid har Trygve 

SerckHanssen vært så vennlig å overlate meg sine 

observasjoner over disse fuglers ankomst i årene 1946 til 

1949. De er sammenlignet med, og stemmer med Erling 

Christiansens observasjoner, og i de årene de griper over i 

mine, stemmer de også svært godt. 

Setter en nå opp et diagram over disse fuglenes «an-

komstvariasjon» får en et billede som ser ut som fig. 1. 

Overensstemmelsen er iøyenfallende, disse syv 

trekkfuglers ankomst varierer stort sett i takt i disse ni 

årene. 
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Og hva er det så som betinger denne variasjon? Her lig-
ger det nær å tenke seg at været er en avgjørende faktor, og 
som dr. Herman L. Løvenskiold påpeker i sin artikkel om 
fugletrekk i første nummer av «Fauna», er det nok 
temperaturen som er den avgjørende av de elementer som 
utgjør «været». Det følgende er ment som en støtte for 
denne oppfatning. 

Som tabell I viser, regner jeg første mars som et null-
punkt for fuglenes ankomst og nummererer så dagene 
oppover uten hensyn til månedsskille. For hvert år har jeg 
så regnet ut fuglenes «gjennomsnittlige ankomst». Derved 
blir eventuelle observasjonsfeil sterkt redusert og en får 
forenklet regningene, samtidig som en får et uttrykk for 
hovedtendensen i årets fugletrekk. 

dette bringe inn en feil. Jeg har forsøkt å sette inn ankomst-
midlet til vedkommende fugl på de manglende steder og 
dette har bare forbedret resultatene. Imidlertid har jeg 
funnet det riktigst å se bort fra de manglende observasjoner 
selv om resultatet blir noe forskjøvet. 

I tabell II er samlet gjennomsnittstemperaturene for 
vårmånedene februar, mars, april, mai tatt fra Norsk 
meteorologisk årbok for stasjonen Søfteland. Denne 
stasjon skal ifølge meteorologer gi et fullt brukbart billede 
av temperaturforholdene på Paradis, og er å foretrekke 
fremfor Bergen, selv om den ligger noe lengere fra 
Paradis enn Bergen gjør. (Paradis - Søfteland er 12 km i 
luftlinje.) At februar måned også er tatt med selv om 
ingen fugler kommer da, har sin grunn i at også denne 
måneds temperatur vel vil innvirke på ankomsttiden til de 
tidligste trekkfugler, særlig stæren. 
Gjennomsnittstemperaturen for disse måneder er så 
regnet ut, og det er disse tall som skal. sammenlignes med 
«fuglenes gjennomsnittlige ankomst» på tabell I. 

Som en ser mangler 4 observasjoner i tabellen ovenfor, 
og da de forskjellige fugler veier ulikt i middelverdien, vil 
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For å få et billede av hvordan sammenhengen mellom 
disse tallrekker arter seg, er observasjonene satt opp i et 
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På grunnlag av disse størrelser samt summen av XY 

kan en nå regne ut korrelasjonskoeffesienten (r). Den gir 

et uttrykk for hvor tett X-ene og Y-ene er gruppert om 

regressjonslinjen, eller med andre ord, hvor intim sam-

menhengen mellom X og Y er. 

 Jo nærmere r kommer til + 1 eller = 1, desto strammere er X 

og Y forbundet, (er r = 0, sies X og Y å være ukorrelerte). Det 

negative fortegn foran den nettopp funne korre-

lasjonskoeffesient sier bare at regressjonslinjen skal falle 

mot høyre. det fremgår også av formelen for regressjons-

linjen der r inngår i koeffesienten forar X: 

punktdiagram på fig. 2. Langs X-aksen er avsatt «gjennom-

snittsankomstdager», heretter kalt X, og langs Y-aksen 

middeltemperaturer, heretter kalt Y. Det fremgår av figu-

ren at lave temperaturer henger sammen med sen an-

komst, og høye temperaturer med tidlig ankomst, ganske 

som en skulle vente. På figuren er også lagt inn den linje 

som gir det beste uttrykk for den rettlinjede lov som de to 

variable, X og Y, synes å variere etter, den såkalte 

regressjonslinje. Den er regnet ut på grunnlag av 

parametre som vi straks skal komme til. 

I tabell III er samlet de tallstørrelser som må til for å 

finne middelverdien av X (X) og middelverdien av Y (Y) (de 

gir et uttrykk for centralverdien som henholdsvis X og Y 

synes å gruppere seg om), videre standardavvikelsen for X 

(Sx) og standardavikelsen for Y (Sy.) (de gir et uttrykk for 

hvor mye materialet sprer seg omkring henholdsvis X og 

Y). 
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Summary. 
 

The dates of arrival at Paradis near Bergen were observed for the 
following 7 common migrating birds: Sturnus vulgaris L, Erithacus 

rubecula (L), Fringilla coelebs L, Motacilla alba L, Phylloscopus throchilus (L), 

Chelidon urbica (L) and Muscicapa hypoleca (Pall). The observations were 
carried out from 1941 to 1949. The average arrival time for these 
7 birds was calculated for each year and correlated with the 
mean temperature of the months: February, March, April, and 
May for the same year. The correlation-coeffecient was found to 

be = 0,85 which according to Fisher's tables, is significant. 

Det sydligste rugested for fjellrypa i 

Norge. 
Av Hj. Munthe-Kaas Lund. 

Ja hvor langt syd ruger igrunnen fjellrypa i Norge? For å 

besvare et slikt spørsmål kan man jo først slå opp i 

litteraturen, og finner da følgende: 
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Schaanning, H. Tho. L., (1916) p. 150: «Fjeld-rypen er 

mere eller mindre almindelig utbredt over hele landet paa 

fjeldene ovenfor trægrænsen. Talrikst optræder den nor-

denfor polarsirkelen'); dens forekomst er forøvrig særlig 

knyttet til stenurer, og hvor disse mangler, træffes den 

sjelden eller aldrig. Den er overalt stationær, men søker i 

strenge vintere ofte sammen med li-rype-flokkene ned i 

bjerkeliene og træffes da undertiden også på det vestlige 

lavland. 

Fjeldrypen ruger almindelig paa fjeldene ovenfor træ-

grænsen, i størst antal i de nordlige stifter op til den rus-

siske grænse, men talrigt også på alle Dovres og Langfjel-

denes forgreninger ned til Norefjeld i Krødsherred og Hekfjeld 

i Kristiansands stift, hvilket er dens omtrentlige sydgrænse 

hos os (58° 30). Om vinteren besøger den sparsomt de 

vestlige, men neppe nogensinde de sydlige lavlandsegne. 

Fjeldrypen er hertillands utbredt paa et langt mere ind-

skrænket omraade end lirypen, idet sandsynligvis neppe 

mere end 500 kvadratmil af landets hele areal egner sig som 

opholdssted for den. I de nordlige landsdele - delvis med 

undtagelse af Finmarken - viser den sig sjelden lavere ned 

end ca. 200 meter over havet, og i de sydlige høifjelde neppe 

under ca. 1150 meter over havet.» 

