
 

Hauk over hauk i insektenes verden.  
Av Arne Semb Johansson, 

Vi mennesker rekner oss selv som meget viktige vesener, og 
skal vi være ærlige, anser vi oss som jordens herrer. Men kanskje 
var det riktigere å snakke om insektene som jordens herrer, og at 
vi lever i insektenes tidsalder. Av og til blir vi jo minnet om det. Er 
det ikke rart hvor lite det blir igjen av vår verdighet når vi oppdager 
en enslig flagrende møll i vår stue. Eller hvor mange ødelagte 
aftener har ikke myggen på samvittigheten? Og dette er jo bare 
bagateller når vi sammenligninger med den økonomiske og 
helsemessige rolle insektene spiller. 

Insektene var her på jorden lenge før mennesket begynte å 
opptre Men da hans høyhet mennesket var motsetningen og 
kampen begynte. Det har vært sagt at vi høster ikke hva vi sår, 
men hva insektene levner oss. Og for i det heie tatt å kunne høste 
noe,  fører vi en stadig krig mot insektene. For de fleste mennesker 
står da også insektene-kanskje bortsett fra honningbien og 
silkespinneren- 



pent. Både de voksne biller og deres larver gjør store innhugg i 
bladluskoloniene. I alt har en reknet ut at en marihøne under sin 
utvikling setter til livs 15-1600 bladlus. Vi har mange 
forskjellige av marihøner i vårt land. Best kjent er kankje de røde 
med 7 eller 2 svarte prikker på vingene. Antall prikker har 
ingenting med dyrets alder å gjøre Ingen av dem blir mer enn et 
år gamle. Et annet rovinsekt som vi skal se nærmere på er 
gulløyet. Det er et grøntinsekt, med tynne, meget store grønne 
vinger og et gullskinnende øye på hver side av hodet. Det er et 
nattdyr som ofte blir tiltrukket av lys om kveldene og da kommer 
flygende inngjennom de åpne vinduer. Om høsten kan vi også 
finne det inne i hus hvor det prøver å overvintre. Mange har 
sikkert lagt merke tildet, kankje uten å vite hva det het. Og 
sikkert ikke mistenkt dette lille, florlette insekt for å være et 
grådig rovdyr.  

Gulløyets eindommelige egg finner vi på blad og kvister. Først 
anbringer hunnen med bakkroppen en dråpe med klebrig sekret 

på underlaget, så løfter hunraskt bakkroppspissen i været og 
trekker 

dråpen  ut til en centimeter lang tråd som stivner. På toppen av 
denne stive tråden plaseres så egget som kulen på en flaggstang. 
Noen vilkanskje spørre om dette kan ha noen betydning. Ja, det 
ser ut som 

det beskytter eggene mot andre rovinsekter somstreifer om på 

bladene uten å bli oppmerksomme på egget på toppen av tråden. 
Når larven kommer ut av egget, kryper den ned stilken og begir 
seg ut på jakt. Dens viktigste føde er bladlus, og den kalles  
derfor bladlusløve. I utvokst tilstand er larven omtrent en cm 
lang. Kjevene som den griper bladlusene med er hule og peker 
fremover som en tang. Gjenom de hule kjevene pumper 
bladlusløven en fordøyende væske inn i den bladlusen den har 
grepet. Etterpå suges bladlusens bløte deler opp gjennom de hule 
kjevene. Dyr som ernærer seg på denne eiendommelige får ikke 
opptatt mange ufordøyelige rester, og bladlusløven avgir heller 
ingen ekskrementer. Det ville dessuten vært umulig da tarmen er 
vokst igjen et stykke bak på dyret. Endetarmen er derfor 

som noen vemmelige kryp som nesten bare skaffer oss 
elendighet og ubehag..

Men det er langtfra alle insekter som selv sett med 
menneskenes øyne, kommer i den klassen i  at de bør
 bekjempes.I vår stadige kamp 
mot skadeinsektene har vi en 
stor femtekolonne blant insektene selv som hjelper oss. Her 
gjelder fullt ut det gamle ord at frende er frende verst. Mange 
av insektene er rovdyr som med stor grådighet kaster seg over 
sine slektninger. gjenpå jakt etter andre 
insekter. Maurene sleper insekter hjem til tuen og vepsen forer 
opp sine larver med tyggete insekter. 

Vi skal se litt på noen av rovinsektene som er av særlig 
betydning 

Marihønene kjenner vi vel alle. De står jo i en særstilling 
blant insektene når det gjelder folks gunst. Det kommer tydelig 
til utrykk i navnet: på dansk og norsk heter de offisielt 
marihøner, i Sverige kalles de Jungfru Maria Nyyckelpigapiga, 
og også på mange andre europeiske språk har de navn som 
viser tilknytning til Jomfru Maria. Kanskje er det billens røde 
vinger med de svarte prikker som er årsaken. I alle fall er det 
påfallende at middelalderens kunstnere ofte har avbildet 
Jomfru Maria i en praktfull rød kjole, ikke sjelden prydet med 
stjerner som kunne minne om billenes svarte flekker. Men også 
i førkristen tid ble marihønene ansett for å stå i guddommens 
tjensete. Det urgermanske navnet er Frejas fugler. 
Og like ærbødig som navnet er, er også den behandling vi gir den. 
Hvor ofte har vi ikke som barn tatt den som et lykkebud som ikke 
måtte skades, men som fikk lov til å krype oppover fingeren, mens 
vi ramset opp enregle som for eksempel: "fly til Gud så får du mat 
av et lite perlefat". Og når den nådde fingerspissen, hevet de røde 
dekkviingeneog forsvant, kan det godt hende at den fløy rett til 
matfatet. Hvis den var heldig, havnet den nemlig på en plante med 
mange bladlus. Marihønene er store bladlusjegere, og om ikke for 
annet så av den grunn er det bra at vi behandler dem 
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ikke brukbar som tarm, men den kan krenges ut, og blad
lusloven bruker den til å holde seg fast på blade t. med. 
E nkelte ar ter av bladlusløver er besatt med kl ebrige hår og 
kroker på ryggen. Nå r en slik larve har fortært en bladlus, 
slynger den det tomme skall et opp på ryggen hvor det blir 
hengende i::l s t. På den må ten blir larven ka mufle rt med 
rester etter de dyr den ha r spist. Det voksne gullØyet med 
sin gronne farge er også godt besk yttet i lØvet. Men nå t, 
det så bli r høst . ville det bli lett syniig. Da gjør gulloyet 
~om k.:mH:leonen: det forandre r fa rgen. Om høsten blir den 
bru n rod el ler kjØttrØd , og den er fortsatt vanskelig å få 0ye 
på der den gjemmer seg bort mellom v issent løv og mose 
eller j en barksprekk. Nor så våren kommer, og den skal 
ut il legge eeg. få r den igjen den grønne fa rgen. 

Mt'ns vi finner rovformer blan t mange grupper av in
~ek ter. er det særlig blan t fluer og veps nl vi finner arter 
som er sny ltere eller pa rasi tter på andre insekter . 

Del (;1' mange forsk jellige arfer av snyltefluer her i landet. 
k<:n"kjc bortimot e t par hu nd re . Snyltefluene er i vir ksom
het a lt tidlig på våren. En ka n se dem fly omkring i so lskin
net, likesom søkende e lter offer. Og finner de så en la rve. 
du kker de lynsnart ned mot den, fo r straks et ter å lett e 
igjen. Pb et Øyeblikk har den lagt et egg på offeret. Hvis 
offeret oppdager faren så setter det seg til motverge og 
prØver li skrem me fluen vekk ved pl utselige slag med fo r
kroppen. Som oftes t gjør fluen nye angrep og får plas2rt 
egget sit t. Ut av egget kommer så fluens iarve, den eter seg 
gjennom vertens hud og lever så inne i dens kroppshule. Tit 
å begynne med gjør den ikke synderlig skade , men til slu tt 
2ngriper den mer livsvik tige organer, og når fluelarven kry
p~r ut av verten er den ne dØende . 

Snylte fluene viser mange forskjellige trekk i sin utvikling. 
Noen legger eggene inni verten, andre legger ikke egg, men 
føder såkalte levende larver. Andre snyltefluer strør eggene 
sine utover bladene, og når verten eter. rur den snyltefluens 
egg inn med maten . 

Snyltefluene er nyttige dyr, men snyltevepsene er ennå 
viktigere for oss i kampen mot skadeinsektene. 

I Egypt finnes et rovdyr - Ichneumon - som i gamle 
dager ble ansett for å være hellig, Ifølge fablene skulle det, 
mens krokodillen sov, krype inn i dens gap og helt inn til 
krokodillens hjerte som den rev i stykker. Det var nok bare 
i fablenes verden at dette dyret spiste opp krokodillens inn
voller. Men blant insektene finnes det dyr, nemlig snylte
vepsene, som har en viss likhet med den i levevis. Allerede 
Aristoteles kjente disse og kalte dem for Ichneumon, et navn 
som i dag brukes i v itenskapen på den største gruppe av 
snylteveps. Selvom Aristoteles kjente disse insektene, var 
det først på 1700-tallet at en mer planmessig undersøkelse 
av dem begynte. Blant dem som har nedlagt et stort arbeid 
på dette område, kan vi nevne Reaumur, som kanskje er best 
kjent blant folk for sin temperaturskala, men som burde 
være like godt kjent som insektforsker. 

Snyltevepsene er en tallrik gruppe. Bare her i landet har 
vi flere tusen forskjellige arter. Noen er flere cm store, 
men de fleste er ikke mer enn noen få mm. De voksne snylte
veps er solskinnsdyr som vi ofte kan finne i store mengder 
på blomstene. Det er larven som er snylter i andre insekter. 
Som oftest legger snyltevepshunnen ved hjelp av sin brodd 
et eller flere egg in ne i verten. De angriper nær sagt alle 
slags insekter, Våre gamle venner, lar ven av marihøna og 
bJadlusløven, blir heller ikke skånet. De fleste snylteveps 

E n slIylteveps l egger egg ,j en. biadills (Etter Wcbstcr 1909) 
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lever imidlertid i larver av sommerfugler , biller og bladveps. 
Men til og med i egg av andre insekter kan snyltevepsene 
leve. Det blir jo ikke mye mat eller plass i et enkelt insekt
egg, og de snylteveps som utvikles her, er derfor også blant 
de minste vi kjenner, noen ikke mer enn 115 mm lange. Hos 
noen snylteveps finner vi det eiendommelige fenomen at 
over hundre individer kan oppstå av et eneste egg. Hos men· 
nesker har vi jo noe av det samme, bare i mye mindre måle· 
stokk : f. eks. når et egg deler seg i to og vi får eneggete 
tvillinger. Snyltevepslarvene lever så som parasitter inne i 
verten, som oftest uten å skade den, slik at verten kan fort· 
sette sitt liv tilsynelatende uforstyrret. Men når snylte
vepslarvene er f ull t utviklet, er også ver ten dØdsdØmt og 
går til grunne. Mange SOm har tatt inn sommerfugllarver 
og har håpet på å få se larven forpuppe seg og g i opphav til 
en vakker sommerfugl, er nok blitt skuffet. Alt strevet med 
å fore opp larven, alt pass og stell og a ll tålmodig venting 
blir belønnet med en skare små svarte snylteveps . Av og til 
kan det komme flere tusen ut aven enkelt sommerfugllarve. 

En skulle kanskje tro at de insekter som lever skjult er 
godt beskyttet mot snyltevepsenes angrep. Men også disse 
har sine spesielle fiender som da er utstyrt slik at de kan 
oppspore dem. Inne i trestammer har vi larver av forskjellige 
insekter. De snylteveps som angriper disse larvene, har leg· 
gebrodder som de møysommelig borer inn i stammen til de 
treffer larven. Sannsynligvis er det luk tesansen som er så 
godt utviklet at den kan finne verten inne i stammen. Ja, til 
og med insektlarver og egg som finnes i vann , har sine spesi
elle snylteveps. Her dukker snyltevepshunnen ned i vannet 
og angriper. I enkelte tilfeller kryper hun nen ned langs stil· 
ken av vannplantene til den finner de eggene den leter etter. 
Andre arter kan svØmme omkring under vannet, ofte i dage· 
vis, ved hjelp av de frynsete vingene fØr de finner sitt offer. 
Mange snylteveps legger eggene sine i andre arter av snylte· 
veps. I dette tilfelle kan en i en sommerfugllarve finne 
snyltevepslarver som igjen i sitt indre har andre mindre 
snyltevepslarver. De første snyltevepslarvene lever av som-

merfugllarven og dreper denne. Men selv blir de etterpå 
oppspist og drept av de andre, mindre snyltevepsene. Dette 
fenomen forekommer meget alminnelig i naturen og spiller 
en stor rolle. Enkelte ganger, men det e r meget sjeldent, har 
en også funnet en tredje slags snylteveps inne i nummer to, 
slik at en står overfor et helt sett med kinesiske esker . 

De rovinsektene vi har nevnt, og snylte!luer og snylte· 
veps spiller e n stor rolle ved å holde bestanden av skade
insekter nede på et rimelig nivå. Den fØrste som foreslo at 
en bevisst skull e ta slike insekter til hjelp i kampen mot 
andre insekter, var Erasmus Darwin, bestefar av den berømte 
Charles. Senere har dette prinsipp kommet til praktisk an· 
vendeise i mange land. Denne form for insektbekjempelse 
kalles for biologisk kontroll av insekter, og prinsippet er det 
samme som når en holder katter for å holde musebestanden 
nede. Det er særlig på et område at den biologiske kontroll 
har gjort stor lykke. Det gjelder de tilfeller hvor insekter 
er blitt innført til områder hvor de tidligere ikke fantes. 
Det har særlig vært t ilfelle i De forenete stater. I California 
hvor så mange av de viktigste landbruksvekster er innført 
fra andre kontinenter, har det ofte hendt at en også har 
fått med seg skadeinsekter. Da de naturlige fiender manglet 
i området, kunne disse skadeinsektene formere seg i særlig 
sterk grad og true hele avlingen. 

I 1872 var dyrkingen av eitroner og appelsiner i full gang 
som en viktig del av Californias landbruk. Det året opp· 
daget en en skjoldlus som tegnet til å bli et alvorlig skade
insekt. Den var blitt innfØrt ved en tilfeldighet fra Australia. 
Noen år etter at den var oppdaget, opptr ådte den i slike 
mengder over hele Californ ia at dyrkingen av appelsiner og 
citroner mange steder måtte innstilles som ulønnsom. En 
insektforsker fikk da den ide at en skulle lete etter skjold
lusas naturlige fiender i Australia . En kort undersøkelse 
viste at i Australia ble skjoldlusa holdt i sjakk aven bestemt 
marihøne. Endel slike biller ble samlet inn og sendt til Cali· 
fomia. Mange dØde underveis, men 129 av dem kom frem i 
live. De ble tatt godt vare på i laboratorier hvor de fikk an-
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ledning til å leve under de gunstigste forhold. I lØpet av kort 
tid var bestanden Øket til millioner, og en begynte å sette ut 
marihøner på forskj ellige steder i det sØrl ige California. I 
løpet av to å r forsvan t skadevirkningene av skjoldlusa. I m
porten av denne marihøna kostet 1 500 dollars, men en rek
ner med at den hvert år sparer dyrkerne i California for 
millioner. Senere er skjoldlusa ved uhell blit t innført til 
andre land hvor det dyrkes citroner og appelsiner, men alle 
steder har en med stort hell importert den samme marihøna 
til å bØte på skaden og gjenopprette likevekten i naturen. 

Vi får nøye oss med delte ene eksemplet som viser hvilke 
gode resultater en kan oppnå med biologisk kontroll Men det 
er ikke a lltid en har vært like heldig. Ofte skyldes det at en 
ikke har kjent nok til det insektet en har innført. Til Cali
forn ia innfør te de engang en snylteveps fra Syd-Amerika for 
å bekjempe en annen skadelig skjoldlus. Resultatet var lov
ende og skjoldlusa forsvant nesten helt i kysttraktene. Men 
etter hver t kom den tilbake og er nå igjen et viktig skade
dyr. Undersøkelser viste at den lille snyltevepsen fra Afrika 
ikke lenger fikk leve opp fordi den ble angrepet aven annen 
snylteveps. Denne andre vepsen var innført tidligere, men 
uten at en kjente den godt nok. Og nå var det for sent å 
gjøre det hele om igjen. 

Den biologiske kontroll er i dag en viktig faktor i kampen 
mot skadeinsektene. I fl ere land er det bygget store spesial
laboratorier og institusjoner hvor snylteveps, gulløyer og 
marihøner blir oppdrettet i millionvis og sluppet ut på sær
lig truete områder. Forske re er på stadig jakt verden over 
etter nye og mer effektive snyltere. Også vårt eget land blir 
av og til trukket in n som et mulig område for ettersØkingen. 
For tiden har en svære angrep aven flue på kålvekster i 
Canada. Canadierne håper det skal lykkes å finne snyltere 
i Europa og har i flere år hatt folk u te på jakt. Her i landet 
har de i flere somre arbeidet i S tavangerområdet. Og så får 
vi håpe at deres anstrengelser blir kronet med hell. 

Stillitsen, 

hekker 
. 
I 

Carduelis 
Østfold. 

carduelis 

Av YNGVAR HAGEN 

(L.) 

Noe funn av stilli tsens rede hos oss er hittil ikke beskre
ve t, tross arten utvilsomt ruger her i landet, s ier Schaan
ning i 1916. Han har flere ganger sett fuglen i hekketiden i 
lønnplantninger i Vestre Aker. Hos Collet - ørjan Olsen 
1921 heter det at stillitsen ruger hist og her i de lavere deler 
av det sydlige Norge, som i enkelte løvskoger i omegnen av 
Oslo. Men på side 510 fremheves at det likevel ikke fore
ligger noe autentisk om redefunn her i landet. Det eneste be
vis fo r at stillitsen virkelig hekker i Norge har hittil vært 
en iakttagelse gjort av Huitreldt-Kaas , som så en ungfugl 
bli matet av moren den 15. september 1911 i Vestre Aker. 
Så vidt jeg kan se bygger alle senere norske fuglcverker på 
disse oplysninger, ulen at noe nytt er kommet til, bl. a . 
LØvenskiold (1947--48), .. F uglene i Norden_ (1952) og Vik 
(1953). J eg ska l derfor fortelle litt omkring funnet av et 
stillitsrede i nærheten av Fredrikstad i sommer. 

Først vil jeg nevne at både jeg selv og andre har selt 
sti llitsen til flere tider av året både i 1952 og 53 i Moss og på 
Jeløy. Siste sommer så jeg 1 til 3 stykker som flere ganger 
besøkte haven hjemme og utelukkende spiste frØ av geile
skjegg (Tragopogon pratensis). Likevel gjorde jeg ikke noe 
redefunn her, sk jønt jeg stadig forsøkte å finne ut hvor 
!uglene kom fra og hvor de fl ØY hen. 

Til gjengjeld hadde jeg hell med meg på en helt annen 
lokalitet i Østrold, nemlig Øienkilen i OnSjly. Jeg var der 
den 25. mai i år , da forstkand idat Wilhelm Thome fortalte at 
et stillits-par hadde vist seg daglig i en ukes tid i en have 
der . P aret var sett i ferd med å frakte noe fra bakken opp i 
trekronene i nærheten, og Thome trodde derfor at fuglene 
holdt på å bygge rede. Hvor dette kunne være var det imid
lertid tvil om, da det lot til at stillitsene alltid forsto å gjøre 
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R cde liV 8till it8 mcd 5 unger (bil re 3 ka" 8ee8 lydelig) . 
ØiC1lkilclI , 0 118911 !!1. juni 1953 . 

seg usynlige i det avgjØrende Øyeblikk. Tilfellet ville imid
lertid at den ene av makene akkurat den 25. mai va r å se 
alene for første gang. Vi antok dette måtte være hannen og 
at hunnen hadde lagt seg på eggene. Men den ene vi så, ga 
oss ingen hj elp. Så lenge jeg voktet på den , vel 3 kvarte rs 
tid, satt den ganske rolig på en strØmledning som fØrte fra 
vegen opp til villaen. Med en irriterende tålmodighet pusset 
den fjærene, og da jeg til slutt må tte ta øynene fra den , for
svant den uten å vise seg mer den dagen, til tross for at vi 
etterpå gjennomSØkte haven i flere timer i håp om å finn e 
redet. Vi fant bare bokfinkreder i stedet. 