Løvenskiold, H.L., (1949) p. $63: «Ruger på høyfjellet over 

hele landet, i størst antall i Nord-Norge. Mot sør går den til 

Hekfjell i Telemark 58" 30 n.br.» 

Våre gamle kart over den sydlige landsdel er ikke meget å 

skryte av, men ved å lete på «Kart over Lister og Mandals 

Amt (Vest-Agder Fylke)» fra 1862, viser det seg at Hekfjell 

eller «Hækfj.» som det står på kartet, ligger på 58° 46' n.br., 

ca. 1 mil vest for Byglandsfjord på grensen av Åseral og 

Bygland herreder, Aust-Agder fylke. Dette var altså hva den 

zoologiske litteratur og kartene har å med 

1) I Syd-Varanger forekommer den bare paa fjeldene i 
kysttraktene; i de indre distrikter er den forholdsvis sjelden, 

og er bare aarviss på fjeldene om Vaggatim. 
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dele. Men så viser det seg at ifølge de rapporter, som Sta-

tens viltundersøkelser i en årrekke har samlet inn fra her-

redsskogmestere og andre, skal det også forekomme en fast 

bestand av fjellrype i herredene Bjerkreim og Heskestad i 

Rogaland fylke. Nærmere opplysninger om hvor disse 

fjellryper lever har Statens viltundersøkelser nå mottatt av 

Harald Polden, Helleland, i et brev av 1/10 1950. Han skri-

ver følgende: « - - - Skikulå er Sør-Rogalands høyeste fjell 

906 m.o.h. Det er en vill eventyrverden for seg med en stor 

firkantet varde på toppen, et geometrisk punkt og gammelt 

sjømerke hvorfra man i klart vær har den vidunderligste 

utsikt til havet; man ser omtrent til Lista i syd og omtrent til 

Stavanger i nordvest. 

På det gamle kart står Gyafjell, men dette er en mer 

generell betegnelse for hele fjellpartiet mellom Gyadalen og 

Orsdalen hvor Bjerkreim og Heskestad herreders grenser 

støter sammen og hvor Helleland herreds grense tangerer 

Gyafjell i Sjeneldalen. 

Skikulå der varden står, hører Bjerkheim til, men Heske-

stad herred er ikke langt unna, så f f jellrypen hekker altså 

ved grensen mellom Bjerkreim og Heskestad herreder. 

Fjellrypen har hekket på Skikulå feller om en vil, Gyafjell) i 

manns minne. 

Den har vansker med å øke noe synderlig i antall fordi 

dette høye fjellparti er så snaut for vegetasjon, bare gras og 

noe kreklinglyng 

Der kommer aldri jegere med fuglehund på Skikulå. Om 

hosten kan man helst bare regne med en eller to dager 

brukbare for jakt. Det blåser nesten alltid, eller skodde og 

lavt skydekke gjør det vanskelig å ta seg fram. Om vinteren er 

det vanskelig å ferdes da snøen oftest er glasshard - » 

Da Skikulå ligger på 58° 38 n.br., må dette antas å være 

den sydligste lokalitet hvor fjellrypen ruger i Norge. Denne 

opplysning, som vi kan takke Harald Polden for, har øket vår 

viten om sydgrensen for den arktiske fuglen - fjellrypa. Den 

eneste av våre fugler som regelmessig både ruger og 

overvintrer lengst mot nord - på Spitsbergen. 
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Summary. 
 The most southerly nestingplace of the Norwegian ptarmigan 

(Lagopus latus mutus) [Montin] ) in Norway. 
Previous Norwegian ornithological literature records that the 

most southerly nestingplace of the ptarmigan in Norway was 
the mountain Aekfj ell. 
In 1950 however, Mr. Harald Polden, Helleland, recorded to 
Statens Viltundersøkelser (Government Game investigation 
Service) that the ptarmigan nests, and has been nesting for 
a great many ,years; on the mountain Skikulå (Gyafjell) in 
Bjerkreim herred (rural district) in Rogaland Fylke (County). 
The moust southerly nestingplace of the Norwegian ptarmigan - 
(Lagopus latus mutus (Montin)) in Norway must from now on be 

considered to be the mountain Skikulå ('ab. 3000 ft), whose 

position is 58° 38' Latitude North. 

Nytt fra Universitetets Zoologiske 

Museum, Oslo. IV. 

Av C. Støp-Bowits. 

B r u g d e (Selache maxima Gunnerus). 

6. Juli 1950 blev et eksemplar harpunert ved Nordre 

Sletter utenfor Larkollen. Det var et ungt eksemplar med 

snutespissen bøyet lodrett oppover. Hodet og ryggfinnen er 

oppbevart på museet. Brugden er vanligst langs vestkysten, 

men er også tidligere nogen få ganger tatt inne i Oslofjorden. 

Stamsild (Clupea finta Cuvier). 

Et eksemplar fanget 1/6 1951 i bunngarn i Mulviken 

Holmestrandsfjorden, er innkommet til museet. Arten er hos 

oss tidligere funnet enkelte ganger langs syd- og vestkysten til 

Bergen. 
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K r ø k 1 e (Osmerus eperlanus Linne). 

Et 21 cm. langt eksemplar, tatt i Mjøsa, 4/9 7.950, er 

kommet inn til museet. 

T r o m p e t f i s k (Macrorhamphosus scolopax Linne). 

Museet har fått inn to eksemplarer, det ene tatt 21. Januar 

1950 midt mellom Kinn og Dvergøya utenfor Kristiansand 

S., det andre høsten 1950 ved Hvaler. Dessuten er det ifølge 

brev fra lektor E. Heide Sørensen ved Kristiansand Kate-

dralskole funnet et eksemplar 15/12 1949 i Songvårfjorden, 

Øst for Songvår fyr. Da det later til å råde litt uklarhet med 

hensyn til de norske funn av arten, skal jeg her bringe en 

liste over de norske eksemplarer jeg har kunnet finne 

opplysninger om: 

1. Grimstad 9/1 1922 (V`Tollebæk i Naturen Mai 1922). 

2. Syd for Oksø fyr, September 1932 (K.A. Andersson: 

Fiskar och fiske i Norden, I, p. 204. Stockholm 1942). 

3. Egersund 6j2 1935 (Stavanger Museums Årshefte 

1933 -34). 

4. Nevlunghavn 3/1 1940 (innkommet til Zoologisk Mu-

seum, Oslo). 

5. Stokksund mellem Stord og Bømmelø, Sunnhordland, 

23/3 1943 Bergens Museums Årsberetning 1942-43). 6. 

Songvårfjorden 15/12 1949 (oppbevares på Kristiansand 

Katedralskole). 
7. Kristiansand S. 21. Januar 1950. 

8. Karmsundet 23. Februar 1950 (Fauna nr. 

2/1950). 9. Hvaler høsten 1950. 

Nr. 6 og 7 er de to eksemplarer som Holgersen i Fauna 

nr. 2,/1950 ifølge avisnotiser angir som funnet i første uke 

av Februar 1950. 

T y k k 1 e b e t multe (Mugil chelo Cuvier). 

Et eksemplar, tatt 6/12 1950 i torskeruse på vestsiden 

av Langøen ved Holmestrand, og et eksemplar fra Korshavn, 
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vest for Lindesnes, Juli 1951, er kommet inn til museet. 

Arten forekommer hos oss i lite antall langs syd- og vest-

kysten. 

H a v k a r u s s (Cantharus lineatus Montagu). 

7. Januar 1950 fikk museet inn en havkaruss som var 

tatt på ca. 70 m. dyp ved Langesund. Arten fanges av og til 

høst og vinter ved vår syd- og vestkyst, men hører ellers 

hjemme i Middelhavet og Atlanterhavet.  

Mulle (Mullus surmuletus Linne). 

Et eksemplar ble tatt 10/2 1950 i Langesundsbukten, mil 

av land, på ca. 100 m. dyp. Arten forekommer i mindre 

antall langs syd- og vestkysten til Bergen. 

H a v a b b o r (Morone labrax Linne). 

Et eksemplar, fanget i Mars 1950 i garn ved Krossnes i 

Glommas vestre utløp, er kommet inn til museet. Arten er i 

Norge ellers funnet en del ganger langs syd- og vestkysten 

opp til Trøndelag og dessuten et eksemplar i Lyngen (1873). 

C a p r o s a p e r (Linne) Lacepede. Ny for Norge. 

I Februar 1950 mottok museet et 10,5 cm. langt eksem-

plar av denne art, som ikke tidligere har vært funnet ved 

Norges kyst. Eksemplaret var fanget på ca. 80-100 m. dyp, 

16. Februar 1950, 58° 54' 40" N., 9° 56' 40" Ø., ca. 1?<> { 

HYPERLINK http://naut.mil } S. av Tvistein fyr, 

Nevlunghavn. Den hører egentlig hjemme i Middelhavet 

(Madeira). Bare mere tilfeldig har den vært funnet lenger 

nord, f. eks. ved sydkysten av England og Irland. 

G j ø r s (Lucioperca sandra Cuvier). 

En gjørs på 1220 g. ble 13/7 1951 tatt i bunngarn nord 

for Holmestrand bad og sendt inn til museet. Ifølge Wolle 
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bæk: Norges Fisker, er gjørsen hittil i Norge bare funnet i 

Østfold: «i Tistas vasdrag har den nådd op i Femsjøen, i 

Glommas op i Øieren og i Mosselven op i Vannsjø og 

Bjørnerødvatnet Ved Glommas utløp ved Fredrikstad fore-

kommer den undertiden i brakkvann, men den er ikke funnet i 

ublandet saltvann.» Den er altså nu også funnet på vestsiden av 

fjorden, og til og med ute i selve fjorden. Det kan muligens 

tenkes at den regnfulle forsommer har gjort overflatevannet i 

fjorden såvidt brakt at den på den måten har kommet seg over 

fra Moss. 

H a v b r a s e (B r a m a  R a j i  Bloch). 

Et eksemplar ble i Mars 1950 funnet drivende død i stranden 

ved Stråholmen utenfor Langesund og innsendt til museet. If 

ølge Norges Dyreliv var der frem til 1946 funnet 6 eksemplarer i 

Norge mellem Færder og Trøndelag Dessuten melder Holgersen 

(Fauna nr. 2/1950) om 3 eksemplarer fra Januar-Februar 1950. 

A u x i d (Auxis thazard Lac
ep

ede). 

Ifølge brev fra G. Grøgaard av 4/1.0 og 19/10 1949 fikk han 

18/9 1949 ved munningen av Otra i Kristiansands Østre havn 

tvebitt av en fisk som han mente måtte være auxid. Etter hans 

beskrivelse av fisken later det også til å være riktig. Fiskene var 

ca. 25 cm. lange. Auxiden er tidligere bare funnet 3 ganger i 

Norge, nemlig i Oslofjorden 1887 og 1890 og ved Grimstad 

1932. 

A p h a n o p u s  S ch m i d t   i  Sæmundsson 

Et eksemplar av denne art ble i August 1949 innsendt til 

museet fra en fiskeforretning. Det var fanget av en fisker med 

kveiteline på ca. 500 m. dyp på 60" 10' N., 7
°
 9' W. (S. for 

Færøyene). Eksemplaret ble først bestemt son
,-
.
,
 en L e p i d o p u s  

a t l a n t i c u s  Goode & Bean, og er nevnt under dette navn i 

Morgenposten 13. Septernber 1949. Arten er tidligere kjent bare 

fra omkring typelokaliteten Vestmannaeyjar på Island, samt to 

eksemplarer fra Andenes i 
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Resume. 

Les notes faunistiques ei-dessus donnent des informations sur 

1) un jeune specimen de la Selache maxima (Gunnerus), 

provenant du fjord d'Oslo; 2) une Clupea finta (Cuvier) du fiord 

de Holmestrand; 3) un tres grand specimen de lOsmerus 

eperlanus Linne du lac de Mjøsa: 4) les specimens du 

Macrorhamphosus scolopax (Linne), trouves en Norvege 

jusqu'aujourd'hui; 5) deux specimens du Mugil chelo Cuvier, 

provenant de Holmestrand et de Korshavn å louest de Lindesnes; 

6) un specimen de Cantharus lineatus (Montagu) provenant de 

Langesund; 7) un specimen du Mullus surmeletus Linne, 

provenant de Langesund; 8) un specimen du Morone Iabrax 

(Linne), provenant de Krossnes a lembouchure du fleuve de 

Glomma; 9) un specimen du Capros aper (linne) Lacepede; 

espece nouvelle pour la faune de la Norvege provenant da 

Nevlunghavn; 10) un specimen de la Lucioperca sandra Cuvier, 

provenant de Holmestrand; anterieurement lèspece n'ait connue 

qu'au bord oriental du fiord d'Oslo; 11) un specimen de la

 Ra

ji (Bloch), provenant de Langesund; 12) deux specimens de

 th

azard Lacepede, rapportes de Kristiansand S.; 13) un specimen 

de l'Aphazzupus Schmidti Sæmundsson, provenant du sud des 

iles Feroe; 14) deux specimens du Zeus faber Linne, provenant 

de Langesund et de Færder. 

St. P e t e r s f i s k (Zeus f a b e r  Linne). 

To eksemplarer er innkommet til museet, det første er tatt 

10/2 1950 i Langesundsbukten, 1/4 mil av land, på ca. 100 m., 

det andre i November 1950, SW. av Færder fyr, ca. 7.50 m. dyp. 

Arten finnes ellers av og til langs syd- og vestkysten. 