Likevel fØlte vi oss så overbeviste om at vi var på r ett 

spor at vi bestemte oss for å forsøke igjen en annen dag. 
Men det ble ikke så snart noen ny anledning, skjønt det 
var enkel regning å finne ut hvor lang frist vi hadde: Den 
25. mai var hunnen på redet fØrste dag (antok vi ). Rugetiden 
er, ifølge Henrici, 14 døgn og ungene e r flygedyktige 2 uker 
gamle. Altså: 25. mai + 28 dØgn ga oss absolutt siste frist: 
22. juni. 

Den 21. juni var jeg igjen på stedet. Thome hadde i mel
lomtiden sett en stillits der flere ganger, siste gang 20. juni, 
men det var fremdeles et mysterium hvor redet kunne være. 
Den 21. (fra kl 10 av) så vi på en lang stund ikke noe til 
fuglene og tok en runde omkr ing nabohavene og innom 
tregrupper, hekker og kratt i omgivelsene, da vi ikke lenger 
følte oss sikre på at paret hekket i haven der vi hadde vårt 
utgangspunkt. Halvannen time senere holdt vi utkik fra en 
fjellknaus, da jeg i kikkerten fikk se en stillits i flukt over 
trekronene og kunne følge den i synsfeltet til den slo inn på 
den elektriske ledningen der jeg så den sist. Der var også 
maken kommet til, og begge fløy bort i en furukrone like ved. 
Her foretok de seg ett eller annet, og en ble sittende en stund 
inntil begge var på ledningen og kurtiserte nebb mot nebb. 
Eller hannen matet hunnen , det kunne jeg ikke avgjøre. 

Furuen vi hadde sett dem i - kunne det være der? Det 
treet hadde jeg undersøkt før uten å kunne se noe misten
kelig, men jeg hadde rikt ig nok ikke klatret opp i det. Heller 
ikke nå da vi kom t ilbake, kunne jeg skimte noe som helst 
så lenge jeg sto nede. Først da jeg var en 4-5 meter oppe 
i treet, fikk jeg øye på en liten rund klump av størrelse 
som et bokfinkrede. Og her visle det seg at stillitsens rede 
lå - helt øverst i de aller tynneste barkvistene og festet 
til disse. Barets ytter ste tupper nådde bare 10-15 cm over 
redet, så det så vidt hadde noe skygge. Der lå 5 fjærkledde 
og snart flygeferdige unger som alle rede var lett kjennelige 
på sine gu le vingespeil. Selve redet var grønt av innvevd 
mose, men r edets ytterflate var halvve is skjult av hele 
stabler av ungenes ekskrementer . 

Innen redet ble funne t, var st illitsparet vekk igjen, og 
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Stilfitsredets beliggcnhet . Et kryss a llgil' hvor redet ligge)' skjult. 

fØrst da jeg hadde stått oppe i toppen av treet et kvarter 
og tatt en del fotografie r, kom paret t ilbake. De ga straks 
sin angst til kjenne ved en lav kvitring som minte sterkt 
om torniriskens låter; samtidig fly t tet de urolig hit og dit, 
fra redetreet til furukronene omkring. 

To timer hadde v i brukt denne dagen på å finne redet, og 
likevel hadde vi i lØpet av denn e tiden ikke selt mer enn 
en gangs mating av ungene. Heller ikke siden på dagen så 
vi stort til de voksne fugler , så vi fikk et bestemt inntrykk 
av at stillitsen må male sine unger relativt sjelden, iallfall 
mellom kl. 10 og kl. 16. Dette sto i sterk kontrast til den 
ustanselige foringen av ungene vi kunne iaktta hos fuglepar 

som hekket nærmest omkring, stær og vendehals som såes 
på farten ut og inn av sine redehull stadig vekk. 

Redet lå ca . 8 meler over marken. Treet sto i et lite holt 
av furuer 6-8 meter fra de nærmeste bygninger og oppå 
toppen av en liten hØyde, omgitt av lØvtrær som lØnn , bjørk , 
eik , or, kastanje og enda fler. Det er en mengde frukttær i 
haven, mest epletrær. Eiendommen grenser mot vest t il 
sjøen (det innerste av Øienkilen) i en avstand av 50- 60 
meter fra furuholtet; kilen er her kranset av takrØr og 
mjødurt. Ellers er haven omgitt av andre villahaver, delvis 
av lave grunnfjellåser med nakne knauser eller med glissen, 
noe forkrøblet furuskog. Det er et rikt og vekslende fugle
liv her. Foruten arter som alt er nevnt , hekker også en koloni 

Stillits elt~ hekke-biotop, eiendommen cSo/h(wg " Øienki len. 
Et kryss angh' redes/ edet. 
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gråtroster i haven . Biotopen svarer meget treffende til den 
beskrivelsen Henrici gir av stillitsens rugesteder. 

Det forlatte redet oppbevares nå på Universitetets Zoo
logiske Museum i Oslo. Utvendig måler redet 12 x 12,5 cm 
i to diametre loddrette på hverandre; utvendig høyde er 7 
cm. (Noe av underlaget ser imidlertid ut til å være blitt 
sittende igjen i treet da redet ble tatt løs.) Innvendige mål, 
i samme rekkefølge, er 6,8 x 8,2 og 3,4 cm. Etter ungenes 
opphold er r edet blitt noe deformert - det er litt avlangt, 
og skålen er sikkert atskillig grunnere enn da redet var 
nybygd. 

Materialet er i hovedsaken furumose med ganske mye av 
en Cladonia-Iav inn flettet. Enkelte fine røtter og noen furu
nåler finnes i redets ytre bunn, likeledes finnes enkelte 
stumper av snelletråd, garn eller hyssing innvevd. Utfor
ingen består helt overveiende av et tykt lag fine røtter, 
dessuten et halvt dusin innvevde furunåler samt enkelte 
stumper av tørre strå. En eIIer annen slags fibre, enten 
planteull eller av animalsk opprinnelse , synes brukt til 
sammenhefting og kan sees som lyse klumper her og der. 
Da jeg tok ut en , viste den seg imidlertid å være dun, ikke 
insektspinn som jeg hadde ventet. 
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Summary. 

The single proof of the Goldfineh's breeding in Norway has hitherto 
been aiemale seen to fced a fle dged young in Vestre Aker on Sept. 
15. HlIl. The first authentical nest, containing 5 feathered young, was 
Iound in Onsøy near Fredrikstad on J une 21. 1953. Nestsitc: In the 
top of a pine 8 m above ground. Habitat : T he typiea! for the spedes. 

Hav-ert og 
omkring 

Steinkobhe 
selspørsmålet. 
Av Hj. Broch, 

på g1·unnlag aven rappor t fra kapteinl.oytnant Ole SnefjeUå. 

I annet hefte av .. Fauna .. i år (s. 87) har Arnold Tgv. 
Gisvold gitt en utsikt over hav-ertens (gråselens, Halichoerus 
grypus) katastrofale tilbakegang i Trøndelag. Det kan da 
ha sin interesse først å merke seg det resyme avartens fore
komst som i 1951 ble gitt i Aschehougs store konversasjons
leksikon: .. G r ås eIe n .. el. hav-erten (Halichoerus grypus) 
finnes sporadisk langs NordsjØens kyster, men har sitt ho
vedtilhold i østersjøen. Den forekom i eldre tider meget al
minnelig ved V.- og N.-Norges kyster, men er nå på de fleste 
steder utryddet. Det eneste sted hvor hav-erten nå finnes, 
er Halten (Froan) utenfor Trøndelagen , men også her er den 
en sjelden gjest.» 

Hav-erten er i virkeligheten en ren kystsel og har hoved
sakelig hjemme i det boreale, nordØstlige atlantiske område. 
Enda den er et kystdyr, har den sjelden vært påtruffet inn
over i fjordene; bare enkelte omstreifere har vært skutt slike 
steder. Hav-ertens egentlige tumleplass og hjem er den yt
terste havgarden . Den er en "borea}" art og det har mest 
vært ensomme omstreifere som før mere og mindre alminne
lig har vært å finne langs Nordnorges kyster nordenfor 
Helgeland. 

Ungekastingen går for seg ytterst ute i havgarden og selv 
om man her og der har kunnet iaktta enkeltvis ynglende dyr, 
har hav-erten normalt samlet seg i større tall på enkelte 
plasser for å kaste sin unge - det er vel sannsynlig ikke 
minst dette trekk hos hav-erten som er hovedgrunnlaget for 
at det gjennom hundrer av år i norsk lov har stått at «sel 
på skjær - gjenstand for fredlysning er». Og det største 
norske selværet var Froan. 

Hav-erten er som nevnt en boreal dyreart og forviller seg 
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sjelden inn i rene arktiske områder. Det kan derfor nesten 
virke forvirrende at den i østersjøen flokker seg på isen for 
å kaste unger på samme måten som ishavets seler: klappmyss, 
russekobbe og snadd (ringsel) har jo også yngleplassene sine 
på isen, hvor de samler seg i meget store .. kolonier ... Hadde 
vi ikke kjent artens Øvrige utbredelse, ville denne vanen hos 
østersjøstammen lett kunnet forlede oss til å tro at vi slo 
overfor en .. istidsrelikt.. her, en arktisk art. 

Artens vane å flokke seg på bestemte yngleplasser er 
sannsynligvis en av hovedårsakene til dens katastrofale t il
bakegang i s iste hundreåret; her er jo jakten forho ldsvis 
meget lett og giende. Nedgangen illustreres klart av de tal
lene vi finner i .. Norges dyreliv . : i yngletiden var det på 
Froan omkring 1870- 80 ca. 500-600 dyr, omkring 1910 
(Collett) ca. 200 voksne, i 1915- 20-årene om lag 100. Hva 
bestanden må anslås til i yngletiden nå har Gisvold dess
verre ikke angitt - sitatet fra Aschehougs Konversasjons
Leksikon er ikke til å misforstå . 

Det kan være flere forhold som spiller inn her. Reproduk
sjonen er svak hos selene i det hele, vanlig kaster de bare en 
unge om året og det skal derfor ikke særlig stor beskat
ningen til, før den fører til nedgang i bestanden. - Vi har 
ikke noen oversikt ove r beskatningen under krigsårene; 
men den har neppe ligget tilbake for førkrigstiden i de 
årene, da det var trangt om mat noe hvert sted, og la llene 
viser at beskatningen alt fØr krigen var for sterk . Hav-erten 
er et ganske stor t dyr og det kjØttet menneskene ikke vil 
ha, har i stor utstrekning gått i revefarmene - den enes 
dØd, den annens brød. Seljakten både på været og e llers 
(utenfor .. sesongen .. ) har derfor betalt seg forho ldsvis bra , 
ikke minst på grunn av det store antall revefarmer straks 
etter krigen. Vi må også regne med at selene hØrer med 
blant de dyreartene som er fredløse langs kysten ulenfor 
selskjærene - og her er de en "grunneierherlighet.> i den 
tid ynglingen går for seg . Og heller ikke her har jakten 
vært drevet på en så måteholden måte at det slo i forhold 
til bestanden og dens formeringsevne. 

Hav-erten har gått så sterk t tilbake i senere tid at den 
langs norskekysten snart er en like stor sjeldenhet som 
Middelhavets munkesel (Monachus albiventer) i Middelhavs
området, enda den forlengst ble totalfredet. Zoologene roper 
så å si hurra, når det en gang imellom blir meldt at et 
eksemplar er observert her eller der. - Ved de senere revi
sjoner av jaktloven her i landet har også en fredning av 
hav-erten vært drøftet ; men arbeidet har ikke ført fram og 
her må også dens fren de ste inkobben (Phoca vituhna) bære 
sin del av skylden. Stein kobben som også holder t il inne i 
fjordene og kan gå et godt stykke oppover i elvene, særlig 
nordpå, er kjent SOm en ganske utpreget lekkermunn i 
fiskevegen og derfor særlig dårlig likt av laksefiskerne. 
Steinkobben gjester nemlig ofte laksenØtene langs kysten 
for å plukke ut og delikatere seg med de største laksene der, 
hevdes det. Det har også til stadi ghet vært framhevet et 
annet moment i diskusjonene fra flere hold, nemlig at det 
ikke er så lett for en jeger å skjelne mellom de to selartene 
i farten. Vi skal ikke komme inn på dette punkt her. 

Også steinkobben må betegnes som en boreal art; den har 
hjemme langs alle de borale kystene i det nordatlantiske 
området, men går kanskje litt lengre både inn i arktiske far
vann og sØrover i europeiske områder enn hav-erten. Det er 
også ovenfor pekt på at stein kobben mere har tilhold inne i 
skjærgarden og i fjordene i motsetning til hav-erten, og mens 
den siste helst opptrer flokkevis på yngel plasser, søker stein
kobben helst i ensomhet bort til et skjær for å kaste ungen 
sin (tvUlingfødsler er også he r sjeldne). Ar etter år søker 
dyret helst tilbake t il samme skjæret. 

Jakten etter steinkobbe har tidligere spilt en ganske 
stor rolle for kystbefolkn ingen og væreierne ... Men uforstan
dig fangst av drektige hunner og nyfødte unger har i vår 
tid redusert verdien av kobbejakten til et minimum .. for å 
sitere dr. Erling Sivertsen i .. Norges dyreliv ... 

Kapteinløytnant Ole Snefjellå i Marinekommando Nord
Norge har elskverdig sti lt til disposisjon for .. Fauna» en 
utførlig rapport over iakttagelser og opplysninger han og 
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hans folk har samlet inn i de sisle årene både om hav-ert 
og om steinkobbe i Nord-Norge _på grunn av uttalelser fra 
fo rskjellige hold om at kobbebestanden langs norskekysten 
står overfor fulstendig utryddelse •. Denne utfØrlige rapport 
har meget stor interesse i dette samband og med kaptein
løytnant Snefjellås tillatelse skal jeg gi e n sammenfatning 
av de springende punkter. Jeg skal også her nevne at rap
porten er den direkte foranledning til denne artikkel. 

Først skal siteres fra rapportens innledning: .1 årene 1949 
til 1953 har jeg hver sommer disponert et fartøy til en reise 
fra Grense Jakobselv t il litt sØr for Brønnøysund. Ruten har 
vær t lagt slik at j eg hvert år har besøkt de flesle av fiske
værene ytterst ut mot havet, foruten alle stljrre og en god 
del mindre bebyggelser langs skipsleden og i Øygarden for
Øvrig. 

1 løpet av reisene har jeg benyttet enhver anledn ing til å 
spørre fo lk ut om naturen og dyrelivet, og da spesiel t om det 
finnes sel eller kobbe i distriktene. Samtidig har jeg selv 
elter evne gransket farvannene i håp om å observere noe." 

I a lle disse fem årene har Snefjellå bare en gang ved N. 
Fugløy (Troms) selt en årsgammel, arktisk storkobbe ( Erig
nathus barbatus) som ble skutt aven av mannskapet ombord 
(skytten ble av kobben lønnet med _spekkfinger.). Det har 
altså ikke lykkes Snefjellå å få se hav-ert eller steinkobbe. 

Tar v i nå først Finnmark fylke opplyser fyrmesteren på 
Makkaur fyr at han i de senere å r hverken har selt hav-ert 
eller steinkobbe. Fyrmesteren på Helnes fyr mener høslen 
1948 å ha sett en hav-ert i nærheten av fyret , men er ikke 
sikker på identifikasjonen. Ellers har han i disse årene hver
ken sett sel eller kobber. - Av de ta llrike folkene som Sne
fjellå har spurt ut langs hele Finnmarks-kysten var det ingen 
som etter krigen har sett kobbe. (En som hele sitt liv har 
drevet med jakt og fiske omkring Nordkyn-halvøya og Tana
fjord antok at s tein kobben er ryddet ut i Øst-Finnmark. ) 

Fra Troms blir det hevdet at steinkobben er helt forsvun
net. Likevel ble del vinteren 1952 skutt to i ytre Malangen 
og sommeren 1953 tre steinkobber utenfor Ribbenesøy. - En 

liten bestand av steinkobbe holder til i skj æ rgården utenfor 
K valsundet i Tromsøysund. Hav-ert har i det hele ikke vært 
påtruffet i Troms i disse årene. 

I Nord land synes hav-ertens sluttsaga ganske klar. HØsten 
1948 kastet en hav-ert unge på e t skjær nær Bremstein fyr; 
ungen fo rsvant, men moren holdt seg noen tid etterpå om
kring skjæret, til også den ble borte. 1952 var det en hav
ert med unge på et skjær nær Bremstein igjen; ungen ble 
skutt. - Ellers har det ikke vært sett hav-ert ell er stein
kobbe i fa r vannet ved Vega. - Grønna-skjærene nord for 
Støtt (Helgeland) var tidligere yngleplass for hav-ert. J an uar 
1947 ble to hav-erter sett utenfor Grønna og fo lk på Støtt 
_mente å ha sett unge hav-erter ved Grønna etter krigen.; 
men etter meddeleren kan det like snart ha vært steinkob
ber de har sett. Samme året ble en voksen hav-ert sett i 
sjøen utenfor Ertenhella (på utsiden av Moskenesøy). Ellers 
har hav-ert ikke vært sett i Nord land fy lke etter krigen. 

En steinkobbe ble skutt ved Meløy mellom 1948 og 1950, 
en ble sett ved Støtt i 1950, en i sjøen ved Ørnes i 1952. Etter 
utsagn fra en kjentmann som fra 1945 til 1952 har fartet 
omkring langs hele Nordlandskysten for å uskadeliggjøre 
miner og som har gitt de nevnte opplysninger derfra, er 
steinkobben nå ytterst sjelden langs Nordlands-kysten, mens 
det for ca. 20 år s iden var steinkobbe overalt i skjærgarden 
f. eks. ved Me løy. - Samtlige opplysninger som er blitt 
samlet inn langs hele Nord lands kyst stemmer med nevnte 
kjentmanns sy n på fo rholdene. Den bestand av hav-ert som 
en gang har hatt noen gansk e få yngleplasser i Nordland 
fylke , er etter alt å dpmme helt blitt borte alt fØr krigen 
og etter krige n har bare noen ganske enkelte hav-erter vært 
sett i fylket, san nsynligvis rent tilfeldige omstreifere. Den 
rike bestand av steinkobbe som t idligere har holdt til langs 
kysten av Nordland fy lke, 'har etter alt å dØmme alt gått 
katastrofalt ned i tredveårene; også langs Nordlandskysten 
må steinkobben nå betegnes som en sjelden forekommende 
art. 

I sin r apport peker Snefjellå også på aL de tallrike navn 
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på øyer og skjær langs hele kysten som er knyttet sammen 
med navnet _erten .. (vi kunne også ta med kobbe eller sel) 
ikke bare viser at kystsel ene våre må ha vært meget ta ll
rike før, men også at de har vært av stor betydn ing for kyst
befolkningen. Det går også fram av navnegiingen at folk 
klart har skjelnet mellom de to artene. På sine steder be
klager jegerne at disse dyra nå så å si er blitt borte, ikke 
fordi de ser på dem som et trekk i den norske natur, men 
fordi de har mistet en større eller mindre bi-inntektskilde. 

Det kan her være av interesse å se litt på spørsmålene 
omkring selene i det hele. Vår ishavsfangst er jo vesentlig 
basert på seljakt. 

I cn mindre selbestand som den vi har langs våre kyster, 
v il naturligvis menneskenes innhogg kunne gjøre sine virk
n inger gjeldende både fortere og mere synbart enn i den 
store bestand som ishavsselene utgjør i sitt vidstrakte og 
mindre kon trollerbare område. Men i det lange lØp vil bildet 
forme seg ganske ens. Det kan være forskjellige fak torer 
som spiller inn både på det ene og på det andre felt som 
vi skal berØre senere. 

Selenes formering er forholdsvis lite intens hos a lle arter; 
men den ville under uberØrte forhold ganske sikkert dekke 
artenes behov sHk at bestanden alt i alt holdt den naturlige 
avgang i sjakk. Uten tvil ville bestanden kunne utligne en 
viss beskatning, så den ikke gikk tilbake; fjernelsen aven del 
av ungene ville da gi m uligheter for noen av de ungene 
som ellers ville måtlet ligge under i konkurransen mellom 
artens egne individer. Hvis, på den andre siden, bestanden 
blir beskattet u t over en viss grense (som vi r. t. ikke kjen
ner) vil formeringen ikke lenger greie å holde den stangen. 