Vesterålen, idet også det eksemplar som i Norges Dyreliv er 

nevnt under L e p i d o p u s  a t l a n t i c u s  fra denne lokalitet ifølge 

Soot-Ryen (Nytt Magasin far Naturv., B. 76, Oslo 1937) i 

virkeligheten e r en A p h a n p u s  S ch m i d t i .  -  Eksemplarets 

lengde var ved ankomsten til Zoologisk Museum 102 cm., men er 

nu, etter to års oppbevaring i fixert tilstand, 99 em.; største hoyde 

er 9 cm.; de forreste lange tenner i overkjeven er 1,1 cm.; de 

bakre 1.,4 cm. 



Foreningsmeddelelse. 

Dyrenavnsaken 

På det ekstraordinære årsmøte 2. desember 1950 fikk styret full-

makt til å nedsette en komite som skal arbeide videre med revi-

sjonen av norske dyrenavn. Komiteen har fått følgende sammen-

setning: Amanuensis Brinkmann, professor dr. Hj. Broch, konser-

vator Holgersen, cand. real. Jonsgård, konservator Knaben, fiskeri-

konsulent Løkensgard, bestyrer dr. Natvig, amanuensis Rustad, 

statsentomolog Schøyen direktør Soot-Ryen, konservator 

StøpBowitz, cand. real. Wildhagen, dosent dr. Økland. 

Det konstituerende møte ble holdt 21. februar på Blindern. Lektor 

Kolstad ledet møtet. Retningslinjene for arbeidet ble diskutert. Da 

oppgaven er så stor, var det en del dissens om hvor langt en skulle 

gå i navngivelsen. Det ble uttalt ønske om at en først måtte få 

ensartede navn på de dyr som allerede har norske navn. Et annet 

forslag gikk ut på at en skulle begynne med de navn som forekommer 

i lærebøkene for den høgre skole. Da dette for evertebratenes 

vedkommende ville bli en svært snever ramme, ble det foreslått at en 

utvidet rammen ved å ta med bøker som blir brukt, ikke bare i den 

høgre skole, men på fagskolene, høgskolene o.s.v. og i tillegg til 

dette, foruten norske, også tok med danske og svenske håndbøker. 

Komiteen konstituerte seg med dosent dr, Økland som formann, 

og lektor Kolstad overga navnesaken til komiteen. 

R. S. 

Bokanmeldelse. 
Viltet. Redaksjon: Ferd. Aars, Arnt Stenklev, Edv. Holt, 

Arne Gabrielsen, Sv. Kr. Kjelstad, Arthur Karlson. - 

Utgiver: Jegerforbundenes Viltundersøkelser. - Oslo 1951. 

Det var med ganske stor forventning, jeg grep brosjyren, siden 

redaksjonen innledningvis sier «I denne forbindelse kommer vi ikke 

utenom opplysning som en svært viktig faktor og av den grunn er 

det vi utgir denne publikasjon.» 

Plassen her er for begrenset til at det er mulig å gi en ut-

tømmende kritikk; det får bare bli noen spredte bemerkninger. - 

Det er forstemmende å se, hvor meget løst og delvis banalt 
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allemannsprat og selvfølgeligheter Edv. Holt evner å servere. Dertil 

spedd på med påstander som det ikke er levert beviser for, men 

som best betegnes som «kjepphester». Det er tydelig at folk kan 

glemme vitenskapens kompromissløse krav om objektiv framlegging 

og avveiing av data, når de vil forsvare laugsinteresser. Enda værre 

er det å støte på direkte feilsitat som hos Holt s 94, hvor han under 

omtale av merkingsresultater tillegger Y. Hagen den opplysningen 

at <:i kronåret 1929 ble det gjenfanget 36 %: ungfugl. Så gikk det 

stadig nedover til i 1933 da antallet ungfugl utgjorde 17.2 %." 

Hagen oppgir imidlertid at det i 1929 ble gjenfanget 36 % i 1933 

17,2 % av de rypene som samme år var ringmerket som kyllinger - 

det er unektelig noen forskjell; men vi får velvillig tro, det bunner i 

en misforståelse. 

Arne Gabrielsens artikkel om rådyret bærer i høy grad amatørens 

preg. Det er vanskelig, eller mange steder umulig, å se hva forf. har 

hentet fra bøker. Det er ellers en grunnregel i vitenskapen at man 

skal «gi keiseren, hva keiserens er». - Som eksempel på, hva vi kan 

få servert tar jeg fra avsnittet om størrelse og vekt: (s. 32) «En gjør 

merksam på at det i det følgende bare opereres med voksne dyr.» 

.... «Gjennomsnittsvekten for rådyrene i Aremark og dermed det 

sydøstlige Norge 

16 kg. Dette tall refererer seg til en 30-40 dyr' som er veid 

og middeltallet regnet ut.» Videre s. 33: «En viss prosent av de 

vektoppgaver, jeg bygget på i 1947 (de ovenfor nevnte «en 30-40 dyr», 

anm. bem.) har dessuten vist seg å stamme fra ikke fullvoksne dyr.» 

På et slikt mildest talt løst grunnlag mener forf. seg å ha bevist at 

rådyra er mindre i Norge enn i Danmark. Dette, sier Gabrielsen, 

kommer av at rådyra hos oss befinner seg i et kummerlig leveområde 

- høver det ikke godt sammen med den farten, hvormed rådyra har 

forplantet seg og bredt seg utover i Norge i de siste to-tre tiårene? 

Det lar seg heller ikke gjøre å trekke slutninger på grunnlag av 

forhold i planteverdenen, slik forf. har gjort det. Den som pretensiøst 

kaller seg «zoolog» og skriver om hvirveldyr bør dessuten i det minste 

ha kjennskap til Bergmanns regel og rådyrets forhold til denne. 

Brosjyren inneholder også en rekke karter over viltartenes 

opptreden i Norge. De bærer tilfeldighetens preg og er upresise - 

hva verdi har slike helt subjektive uttrykk som «stor», «middels» 

eller «liten» bestand? Hva den ene observatør synes er middels, ville 

en annen finne stort - eller lite, alt etter forholdene, dyrearten og 

personlige erfaringer. Det hadde vært  

1) uthevningene gjort av anmelderen. 

 



sang (som minner om bokfinkens og løvsangerens innlednings-

strofer sterkt forlenget, økende i kraft og tilsist avtagende) har jeg 

hørt, eller trodd jeg har hørt granmeisens (Parus atricapil lus 

borealis ) vemodige sang: djy - djy - djy - - - - og dette har forundret 

meg, idet den alltid hørtes å komme fra det sted grønnsangeren 

var. Idag ble problemet løst: det var slutningsstrofen til 

grønnsangeren! Jeg' ser den ikke opptegnet noe sted i mine 

fuglebøker men jeg er helt sikker, idet jeg så fuglen synge denne 

slutningsstrofen. Har noen hort dette? Stedet hvor den grønne 

løvsangeren holåer til ligger ca. 400 m.o.h. 