Dette forhold kan synes ganske greit og kunne synes lett 
å få utsikt over. Men det er ikke som fot i hose, for vi må 
også ha for øye de naturbundne svingn inger som skyldes at 
naturforholdene i leveområdene - miljøet - e r utsatt for 
vekslinger. Klimatiske forhold kan f. eks. gi opphav til 
næringssvikt (uår). Etter alt å dØmme var det næringssvikt 
i de høyarktiske områdene som i 1902- 03 var årsak til de 

veldige innvandringene av russekobbe og ringsel (snadd, 
Phoca foet'ida) til Nord-Norge. Det er meget van lig nærings· 
forhold som ligger til grunn for uregelmessige vandringer 
av denne art. Men det er meget sjelden at slike uregelmes
sige vandringer fprer til blivende forandringer i artenes fore
komst, de er av forbigående art. Skulle de bli varige, måtte 
det sam tidig være skjedd en nyordn ing i de samlede mil jØ' 
forhold. 

Vi finner også mer regelmessige svingninger i individ
tallene hos artene (altså noe i smak med svingningene i små· 
vilt-, rovvilt- og smågnager·bestanden på la ndjorden). De 
er lite studert for selenes vedkommende; men de vil lett 
tilsløre den reelle nedgangen som skyldes en overdreven be
ska tn ing. Denne blir man oftest først klar over , når det er 
for sent, når fangsten er blitt _ulønnsom_ og da vil skaden 
ofte være så stor at naturen ikke makter å bøte på den -
arten er med sin fåta llighet dØmt til undergang. Slik gikk 
det i sin tid med barkedyret og med geirfuglen, og samme 
skjebne synes å true hvalrossen i vår tid, kanskje snart 
også isbjØrnen for å nevne noen eksempler. 

Mens tilbakegangen hos individr ike, fjernereboende 
vandredyr som ishavsselene, h vor jakten dessuten er sesong
bundet, ikke vil være så lett å fastslå i tide, skulle den for
holdsvis tidlig kunne vært fastslått hos mer stasjonære 
dyr som hav-ert og steinkobbe, hvis folk hadde hatt forstå
elsen av betydningen av å bevare bestanden for landet. Det 
ville også av den grunn vært lettere her, da jakten her 
ikke er scsongbundet. men blir drevet mere og mindre 
systematisk året rundt, selv om den svinger noe med års
tidene og er mest intens i den værste tid for dyrene, når 
de nettopp har kastet unger. Og her kan det vanskelig være 
tvil om at jakten har vært for intens og at vi må regne 
denne som en hovedårsak til den nedgangen som går klart 
fram både av Gisvolds artikkel og enda mer av kaptein
løytnant SnefjeJlås rapport. Det er ganske visst så at vi 
også må regne med at andre faktorer kan ha spilt inn. 
Mange endr inger og forskyvn inger har foregått i vår t lands 
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faunistiske forhold i del siste halve h undreår uten at de 
kan tilskr ives menneskets inngrep. De skyldes langt s tørre 
krefter og har vist seg i form av klimatiske endringer hvis 
virkninger bare kan fastslås ved observasjoner gjennom en 
lengre rekke av å r . 

Men for boreale dyr som hav·erl og steinkobbe skulle de 
små klimatiske forskyvn ingene spille liten rolle her i det 
boreaJe områdes sentrum, såvidt det kan bedømmes - vi 
må nok legge hovedvekten på uvettig etterstrebeIse og mang· 
lende ansvarsfølelse overfor våre norske medborgere av Hr· 
bent slag. Måtte alle våkne opp til slik ansvarsfølelse -
ikke minst på g runn av den skjebne vi har sett utvikle seg 
for våre øyne i hav·ertens og steinkobbens d rama. 

Rotter og alkohol. 
Av Jacob Molland. 

En rekke eksperimenter har vist al rotter har en for· 
bausende evne til å velge en r iktig kost. H vis dyrene holdes 
i bur hvor de kan forsyne seg fritt av skåler med henholds· 
vis kullhydrater, fet t, eggehvitestoffer, salter og vitaminer, 
setter de selv sammen en god kostblanding som holder dem 
i fin form. Rotter med sukkersyke skyr kullhydrater og spi
ser meget fett , de setter seg selv på en sukkersykediet som 
reduserer deres plager . Under svangerskap og diegivn ing 
trenger de mer kalksalter enn ellers, og de spiser da også 
meget mer kalksalter. 

Det e r så blitt gjort forsøk hvor rottene får spise aven 
standardkost som dekker deres næringsbehov, og så velge 
mellom to drikkekar. Det e ne inneholder rent vann, det 
annet en blanding av vann og et bestemt stoff som en vil 
prøve. Til å begynne med gjøres oppløsningen av stoffet 
ganske tynn , så rotle ne ikke merker noen forskjell fra det 
rene vann, men så økes styrken fra dag til dag. 

Sa lenge roltene ikke merker noen forskjell, drikker de 

like meget av begge kar. Men når styrken kommer over en 
viss gr ense, får rottene grun lag for å treffe et valg. Med 
stoffer som sublimat og arsenikk, som er giftige, viste det 
seg al rottene holdt opp it. drikke av opplØsningen, og drakk 
bare av det rene vann. Hvilke motiver rotten hadde for å 
sky de giftige oplØsninger, må en være varsom med å ut
tale seg om. Del går an å drepe rotter med rottegift, og en 
kan sannsyn ligvis få rotter til å sky stoffer som er lite gir· 
lige, men som simpelthen smaker vondt. 

l analoge forsØk hvor det ble brukt oppløsninger av 
stoffer som rottene trenger, viste det seg at de foretrakk 
oppløsningen framfor det rene vann, helt til oppløsn ingen 
ble så sterk at det ville fø re til en alvorlig forrykning av 
forholdet mellom de nødvendige bestanddeler i den samlede 

kost. 
Hvordan stiller så rottene seg til akohol? Så lenge styrken 

er under ca. 2 /'o, merker de ingen forsk jell og drikker like 
meget av begge kar. Men i området mellom 2 'Ih og ca. 6 ~o 
foretrekker det store flertall alkoholen fremfor det rene 
vann. Blir alkoholoppløsningen sterkere, går de aller fleste 
normale rotter over til bare å drikke vann. 

Gjorde rottene et like godt valg i denne situasjon som 
i de tidligere? Alkohol er ganske sikkert ikke noen nødvendig 
bestanddel aven god diet. Men på den annen side ser det 
ikke ut til at rot tene tar noen skade av de alkoholopp1øsnin· 
ger de fri v illig drikker, og som i styrke varierer fra landsøl 
til eksportøl. Rottene kan nyttiggjøre seg alkoholen som kalo· 
rik ilde, og det er også andre virkninger av alkoholen som 
kan tale for at valget ikke er uheldig i den situasjon roUene 
befinner seg i under forsøket. Anderledes ville det ha stillet 
seg for rotter i vill tils tand , hvor det gang på gang blir 
krevd at de yter topprestasjoner i kampen om mal og be· 
skytteIse mot fiender. En som dekker silt væskebehov med 
eksportø l kan såv isst ikke yte topprestasjoner! Men rotter 
som lever i bur, beskyttet mot fien der , med rikelig tilgang 
av mat og drikke, med jevn temperatur osv. har ikke b ruk 
for å uHolde s ine evner fullt ut. H vordan ville rotler ville 
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ha reagert på valg mellom alkohol og vann, vet v i ikke. 
Men for dem v ille et uheldig valg få alvorlige konsekvenser. 

Så ble det gjort en serie forsøk som vakte stor oppmerk
somhet, idet de syntes å kaste lys over en stoffskiftemeka
nisme ved sykelig alkoholtrang. Senere forsØk har riktignok 
vist at forholdene er mer kom pliserte cnn en først regnet 
med, men eksperimentene førte inn på et spor som det er 
nødvendig å følge videre. Om sporet fØrer inn i en bli ndgate 
e ller ut i en autostrada til viktige praktiske resultater kan 
bare avgjøres ved videre forskning. 

Det ble gitt en grunnkost som inneholdt en rekke av de 
stoffer rottene trenger, men som manglet en rekke vita
miner og vitaminlignende stoffer. Rottene fikk velge mellom 
vann og 20 70 alkohol, - en st yrke som normale rotter ikke 
vil godta . 

En kontrollgruppe som fikk gr unnkosten -I- de manglende 
stoffer , altså en fullstendig diet, holdt seg til det rene vann. 
Men en annen gruppe rotter som bare fikk grunnkosten , og 
dermed etter hvert opparbeidet svære kostskader, begynte å 
drikke mer og mer alkohol. De fikk så et tillegg av noen av 
de manglende vitaminer, og straks sank det frivillige a lkohol
forbruk nesten t il nu ll . Men det begynte snart å stige igjen , 
og selv om de til slutt fikk all e de manglende stoffer, fod
satte de å drikke alkohol. Det så a ltså ut som om det var lyk
kes å fremka lle en sykelig a lkoholtrang ved hjelp av kost
skader , og det var en nær liggen de tan ke at i hvert fa ll noen 
av de menneskelige alkoholiker e kunne ha vært kostskadet. 

Senere forSØk viste imidlertid at problemet var så kom
plisert at det er meget langt fra noen løsning. Det e r skaffet 
en rekke holdepunkter for at alkoholen v irkelig utøver en 
vikar ierende funksjon hos rotter med vitaminmangel , og rot
ter som ikke får tiamin (et B-vitamin ) lever lenger hvis de 
får t illegg av a lkohol. Men på d en annen side ser det ut til at 
andre stoffer også kan virke vikarierende. Senere fo rSØk 
viste at rotter som ble utsatt for vintaminmangel nok fore
tr akk alkoholopplØsning fremfor vann, men de foretrakk in
nen visse grenser en sukkeroppløsning fremfor alkohol. 

For tiden foregår det utforskning av problemet ved en 
rekke laboratorier , og situasjonen er ennu langt fra så av
klaret a t en kan avgjøre hvilken rolle stoffski fteforstyrrelsen 
eventuelt sp iller for sykelig alkoholtrang. 

Stillitsen (Carduelis carduelis (L).) 

endelig påvist rugende ved Drammen. 