Tinnoset, 28. juni 1951. 

Chr. Kittilsen. 

I "The Handbook of British Birds» (W i t h e r b y m. fl.) anføres 

om sangen til Phylloscopus sibilatrix: Sangen har to faser: (1) En 

gjentagelse av en enkelt tone, som øker i hastighet og tilslutt går 

over i en skjelvende trille «stip-stip-stititititipp-sviiiiiiiii». Den 

varer ca. 3 sekunder, gjentas med pauser på ca. 7 sekunder. (2) 

En melankolsk, bløt «piiii» gjentatt ca. 7-14 ganger, enten alene 

eller med mellomrom flettet inn i den ordinære sangen. 

Denne siste fasen er forøvrig identisk med fuglens lokke- og 

varselsrop og svarer sikkert til den lyd som Kittilsen har betegnet 

som slutningsstrofe og gjengitt med «djy». 

Red. 

3. Kornkråka (Corvus frugilegus atter funnet rugende i Stavanger. 

Den 11. juni 1951 ble jeg anmodet om å bestemme noen svarte 

fugler som hekket i en hage på Storhaug i Stavanger by. Det viste 

seg å være kornkråke (Corvus frug Etter hva det ble opplyst, hadde 

et par ruget der i 1950, men nå i år skulle det ha vært 5 par. Selv 

så jeg båre et par som holdt på å mate ungene sine. Disse var så 

store at de satt på greinene rundt reiret. Foruten reiret med unger, 

kunne en gjennom det tette lauvverket se 2-3 reir til. I disse reira 

var antagelig ungene utfløyne, for jeg så ikke mer enn to voksne 

fugler. 

Som kjent ruget kornkråka her i Stavanger for mange år siden. I 

1908 skal det således ha vært en koloni i byens nærhet, men i 

1910 forsvant fuglene. Tidligere - i 'arene 1896 til 1904 - hekket 

en del kornkråker i parken på Ledål. I 1898 da denne kolonien var 

på det største, bestod den av ca. 40 par. Første gang arten ble 

påvist rugende ved Stavanger var ifølge adjunkt Bahr i 1895. 

A. Bernhoft-Osa. 
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4. Myrrikse (Porzana porzana [1,] ) iakttatt på Jæren. 

I tida fra 23. til 26. mai 1951 hadde en myrrikse Porzana por-zana 

[L.]) tilhold ved Litle Stokkavatn like utenfor Stavangers bygrense. 

Fuglen oppholdt seg ute i den tette bestand av takrøyr. En kunne 

høre den hver kveld fra om lag klokka 22 og utover hele natta. 

Siste gang jeg horte den var ved 24-tida den 26. mai. 

Om kvelden den 22. mai 1951 ble et eksemplar observert ved 

Grudevatnet på Jæren, men ifølge gårdbruker Martin Håve, hørtes 

fuglen ikke de følgende netter. 

Den 12. juni 1951 fikk jeg tak i en levende myrrikse som Enevald 

Joa hadde funnet i en grøft ute på Sola. Fuglen var så sterkt skadd 

i hodet at den måtte avlives. Det viste seg å være en han med 

sterkt svulmende testikler. 

A. Bernhoft-Osa. 

5. Isfugl (Alcedo atthis L.) funnet i Lyngdal, Vest-Agder. 

Ifølge en meddelelse fra Olav Oftenes, ble det den 29. august 

1950 funnet en død i s f u g 1 (Alcedo atthis L.) i Lyngdal, Vest-

Agder. Fuglen var omkommet ved å fly mot en telefontråd. 

A. Bernhoft-Osa. 

6. Noen fuglenotiser. 

T o r n i r i s k (Carduelis  cannabina).  I sommer ble et 

torniriskreir på Kile i Stokke benyttet til ruging to ganger. Det 

første kull var fullagt med seks egg 14/6, og ble klekt 26/6. Kull 

nr. to var på fire egg, og det første ble lagt 25/7. Ruginga begynte 

28/7 og var ferdig 11/8. Før reiret ble brukt andre gangen ble det 

utbedret med noe ny ull innvendig. 

L a p p s p u r v (Calcarius lapponicus 27/4-50 så jeg en 

flokk på seks stykker, og 29/4 fire stykker på Kile. Det var både 

hanner og hunner, og antagelig var det fler enn de jeg med 

sikkerhet så. 

Trelerke (Lullula arborea 12i4-50 ble det på Kile funnet et reir med fire 

egg som viste seg å være av trelerke. Eggene ble klekt mellom 18/4 og 

21i4. Ungene forlot reiret 2/5. Ikke dårlig gjort av en trekkfugl å være 

så tidlig ute med ungene. Så vidt jeg vet er dette det første reir av 

trelerke som er funnet i Vestfold, skjønt den jo har ruga her i flere år. 

Varsler (Lanius excubitor).  29/11-49 så jeg varsler for første gang. Det 

var på Kile i Stokke, og 18/12-49 var det en her igjen og tok en 

gråspurv i en buske. 26/4-50 så jeg en på trekk 

 



samme sted. Dette er de eneste observasjoner jeg har av denne 

arten, så noe alminnelig er den ikke i Vestfold hverken om 

vinteren eller på trekket. 

S i  V  s a n g e r (Acrocephalus schoenobaenus). Observerte

 to stykker ved Presterødkilen, Tønsberg 30/9-

50. 

Hegre (Ardea cinerea). I Høst har det vært atskillig mer hegre å se 

enn alminnelig 30/7 så jeg tre stykker ved Akersvannet i Stokke. 

9/8 to stykker ved Byfjorden, Tønsberg, og tre stykker ved 

Presterødkilen, Tønsberg. 22/8 nok en på sistnevnte sted, 27/8 

og 29/8 så jeg en hegre ved Ådalselva, ca. 15 km. ovenfor 

Hønefoss. Etter hva jeg hørte hadde den holdt seg der i sommer. 

Myrriks (Porzana porzana). Så to myrrikser ved Presterødkilen 

22/8, og en 10/9-50. 

Vannriks (Rallus aquaticus). Observasjoner fra i høst: 9/10 to 

eksemplarer ved Presterødkilen, hvorav det ene var en ungfugl 

som drev med vingeøvelser, og 30/9 så jeg vannriks to ganger 

samme sted. 

Vaktel (Coturnix cotur nix 20/5-50 fikk jeg høre en vaktel 

her på Kile. Den hørtes av og til, særlig om kvelden, til 30/5. H. 

Møller jr. og jeg fikk også se den i lufta en gang. Etter 30/5 ble 

den ikke observert. Jeg har også hørt den her i juni 1943 eller 

1944, og i Borre 15/6-48. 

Olav Hagelund. 

7. Kan tårnsvola koma opp frå marka? 

Kjell Vorum skriv i Fauna, hefte 4, 1349, at det lenge var vanleg 

meining om tårnsvola, at ho ikkje kan koma opp frå marka dersom 

ho fyrst har kome ned. Denne ovtrua er vi vel heilt ferdige med, 

seier Vorum. 

Er vi det? 

Våren 1348 såg eg flire tårnsvoler (Apus apeas L) som sat på 

hovudvegen som går gjennom Evje. Dei henta nok tilfang til reiret 

sitt. Men korleis kom dei opp att? Jau, dei slapp seg utføre 

vegkanten. Svolene hadde nok ikkje landa nett her på slump. 

Veggrøfta var vel ein snau halvmeter djup. Sjølve vegkanten var 

bygd av stein. Når svola hadde funne nok leire og skulle opp til 

reiret sitt, gjekk ho ut på steinkanten og slapp seg utføre. Då 

greidde ho å få nok luft under vengjene sine, så ho kunne lyfte seg 

opp. 

Same sommaren gjekk eg og las for presten. Da hende det ofte at 

vi fann tårnsvoler på golvet i kyrkja. dei kunne ikkje 
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koma opp med eiga hjelp. (Hundrader av tårnsvoler ruger kvart år 

i kyrkjetårnet). Som oftast var dei daude då vi fann dei, men ei 

kan eg minnast var i live da vi fann ho. Eg tok ho opp i handa mi 

og gjekk ut på kyrkjetrappa. Ho ville ikkje flyga bort. Så drog eg 

brått bort hada mi, og i siste lita brukte ho vengjene, slik at ho 

ikkje datt ned på marka. 

Mine åtgåingar er stikk motsette av dei til Vorum, men: svolene i 

vegkanten og på kyrkjegolvet vil helst få meg til å tru at det er 

vanskeleg for dei å koma frå bakken med eiga hjelp. Sjølvsagt kan 

det skje under i fugleverda også. 

Hadde eg ikke sett desse dømene hadde eg gjerne trudd det herr 

Vorum seier. 

Olav Andr. Dovland. 

8. Isfuglen (Alcedo atthis ispida L.) på Ringerike. 

Ved middagstider den 31. desember 1950 så jeg på Ringerike en 

fugl som uten tvil må ha vært en isfugl. Iaktagelsen ble gjort ved 

Randselva like utenfor bebyggelsen men innenfor bygrensen til 

Hønefoss. Fuglen fulgte elven oppover idet den med jevn flukt fløy 

1 til 2 m over vannflaten med raske, klippende vingeslag. Den 

passerte meg i ca. 10 meters avstand, og jeg fikk inntrykk av en 

fremmedartet fugl på størrelse som en fossekall med eiendommelig 

kroppsform og sterke farger. Jeg så tydelig at oversiden var 

gnistrende grønn, og at undersiden hadde en rødlig fargetone. 

Andre kjennetegn kunne jeg ikke se. 

Elven går her i store svinger og skjærer seg ned i sand og leire 

og danner bratte skrenter ned til elven. Elven hadde normal vann-

stand for årstiden og det var lite is langs elvekantene slik at det 

var mye åpent vann. Været var delvis skyet med litt spredt snøfall. 

I de neste to ukene gikk jeg flere ganger langs elven på samme 

sted, men så ikke noe mer til fuglen. 

Kåre Eriksen. 

9. Fuglenotiser fra Vingelen. 

Under et opphold i Vingelen i Nord-Østerdal i tida 24/6-3/7 

1946 kunne vi glede oss over et ganske rikt fugleliv. En del av 

artene vi så, var nye for oss, men det var også enkelte ting som 

kan være av mer almen interesse. 

H o r t u 1 a n e n (Emberiza hortulana) er 

ifølge Løvenskiold ikke kjent lenger nord i Østerdalen enn Lille 

Elvdal. Vi hørte en hann synge i en engbakke med litt vierkratt og 

småbjørk nær kirken i Vingelen 24/6, 1/7 og 3/7. 
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B u s k s k v e t t e n (Saxicola rubetra) fins her og der 

temmelig høyt til fjells. Ved Hunsjøen hørte vi en hann synge fra 

en skråning med lavvokst vier og dvergbjørk, ca. 1000 m. o. h. 

B 1 å s t r u p a (Luscinia svecia) var nesten vanlig ved 

Hunsjøen, etter den sterke sangen å dømme. Vest for vatnet 

sang 3-4 hanner, og her fant vi et reir like ved husene på 

Hunsjøseter Det lå inne i ei tue under høyt vierkratt, og 

inneholdt 7 store unger (1/7). I nordenden av vatnet støtte vi på 

en hunn som bar mat i nebbet til ungene, de var visstnok alt 

flygedyktige. 
B 1 å k j e r r h a u k (Circus cyaneus). En hunn 

sett ved Hunsjøseter 27/6. 

Storlom (Colymbus arcticus). En bande som var godt kjent 

innover fjellet, fortalte at et par storlom inntil for få år siden 

alltid pleide holde til i Hunsjøen. Et år ble egga tatt, og en av de 

voksne fuglene fanga i et ørretgarn. Siden hadde de ikke vist seg. 

R u g d a (Scolopax rusticola) fins av og til i bjørkebeltet. Ved 

Hunsjøen støkte vi 26/6 to ganger en rugde. Den holdt til i vier-

kratt med frodig vegetasjon av gras og blomsterplanter. Ca. 1000 

m. o. h. 

Rødstilken (Tringa totanus) fikk vi besøk av 1/7. Et par kom 

nordfra, og holdt seg vel et døgn ved Hunsjøseter. De oppforte seg 

meget underlig, nærmest som om de skulle ha unger i nærheten, 

men vi hadde ikke sett eller hørt dem der før.  

L i r y p a (Lagopus lagopus) hadde avtatt usedvanlig

 raskt under krigen og vinteren 1945-46, fortalte 

bøndene. Traktene rundt Vingelen-bygda hadde alltid vært et 

usedvanlig godt rypeterreng, men nå var det sjelden å treffe selv 

enkelte eksemplarer. I den tida vi bodde der, streifet vi vidt 

omkring uten å se eller høre ryper 

Halfdan Møller jr. Dagfinn Møller 

10. Overvintrende kortnebbgås skutt i nærheten av Florø. 

I lengre tid i vinter har 3 gjess hatt tilhold på Nærøen, ca. 1,`2 

mil n.v. for Florø. 11/2 ble en av fuglene skutt. Det viste seg å 

være Kortnebbgås Anser fabalis brachyrhynchus Baillon. 

Eksemplaret var en han og hadde følgende mål: Nebb 45 mm, 

ving 438 mm. hale 137 mm. Totallengden var ca. 720 mm. vekt 2 

1/2 kg. - Ventrikelen inneholdt foruten litt grus utelukkende 

skudd av røslyng. 
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Det er sjelden å treffe overvintrende Kortnebbgjess her i landet. 

Ifølge Løvenskiold: Håndbok over Norges fugler, er arten kun 

truffet 4 ganger om vinteren, 1 gang på Jæren, 2 ganger ved 

Stavanger og 1 gang i Hardanger. 