Av Svein Haftorn. 

Stillitsen er en velsett, men dessverr e ingen hyppig gjest 
i min journal over ornitologiske iaktttagelser ved Drammen, 
og andre steder i Norge har det ikke falt i mitt lodd å hilse 
på denne fornøyelige og fargeglade representant for sisikene. 

Det begynte med et par usikre iakttagelser, overraskende 
nok midt på sommeren. 9. juni 1949 iakttok jeg to fugler 
i et lauvtre ved Bergstien i Drammen. Hannens sang kunne 
tyde på still its, men da fuglene selv tegnet svarte silhuetter 
mot himmelen ku nne jeg ikke - uten kikkert som jeg var 
- se fargekonturene. Og da fuglene straks etter fløy sin 
vei, led jeg den forsmedelige skjebne å fØle en opplagt 
raritet forsvinne ut av hendene på meg uten at jeg kunne 
si noe bestemt om identiteten . 

H istorien gjentok seg 22. juli samme år. Da obser ver te 
jeg to fugler høyt i et t re ved Bragernes kirke, men fØr jeg 
fikk sjanse til å konstatere spee ies forsvant de begge over i 
private hager. I det kor te Øyeblikk jeg hadde dem for meg, 
lot hannen høre en sang som minnet om tornirisken. Men a t 
mine lo fugler t ilhØrte denne art er utelukket, for lokke
lyden var helt ulik tor niriskens. Derimot lot den seg godt 
jamnføre med beskrivelsen av stillitsens lokkelyd i Br itish 
Birds (Witherby). 

Følgende vinter slo en enslig stillits seg ned et kort øye
blikk i et plommetre på Dalejordet 12. januar (1951). Det 
ble min fø rste sikre st ill itsobservasjon ved Drammen. En 
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ukes t id seinere, 21. januar, kunne jeg notere nok el individ 
i flukt over Dalejordet. 

Sommeren 1952 hørte jeg et par ganger sang og så ukjente 
fugler som tydet på at stillitsen fremdeles holdt til ved 
Drammen. 

Så endelig, hpsten 1953, under en kortere visitt i hjem
byen Drammen, sprang korken av flaska. Hendelsen er sam
tidig et morsomt eksempel på hvordan rene tilfeldigheter 
kan g i opptakten til interessante iakttagelser. Sammen med 
m in kone va r jeg om ettermiddagen 3. september på ve i til 
Drammen sentrum, hvorfra en turbuss skulle avgå t il Sonja 
Hen ies berømte is-show, som nettopp i de dager trakk folk 
fra hulve landet. Idet vi passerte Bragernes kirke fikk vi , noe 
uventet, se vår lille ett år gamle sØnn i barnevogn foran 
k irkeinngangen. Situasjonen ap peller te til våre følelser og vi 
svingte av fra hovedveien. I neste Øyeblikk var det ul ornito
logen i meg spisset ører. For oppe fra et av de hjjyc alme
trærne som flankere r hovedtrappen til ki r ken, lØd el sta
dig gjentatt ~stiglilt sliglitt ... En stillitsunge! Det var ikke 
tvil i min sjel, men alt det vi glante og glodde var det ikke 
tale om å oppdage ungen der den skjulte seg oppe i lauv
massene. Det skal innrØmmes at jeg i delte øyeblikk nærte 
en dragende lyst til å la Sonja være Sonja og i stedet beinfly 
hjem etter kikkerten. 

Neste morgen 14/ 9 ) var jeg sammen med kollega Nils
Jarle Ytreberg på pletten i håp om al stillitsen fremdeles 
var å fi nne. Og det var den! Den, eller rellere sagt de, Cor 
det var to unger. hadde flyttet over i et nabotre. Der salt de 
på hver sin kvist. jevnt over uanseelig grå- og brunfargete, 
men et skin nende gult bånd over vingene røpet iden titeten. 
Til overmål kom e n av foreldrene og matet den ene ungen. 

K ort-stjertete og keitete t il å fly som ungene var, måtte 
de nettopp ha forlatt reiret, som uvilsomt lå i nærheten av 
Bragernes kirke. 

Stillitsen er som en vil forstå ikke noe dagligdags syn i 
Drammen nå for tiden, men i begynnelsen av dette århundre 
m å den ha vært en temmelig regelmessig gjest om vinteren. 

Da kunne den nemlig sees flokke vis pa apne p lasser eller 
tomter inne i byen, der borrer og tistler den gang grodde 
vilt. Det kan bL a. Karl Børseth bevitne, som fanget fle re 
stillitser på limpinne og lemmet dem. I brev til forfatteren 
fortelle r han om stillits-flokker som han så forskjellige ste
der i Drammen i årene omkr ing 1907. I november 1906 f. 
eks. , holdt det seg en ska re på nærmere 100 still itser på 
Grantomten , tilhørende ingeniØr Gran. Her hadde det også 
samlet seg mange grØnnfinker (Chloris chloris). 

I 1921 vendte herr BØrseth hjem til Drammen elter en 
rekke års utlendighet, og da så han i sl utten av november 
omkring 20 stilJitser på Landfalløye. Også den følgende 
vinter kunne man notere en del. 

Om sommeren derimot traff Børseth aldri stillitser i eller 
ved Drammen. 

Smånotiser. 
l. Rhizostom a oet op us, lunge man ten . 

I midten av september i år vm' . Kristinc Bonnevie) , forsknings_ 
båten til Universitetets Biologiske Stasjon i Drøbak, ute på tokt i Ytre 
OsloIjord. 16. september så vi fra bIIten en s tor manet i sjøen vest for 
Søstrene \'ed Hvaler. Den var meget s tørre enn en brennmanet og 
manglet brenntrådel'. Dagen etter fant vi et eksemplar a v samme 
arten i Papperhavn på HVllleJ". Det viste seg å være RllizoBtomu oet01'1Iti 
(L.) ellel' lungemanewn som den også blir kalt. 23. september fikk 
Universitetets Zoologiske Laboratol·ium. Oslo brev fra T\·edestrand. 
En mann hadde funnet en manet ute i fjol'den, og ettel' beskrivelsen 
har det vært et eksemplar RV Rlt i:osfolllo oefo/ms. 25. september kom 
en mann til Biologisk Stasjon i Drøbak med et eksenl])lar a\" RIIi:08-
tOllla oe/opus, som han hadde fu nnet p1\. vests iden a v Drøbaksundet. 
3. oktober fant cand. real. Rolf Vik et eksemplar av Rhi::o~toma oetopu8 
ved Nordstrand bl'ygge pli. Nf.'sodden. Klokken mf tite ca. 35 cm i dia
meter. 7. oktober fant Vik et eksemplar til llå samme sledet. Dess
utl'n har Biologisk Labol'atorium, Oslo fått oppringning fra en mann 
på Nesodden som hadde funnet en lungemanet. I svenske aviser har 
det stått at lungemaneten el' sett hlllgs vestkysten av Sverige. 

Lungernaneten, brennmaneten og glassmaneten hører til samme grup
pen Sehype:oa innenfor huldyrene, men lungemanetcn hører til en an-
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nen undergr uppe, Rhizo8tomcae. Av slel:ten Rhiszostoma fins to arler, 
som også ofte blir regnet for to raser av samme ar t. Rhizostom<t pulo 
er den sydligste og fins i Middelhavet og langs kystene av Spania og 
Frankrike. Ilhizo8toma OCLOPIIS, den nordligste arten fins ved de fran
ske og britiske kyster til inn i den engelske kanal. De er blant annet 
CorskjelJige i s tørrelsen. Hos den sydligste blir klokken ikke større enn 
15 cm i diameter, mens Rhizostoma octopus kan bli opptil 60 cm i 
diameter. 

Rhiszofoma OCt(1)!!8 kjennes lett fra våre to vanlige maneter. SkiVens 
konsistens er meget fastere cnn hos brennmaneten og glassmaneten. 
Klokkeranden er blå eller violett og mangler brenntråder. Dyret har 8 
munnanner, og det rare ved denne maneten er at den mangler en munn
å pning. En har studert meget på hva slags næring lungemaneten 
opptar og hvordan den spiser. På munnarmcne er det en mengde små 
]Jorer som ved kanalcr stAr i forbindelse med magehulen. I det maneten 

beveger seg pumpes vann ut og inn nv porcnc og magehulcn, og cn 
antar at maneten lever av allc de små mikroorganismer som følger 
men vannstrømmen inn gjennom porene. 

Rhizosloma OClOPU8 er en regelmessig gjest langll Jyllands vestkyst 
om sommeren og høsten og sees også ofte ved Bohusliin, men i Skagersk 
og langs Norges kyst er det sjeldnere å se den. Ifølge P. L. Kramp 
(Joum, Conseil 1934) har det i enkelte Ar vært en større opptreden 
av RhizoBloma OCIOP!/8 langll Jyllands vestkyst og langll Sveriges vest
kyst enn vanlig. 12. juli 1916 ble et eksemplar observert ved Biologisk 
Stasjon i DI'Øbak, og sA ble den funnet i OSlofjorden igjen i 1933. 
Kramp sier at i HI33 var Rhizolltomo. OcL0l)!(s særlig tallrik i danske 
farvann. Den ble det året funnet langt inn i 0resund. H. Tambs-Lyche 
skriver om R hizotomo. octoPWt i Naturen 1940. I 1939 ble det funnet 
fJel'e eksemplarer avarten langs Bergenskysten. 

Rhizostoma octopus kommer med strømmen fra den engelske kanal 
inn i NordsjØen, hvor maneten ofte sees. Jyllandstrømmen som opp
står ved møtet mellom strømmen fm Atlanterhavet langs Englands 
østkyst og strømmen fra den engelske kanal, fører ofte Rhizo8toma 
OCtOPllS med seg helt inn til J yllands vestkyst. I 1!l83 (se Naturen 
1940 ) var tilstrømningcn av vann fru Kanalen sterkere enn vanlig 
og nådde helt fram til Svenskekysten. nettopp det å ret som Rhiz08tom(t 
OCtQPl/8 var så vanlig langs .lyllands vestkyst og Sveriges vestkyst 
og ble sett i Oslofjorden. J HJ39 opptrAdte det f lere eksemplarer av 
Rhizosto1na OcfOpWI langll N orgc!! vestkyst, og i år er det observert 
flere eksemplarer i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. 