B. Wilmann. 

11. Såerle, rørsanger og dverglo i Bærum. 

Natta mellom 21. og 22. juni 1951 tilbrakte jeg ved ei lita myr 

i Bærum, nær sjøen. Det er noen lave grusrygger der, 

hovedsakelig bevokst med kratt av lind, hassel, berberis og roser. 

Myra er typisk grasmyr, riktignok med sterkt innslag av takrør, 

men det er ikke særlig dominerende så tidlig i sesongen. Det er 

også litt åpnere partier, der noen vierbusker og tuer med mjødurt 

setter sitt preg på vegetasjonen. Været var disig og kjølig, og det 

var lite liv i fuglene. Klokka 02.05 hørte jeg imidlertid en fugl jeg 

ikke hadde ventet å høre i det hele tatt, en rørsanger (Acrocephalus 

s. scirpaceus), som som holdt til i en grøft med høyt, tørt takrør. 

Den sang sjelden, og ikke særlig godt heller, men lot seg beundre 

fra kort hold. Utover morgenen ble det lenger og lenger mellom 

strofene. En dverglofamilie (Charadrius dubius curonicus) holdt til på 

noen sandflekker litt høyere i terrenget. Det var et par med to 

unger, få dager gamle. De ble ringmerket. 

Egentlig hadde jeg tenkt meg å finne bevis for at såerla 

(Motacilla flava thunbergi ruga her. Jeg hadde sett fuglene flere 

ganger i ukene før, og nå ble jeg ikke skuffet. Jeg fant et reir 

med 6 kanskje ukegamle unger, som ble ringmerket. Reiret lå 

godt gjemt i kanten av ei mjødurttue. Foreldrene var meget 

nærgående, og fikk assistanse av et par som etter alt å dømme 

hadde reir bare ti meter vekk, i en grøftekant. Imidlertid var det 

meg ikke mulig å finne dette reiret. I alt så jeg tre par såerler, - 

det later til at den er å finne flere steder på lavlandet østafjells i 

rugetida. 

Halfdan Møller jr. 

12. Sivhøne i Østensjøvann, Oslo. 

På en observasjonsrunde i Østensjøvannet 26. mai 1951 fant 

jeg et rede av sivhønen (Gallinula c. chloropus) med 10 (I) grågule 

rødbrunprikkete egg. Redet lå flytende mellom sivet ca. 5 cm. fra 

land, godt synlig ovenfra, men totalt usynlig fra siden. Fredag 1. 

juni ble jeg vist to reder av samme art, ett med 10 egg (II) og ett 

med 9 egg (III). Rede nr. II lå flytende mellom sivet usynlig fra 

alle kanter mens rede nr. III lå flytende inne i en sparsom 
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sivvegetasjon, bare holdt på plass av noen få sivplanter. Neste 

dag (2. juni) ble jeg vist 2 reder til, et med 4 egg IV og et med 6 

egg V. Disse to siste kullene hadde vært fulle, men det var blitt 

fjernet endel egg av skolegutter som gjerne roter rundt i sivet 

med båter. 17. juni var jeg nede for å se til redene, men ingen 

hadde begynt klekkingen enda. 20. juni var 8 av de 9 eggene i 

rede III klekt. En nyklekt unge lå i redet sammen med et uklekt 

egg. Da jeg kom igjen dagen etter var denne ungen krepert av en 

eller annen grunn, mens det siste egget enda var uklekt. Det 

viste seg nå at alle de andre kuilene var klekt unntatt det i rede 

I og det var enda ikke klekt da jeg besøkte redet et par dager 

seinere; det siste egget i rede III var nå klekt og redet tomt. 25. 

juni var rede I enda ikke klekt. 28. juni reiste jeg på ferie og var 

derfor avskåret fra videre observasjon av redet. Dessverre viste 

det seg umulig å få ringmerket noen av de klekte ungene fordi de 

går av redet med en gang de er tørre og trekker inn i sivet. Det 

var i sørenden av vannet alle reden ble funnet, ved Abildsø. Det 

kommer vel av at det her er en langt frodigere sivvegetasjon enn 

i nordenden av vannet, og det ser ut som arten trives utmerket 

her. Da jeg var nede ved Østensjøvannet 23. september så jeg i 

nordenden av vannet ikke mindre enn ca. 53 sivhøner på en 

gang. 

I alt har jeg altså i sommer iakttatt 5 reder av sivhøner i 

Østensjøvannet alle ca. 300 m fra nærmeste gård, samt endel 

gamle redeskåler som tydeligvis viser at arten har hekket her 

før. Men den er så vidt jeg vet ikke funnet rugende på denne 

lokalitet før i år. Det ble i fjor iakttatt et svømmedyktig kull men 

noe rede ble ikke funnet. 

Bjørn Bjørnsrud. 

13. En hamstrende brunryggvarsler. 

Det var en varm julidag 1950 på gården Heimdal i Galleberg, 

Sande i Vestfold jeg første gangen så den. Det var i slåttonna, og 

vi holdt på å hesje om morgenen, da broren min og jeg hørte ei 

mus mus pipe så skrekkelig. Vi løp til det stedet lyden kom fra, 

men ingen mus så vi. En halv time etter hørte vi igjen denne 

skrekkelige pipinga, og denne gangen kom vi tidsnok til å se en 

liten fugl hakke ihjel ei mus, 6-7 cm lang. Straks den var død, tok 

fuglen den i nebbet og lettet. Men da fuglen var ca. en meter over 

bakken, så det ut som den skulle miste musa. Det gjorde den 

imidlertid ikke, den bare slapp taket med nebbet og på en fin 

måte grep den omkring musa med klørne. Det var ikke mulig for 

oss å se hvor den fløy hen. Men etter en stund 
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var den tilbake, og nå satte den seg på en av hesjestaurene. Vi 

kunne derfor se nærmere på den. Den var omtrent så stor som en 

spurv, nebbet var kort og hadde form som et ørnenebb. Ved 

øynene hadde den en svart stripe, og de ytterste halefjørene var 

kvite. Resten av kroppen var rødbrun. Vi trodde først det var en 

slags hauk, men vi så etter i ei fuglebok, og fant ut at det var en 

brunrygget varsler (Lanius collurio) Merkelig nok var fuglen ikke 

redd, enda det i høyden var tre meter mellom oss og fuglen. 

Denne gangen ville vi se hvor fuglen fløy med byttet sitt. - Fra 

hesjestauren så den igjen ei mus, og lenge varte det ikke før 

musa var drept. Da fuglen nå fløy av sted, fulgte vi etter. Den 

orket ikke å fly lange stykket mellom hver gang den hvilte, ikke 

mer enn 50 m. Likevel var det vanskelig å følge den, og vi mistet 

den av syne. Men vi fortsatte å løpe i samme retning. Da vi kom 

til en nyperose-busk, så vi 10 - 15 spurver fly rundt busken. De 

skrek og holdt et skrekkelig spetakkel. Dette måtte vi undersøke 

nærmere. Det viste seg at vi hadde funnet varslerens 

«spiskammers». Den hadde spiddet fem mus og en hel del 

insekter (mest humler) på tornene. 