Både Kramp (Naturens Verden) og Tambs-Lyche framheve,' a t det 
er av stor intercsse å fA melding om alle sjeldnere dyr som blir funnet 
i våre farvann , for dettel:an l:anskje hjelpe til li gi svar på spørsmål 
av stor betydning som vi før ikke har klart A finne ut av. 

Marit Christiansen. 

2. Het!emåsen (Larlls "idibuwllls L) 

De overvlntrede h ettemA.sene er Ikke lenger alene. I de siste 
dagene har de fått besØk av langveisfarende gjester som er kom
met f ra fj erne vinteroppholdssteder. 

J eg stopper som vanlig på Bnkkebrua og tar en kikk på fu gle
livet. G jennom vårluften lyder hettemåsens skrik. Den har vært 
li se h er jevnt I hele vinter. Tankene går til guttedagene ved 
kanalen , bryggene og LamQØra. Det var her Jeg lærte hettemåsen å 
kjenne. Det h et seg den gang at den var blitt svart på h odet av 
kulll'Øyk ved li sitte på slepebåtenes skorsteiner. _ J eg bUr revet 
ut av mine funderin ger. Lekende lett gjør to fugler en sving 1 
lufta og slår seg ned snaut ti meter borte. De latterliknende 
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skrikene fyller meg med gjensynsglede. Men det er Ikke lett A. av
gjøre om det er nylig ankomne mAser sprfra, eller om det er 
overvintrende fugler som har fått bryllupsdrakten på. 

Hettemåsen er vakker i forplantningstida. Den har brunsvart 
hode med en smal hvit ring rundt øyet. Oversiden er lys blågrå og 
undersiden og stjerten er hvit. Over brystpartiet sees et svakt rosa 
anstrpk. Nebb og bein er lakkrøde. - I vinterdrakten mangler det 
typisk svarte hodet. Men allerede sist I februar og først 1 mars 

har jeg sett eksempler på at den mØrke hetten an legges. - Ung
fuglene kjennes på at de har et mprkt tverrbånd ytterst på stjerten 
og brune ljær på vingene. 

Både gamle og unge hettemåser har overvintret ved Trondheim 
de siste 35 år. Enkelte vintre har jeg talt 40 stk. Innom havne
området. De har også vært 1'1. se i fjæra både innover og utover 
Trondheimsfjo rden. 

Jeg tror de tørste h ettemåsene tok opphold på LamDØra. Det 
hendte at den hekket der. Reirene lå på morkne peter som l rek
ken markerte elveleiet mot øra. 

På hengemyra vd Sørnypvatnet i Melhus har jeg sett den 
hekke I kolonier. Reirene var mer eller mindre forseggjort og lå 
på fjorårets sivbanker i starrtuer eller liknende. Det var Ikke all
tid lett å. komme bort til dem. EggeneS brunfarge var vekslende, 
ofte kaffebrun, rØdbrun eller blågrønn. 

Utover sommeren oppsøker hettemåsen byens sentrumsgater fot' 
å delikatere seg med bærrester, henslengte pØlseskinn eller lik-

nende. Ved solnedgang sitter den olte avventende pA. en flaggstang 
eller et hustak til trafikken er falt til ro. Tillitsfull våger den seg 
ned på gatene hvor den henter en godbit - elegant flyr den 
mellom ledningsnettet. I sommernattens sølvlys fanger den natt
svermere langs åkerreiene på Strlnda. Ofte er den på ferde i 
ruskevær. 

Av interesse er det kanskje 1'1. høre at h ettem1'l.sen også er på 
ferde mens havnens vanlige måser holder seg I ro på nattplassene. 
Den innfinner seg ved slike leiligheter ved kloakkutløpene. Også 
i vinterhalvåret har jeg set.t. fuglene tidlig om morgenen og sent 
om kvelden i mØrket, I skjæret av det elektriske lysnettet. 

Arnold Tg-v. Gisvold. 

3. Skoglemen, (.lIYOIJ!!S schisticolOl' (Lilljeb.) ) i Engerdal 
sommeren 1953. 

Skoglemen eller (bh\musat som den ogsi kalles, er en av våre 
minst vanlige sm1i.gnagere. Den føre r en meget skjult og still
farende tilværelse I de store granskogene østafjeUs, og vi vet lite 
om skogslemenens levevis. Dens utbredelsesområde i Norge er bare 
kjent I hovedtrekkene og ligger stort sett øst tor en linje fra 
Trysiltraktene over Hadeland- Ringerike til Østfold, det vi kan 
kalle det indre barskogområde Østafjells. Det vi til nå vet om 
skoglemenen I Norge, bygger på en del spredte observaSjoner gjort 
vesentlig omkring 1i.rhundresklCtet. og siden er det meget få. obser
vasjoner som foreligger om skoglemen fra Norge. Det kan derfor 
ha Interesse at jeg fant en del skoglemen l Engerdal sommeren 
1953. Dyrene ble funnet 30. og 31 juli i nærheten av innsjøen 
Engern. Ett eksemplar ble funnet drept av rovdyr i veikanten, 
mens et annet ble funnet i strandkanten I sydenden av Engern. 
Dette eksemplaret var uskadd og har antakelig druknet og kom
met drivende inn til stranden . Seks andre eksemplarer ble funnet 
på riksveien langs Østsiden av Engern. De var alle kjØrt ihjel av 
bil og lå flatklemte i veibanen. For om mulig 1i. få et grovt skjønn 
over hyppigheten av dyrene fant jeg på å studere veibanen nøye 
mens jeg syklet langs veien , og talte alle Ihjelkjørte smågnagere 
som ble fun net på veien langs østsiden av Engern, en strekning 
på omkring 18 km. På dette stykket fant jeg: 

9 fjell-lemen 
6 skoglemen. 
Denne riksveien må sies å være av de mindre trafikerte veier, 

og det var da overraskende mange smågnagere som var ihjel
kj Ørt. Det er derfor sannsynlig at bflde lemen og skoglemen har 
yngleår i disse traktene I 1953. 

Skoglemenen blir betraktet som et typisk granskogdyr. og Collett 
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(1912 ) s ier om skoglemenen: cSkov-Lemænen har sit Tilhold I 
gammelOranskov. hvor Mosen brede r s ig frodig mellem Vlnd!ald 
og Ur. Her har den sine G a nge i Mosd æ kket under Rødder og n ed
faldnc Træs tammer. Under Yngleaar en e foretager d en korte Ud
van d ringer fra Skovenes Yde rkanter, og kan herunder tildels trref
fes, hvor Nå leskoven er n oget opblandct med LØvskov. Især av Birk 
og Asp. eller endog, som h elt vlldfarende I de nærmeste Agre eller 
Enge. Disse Udvandrlnger h a r dog Ikke hos oss strakt s ig langt 
udentor dens egentlige Hjem .» 

Skogen rundt tInnestedene I Engerdal derimot består av tynn 
furuskog på steinet morenebunn. Nyere sven ske Iakttagelser viser 
at skoglemen kan finnes 1 andre skogstyper enn granskog, og den 
er på svensk side funnet over granskogens Øvre grenSe. (Sven ska 
dj u r). Det ser derfor ut til at skoglem enen kan holde til ogs6. I 
andre biotoper enn typisk granskog. 

K å re EIe-mork. 

4. Stokkender i Smes1add ammen. 

En fiokk s tokkender slo seg ned i hØst l Smestaddammen l Ullern. 
Dammen er omtren t rund og med en diameter på ca. 100 meter . 

FØr i tiden va r der meget Is -skjæring på dammen , som da ofte 
ble tømt for 11. skaffe rent vann. I de over 20 år Jeg daglig h a r 
p assert dammen , har d et. bare en kelte å r I den seneste tid blitt. 
observert e nde r der. Oftes t bare enkelte a ndepar, eller 3--4 fu gler 
og da a lltid for kort tid , gjerne et. par dage. 

l å r var der en kålå ker på den ene s ide. Det er mulig at dette 
h nr fristet - senhpstes. 

Endene kom. de t ørste a llerede l a u gust og flokken Økte Inntil 
der vnr over 40 fugl, av begge kjØnn, men flest hanfugler. Den 
16. november lå der et. t.ynt Is lag p å dammen. og kun en 10-12 
fugl var tllbake I åpent vann, der hvor bekken fa lle r Inn. Den 
18. november lå Isen ove ra lt, og endene var borte. 

Det ville ha. vært. en lett sak I å r, p r. 11. november å skarre seg 
en Itte n cmortensgAs' der. 

lIans Ka:..s. 

5. BJå mase ( L al'us Ily]>crbOl'cuB Gunlle;l"us) og GrønJal1l1småse 
( [ .lIni' glacoiele, Meyer) i Sunnfjord vinteren 1952-53. 

Det synes å vere vanlig meining at blåmåse og serleg grØnlands
måse er sjC!ldne gjester t det sprlege Norge. Dette er vel og rett. 
Denne vinteren har det likevel vare store mengder av desse fu glane 
h er i distriktet. Det kunne kanskje ha interesse å publisere mine 
observasjoner. 

Obscrvasjonsfeltet er ytre Sunnfjord, s troka vest og nordvest tor 

FlorØ. Det strekk seg frå HeJlefjorden i sØr til Frøysjøen i nord. 
Mot vest til eit s tykke ut i havet. Austgrensa går over FlorØ. J 
dette distr i kte~ har eg vare på sjøen omlag kvar dag i vinter _ 
kortare eller lengere turar, utan omsyn til veret. Eg har og hatt 
rikt hØve til å studere fug lelivet frå Nærøy og Hovden. Særleg 
NærØY er e in god observasjonsbasis med vidt utsyn over Hl? lIe
fjorden og dei mange fluer og sk jer som der fi ns. 

4. oktober -52 såg eg ein blåmåse straks ut for hamna i FlorØ. 
Det var ein u ng fugl - s tort eksemplar. Det var fØrst pl etterjuls
vinteren, då s torsilda kom under land at her vart mykje framande 
m!isefuglar. 