Antakelig har den skjønt at stedet var oppdaget, for de neste 

dagene spiddet den ikke flere dyr i den busken. Men fuglen 

kunne vi se i mange uker etter. 

Magne Storli. 

14. Haukugle i Jølster våren 1951. 

Da jeg i sommer kom til Jølster på ferie, fikk jeg høre av folk i 

Gjesdal krets at de hadde hatt besøk av en sjelden fugl som de 

aldri før hadde sett der i bygda. Jeg snakket med alle som på en 

eller annen måte hadde lagt merke til fuglen, og jeg kom til dette 

resultat: Fuglen var uten tvil en haukugle! 

Av gårdbrukerne Johannes og Sverre Fossheim fikk jeg disse 

opplysningene: Fuglen ble sett og hørt bare om kveldene og 

nettene i tiden 20.-30. mars 1951. Hver kveld og langt ut på 

natta i denne tiden kunne fuglens uhyggelige rop høres. Ropet 

var høyere og kom i raskere rekkefølge enn kattuglas rop pleier å 

gjøre. Bare en kveld lyktes det Sverre Fossheim å iaktta fuglen på 

nært hold da det var måneskinn. «Fuglen satt på en av de 

ytterste greiner på tuntreet, hvorfra den kastet sine klare rop ut i 

natten», forteller herr Fossheim. «Hodet var rundt og stort, et 

typisk uglehode. Derimot var stjerten lengre enn på andre ugler 

og fuglen virket slankere. Fargen på fuglen var mørk (kanskje 

brun) med lyse tverrstriper i brystet. Da fuglen fløy bort fra treet 

igjen, fløy den utmerket og lydløst.» 
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Det ble aldri sett to haukugler sammen, men kanskje var det flere? 

Det ble ikke funnet rede noe sted etter haukugle i sommer og ingen 

har sett fuglen etter 30 mars 1951. Jeg antar det bare var en fugl på 

streif. 

Da jeg har hørt og lest at haukugla er forholdsvis sjelden her i 

landet og særlig på Vestlandet, sender jeg denne iakttagelse. Eivind 

Fossheim jr. 

15. Nordisk flaggermus (?) på jakt etter insekter på høylys dag. 

Klokka 16.45 den 6. oktober iakttok jeg en flaggermus (Nordisk 

flaggermus?) som fløy i ringer (på ca. 25 m. diameter) og hele tiden 

fanget insekter. Etter noen få minutter forsvant flaggermusen i sørlig 

retning. Man kan nevne at sola skein og himmelen var skyfri. 

Derimot var det litt kjølig klima, men det fantes mye insekter i lufta. 

Jeg kunne ikke finne noen grunn til at den var blitt skremt ut fra 

dagleiet sitt, da det ikke fantes noe hus i nærheten som var under 

rivning og klimaet skulle være så varmt at dyret på denne måte 

skulle forlate leiet (dagleiet eller det sted hvor den lå i dvale, men 

dette er vel litt tidlig enda?). Tidligere er flaggermus sett flyvende om 

dagen ved Bergen i året 1910 og i utkanten av Drammen, de første 

tilfeller var om våren, og ved Drammen i siste uke i oktober 1947. 

Min iakttagelse var utenfor Hønefoss, Hovheim. 

Eivind Fossheim jr. 

Summaries. 

1. The author has observed a specimen of the lesser grey shrike 

(Lanius minor Gmelin.) in Telemark. It is the first time this species has 

bin observed in Norway. 

2. The author reports that the wood-warbler (Phylloscopus 

sibilatrix (Bechst) has been observed by him at Tinnoset in Telemark, 

400 meters above sea level. The species seems to be spreading in 

Norway. 

3. Rooks (Corvus frugilegus) are reported to breed again in Stavan-

ger, after 40 years abscence. 

4. Three observations of the spotted crake (Porzana porzana (L.)) 

from the districts around Stavanger during may-june 1951 are 

reported. 

5. A specimen of the kingfisher (Alcedo atthis, L.) is reported from 

Lyngdal, Vest-Agder. 

6. A nest of the linnet (Carduelis sannabina (L.) ) was used for two 

broods, the first was hatched June 14th, the second was started 
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July 25th. Some sheeps wool was added before the nest was used for 

the second time. - 2 flocks of the lapland bunting (Calcarius 

lapponicus (L.)) were seen in Vestfold near the end of april. - The first 

nest of the wood-lark (Lullula arborea (L.) is reported from Vestfold. 

The great grey shrike (Lanius excubitor L) was observed three times 

during winter and spring in the years 1949 and 1950. - 2 sedge-

warblers (Acrocepalus schoenbaenus) was seen near Tønsberg. - 

Herons (Ardea cinerea L.) have been observed more frequently this fall 

than usually. - Several observations during fall 1950 of the spotted 

crake (Porzana porzana L.), the water-rail (Rallus aquaticus L.) and 

the quail(Coturnix coturnix (L.)) are reported from Vestfold. 

7. The author contends that the swift (Apus apus (L.)) is unable to 

resume flight from a level surface. His opinion is based on the 

behaviour of birds in the free. 

8. A kingfisher (Alcedo atthis ispida L.) was observed on New Years 

Eve within the City limits of Hønefoss, Ringerike. 

9. A number of observations from Vingelen, Nord-Østerdal, is 

reported: The ortolan bunting (Emberiza hortulana L.) was seen 

once. The whinchat (Saxicola rubetra (L.) ) was not rare, and once 

seen 1000 m. above sea level. The red-spotted bluethroat (Luscinia 

svexcica (L.) was fairly numerous. A female of henharrier (Circus 

cyaneus (L.) ) was seen once, at Hunsjøseter. The blackthroated 

cliver (Colymbus articus L) had disappeared a few years ago, and 

was not seen. Woodcocks (Scolopax rusticola L.) were observed up to 

1000 meters above sea level. A pair of redshanks (Tringa totanus (L.) 

) were seen July 1st. The population of the willow grouse (Lagopus 

lagopus L) was greatly reduced during the war and the winter 1945-

46. 

10. A male of pink-footed goose (Anser fabalis brachyrhyncus B a i 

ll o n) was shot near Florø on the wet coast February 2nd, 1951. 

This is only the fifth time this species has been known to spend the 

winter in this country. 

11. The author reports the observation of a male specimen of the 

reed-warbler (Acrosephalus scirpaeceus (Herm.)), and a family of the 

little ringed plover (Charadrius dubius curonicus Gm.) from Bærum, 

just west of Oslo. A nest of the grey-headed wagtail (Motacilla flava 

thunbergi Billberg), was also found, prooving that the species some 

times nests in the low country. 

12. Five nests of the moorhen (Gallinula chloropus (L.) reported 

from ØstensjØ just east of Oslo. This is a new breeding-place for the 

species. 
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