3/ 2-53 var eg cin tur på sildefeltet ved Aralden. Der var d å 
hundrevis av bl,imåsc saman med tusenvis svartbak (Lan/B ,n.ari"/tlt' 
L ), sæing (Lar!!, aryelllatll8 aryen /atl/8 Pontoppidan og/eller L. a. 
Olltlllis8!18 Pleske) og krykkje ( R ina erMaetyla tril lactyla L.) E in 
s tor del av eksemplara var ungfu gl. Dei var nermast gule på farge. 

r dagane framover var det stadig mAsar med kvite vingespissar 
11. sjå. Dei fantes t il heilt innover mot Florø, der var faktisk prosentvis 
ein s tor del. 

Kor stor del av desse fuglane som var blåmåse og kor stor som 
var grønlandsmåse torer eg ikkje ha noko meining om. L ik evel er 
det sikkert at storparten var bliimåse og at der fantes grØnlandsmlse. 

6/ 2 skaut eg såleis ein grønlandsmåsC! som vart sendt til Un\VC!r
sitetet i Bergen (arten bekrefta av konservator J . F . WiIIgOhs, som 
nemner at det sA vidt han veit er fprste eksemplaret m useet har 
rAtt frå Vestlandet.) 

7/ 2 skaut eg to blåmåsar. Dei vart skinnlagde av D. Wilmann, som 
har skinna. Det var to gamle hannar i vinterdrakt. 

Heile febr uar og fprste delen av mars var det uver med stadige 
stormar. Det var my kje fugl å sj å i fl ukt og på sk jera sat s tore 
t1okkar, men dei letta alltid på langt hald. Den høge sjpcn gjorde 
det va;:skeleg å bruke ki kkert og å lande dei fles te stader. 

17/ 2 talde eg 100 ckvitvinga måsar, på eit skjer ved NærØy. lJå 
dei letta viste det seg å vere berre ein del av flokke n 

25/ 2 var der cin flokk på 100 p å Rognane i Frøysjøen. 
27 / 2 sat det 50 p å Tussane i HelJefjorden. 

Dette cr n otater fr å dagar med relalivt bra ver, som gav hØvC! 
til telling, men det var ikkje hverken meir eller mindre fugl dt:sse 
dngane enn dci andre i slutten av februar og først i mars. 

Alt på langt hald var det lett å sjå at det var ckvitvinga masar, 
Pg hadde for meg. Dci vanlege måsea rtane her, svartbak og sæing, 
var no for det meste samla om hekkeplassane. GuUptting (Laru8 
/lUlCUS illtcrmClliulI (Schi,Her)) og Fiskemåse (Laru, ca/Ill' canull L.) 
var enno ikkje kom ne f rå sØrtrekket. Dei ckvitvinga, sat for seg 
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sjølve tett saman på sk jera, alle vendt same vegen - mot vinden, 
gjerne lågt nede ved vassflata helst på Skjer eller fluer eit stykke 
fra land. Når dei vart uroa var dei villegarc til å lette enn til dØmes 
svartbak og sæing. Dei syntes å vere likesele med kva for ei flu dei 
sat på. Svartbak og sæing vil gjerne komme tilbake til same staden 
nar uromakeren er burte (i alle hØve pa denne årstid) . Blåmåse 
såg ikkje ut til å vere serleg velkoffien på hekkeplassane til dei 
and re måsane. Eg såg f1eire dØme pa at svartbaken jaga gjestane 
burt - serleg når dei kom enkeltvis. 3/ 3 såg B. Wilmann ein grøn
Jandsmåse på hamna i FlorØ· 

4. / 3 såg eg ein måse som eg er i tvil om var grpnlandsmåse eller 
ismåse (PaU01J!tilia cbHrneo. (Phipps» i FlorØ. Eg såg fuglen både 
om morgonen og ettermiddagen, men då eg seinare var ute for a 
sikre meg eksemplaret var han vekk. Eg fekk ikkje sjå beina, men 
fuglen var liten og heilt kvit. 

Det var no framover ingenting å sjå li! dei ckvi tvinga måsane) . 
Heller ikkje var her meir sild - innans kjers i alle lall. 

)2/3 var veret så pass at flåten fekk gå ut og kom i {angst mellom 
Kvanhovden og Frøyaskjera. 

17/ 3 skaut eg ein bl1im5se straks nord Ior Hovden. Etter måla 
å døme var de t.. eln hofugl I 3 årsdrakt (sendt til Universitetet 
i Bergen.) Der var og cit anna eksemplar (ungfugl) !Oom eg ikkje 
gjorde jakt på. Desse var dei siste kvitvinga måsar eg såg i vår, 
dei var truleg komne in n fr å feltet med ein fiskebåt. 

Om det e r relativt vanleg med. desS<! [uglane her om vi nteren, 
har eg ikkje noko mei ning om, men kan opplyse at B. Wilmann 
såg 3 grønlandsmåsilr her i 19~2. To av dei. skaut han og skin nla. 
Christian i fekk skinna. 

Eg kan no berre melde om det eg har sett i ar utan å ha noko 
meining om det er regel eller unntak. 

Foreningsmeddelelser. 
Norsk Zoologisk Forening 

Arsberetning 

Asbjørn Nybø. 

lor t·idsrommet 9. oktober 1952 til 17. oktober 1953. 

Foreningens styre i beretn ingsåret har vært: Formann; lektor 
Knut Kolstad, J ar. Sekretær: amanuensis Age J onsgård, Oslo. 
Kasserer: Lærer Arne Hauknes, Oslo. Øvrige styremedlemmer : 

professor dr. Hans Brattstrpm, Bergen, konservator H. Hoigersen. 
Stavanger, museumsdIrektØr dr. E. Sivertsen, Trondheim, direktør 
T. Soot-Ryen, TromsØ, varamann: cand. real. Ragnhild Sundby, 
Oslo, frk. Minna Jebsen, Oslo. Som revisor har fungert: bestyrer 
dr. Leif Natvig og cand.real. Per Bergan, begge Oslo. 

Det har vært holdt 3 styremøter, derav ett hvor hele styret var 
representert. LØpende småsaker som krevet en hurtig avgjØrelse 
er behandlet av Arbeidsutvalget enten på ordinært mpte eller ved 
telefonkonferanser. 

Foreningen holdt 6. mars 1953 medlemsmøte i tilknytning til 
å rsmøtet i Norske naturhistoriske museers landsforbund. 

Norsk Zoologisk Forening, som nå teller 648 medlemmer, har 
siden forrige årsmpte fått 71 nye medlemmer, mens 15 gamle med
lemmer er utmeldt. Arbeidet med å hverve som medlemmer skoler 
av forskjellige slag har vært for t satt. For folkeskolens vedkom
mende har lærernes landsorgan isaSjon vært så elskverdig å stå til 
tjeneste med sitt distribUSjonsapparat. Sirkulære og prpvehefte av 
cFauna~ vil om kort tid bli sendt a lle lokale lærerlag i landet. 

I beretningsåret har det skjedd en forandring med hensyn til 
redaksjonen av cFauna», Idet konsulent Wildhagen etter eget pnske 
er sluttet som redaktØr. Styret valgte professor dr. Hjalmar Broch 
til ny redaktør og cand. real. Ragnhild Sundby til red.sekretær. 
Etter styrets spknad er foreninge n av Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd tildelt et bidrag på kr. 3000,00 for budsjettåret 1953 
/ 54 til utgivelse av cFauna • . 

Det er kommet Inn 3 besvarelser på de prisoppgaver for skole
ungdom som ble gitt i 1952. Oppga.vene er bedØmt av professor dr. 
Fridthjof Økland og lektor Pa ul LØyning. I samsvar med deres 
forslag har styret tildelt Kristian Fauchald jr., Kristiansand S. 
prlsbelpnnlngen for 1952, for hans besvarelse av oppgaven: cUn
dersØk forekomsten og ut bredelsen av de skalldekte landsneglene 
på ditt hjemsted~ . BelØnningen blir sendt ham I nærmeste framtid, 
og resultatet av konkurransen vil bli bekjentgjort i cFaunu. 

For 1954 har styret satt opp 4 nye prisoppgaver. Deres titelog 
en orintering om dem er gitt I cFauna~ nr. 1/1953. En orientering 
om oppgavene er ogSå sendt a lle h Øyere skoler I landet. 

Styret vil gjerne rette en takk til Osloavdelingens styre for den 
interesse og arbeidsiver som er l agt lor dagen så vel når det 
gjelder å skaffe gode foredragsho ldere som 1'1. arrangere ekskur
sjoner og verve nye medlemmer. 

Oslo, 15. oktober 1953. 
Styret. 
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Hegnskap for Norsk Zoologisk Forening 1/1-52-111-53. 

Beholdning 1/1-52 (kassa og postgiro) 
NAF. bevilget til trykking av .. Fauna:. . , . 
Medlemskontingent 332 senior ' , ... . . . . 

_ :._ 77 junior 
Salg av gamle . Fauna:. .... . ... . ..... .. . . 
For Særavtrykk ....... . 
Konto I Oslo Sparebank OIvsvarlge medl. + ren.) 

Sum 

Utgift 

Kontorutgifter ......... ... ..... , . 
Eksped isjonssentralen ............... , . 
. Fauna:. trykking 51 3 og 4, 52 l, 2 og 3) 
Lokalavdelingen . .. , , .. . 
Propaganda 
Diverse 

kr. 654,65 
:. 3709,05 
:, 3320,00 
:. 385,00 
:. 211,00 
> 
> 

106,10 
625,45 

kr. 9011,25 

kr. 244,37 
:. 493,03 
:, 7249,54 
:, 349,12 
:, 3.50 
> 44,64 

Sum kr. 8384,20 

Balanse 
Beholdning pr. 31/12 1952 (kassa og postgiro) kr. 1,60 
Oslo Sparebank-konto 233027 ........ . :. 625,45 

Sum ., .. kr. 9011,25 

Norges Ahnenvldenskapellge Forskningsråd 
bevilget I 1951/ 52 . . . . , . , . .. kr. 2000,00 
I 1952/53 ... . , ... , ......... , .. ,. :. 3000,00 kr. 5000,00 

Brukt til c:Fauna:. 1 regnskapsåret .... 

Til gode hos N.A.F. pr. l / l-53 

Oslo, den 12. september 1953. 

Arne nauknes (sign.) 
kasserer. 

, 3709,05 

kr. 1290.95 

Regskapet revidert og funnet lorden. 

Per Bergan 
(sign.l 

Oslo, 29/9-53, 

L, R. Natvig 
(sign.) 

:'oiorsk Zoologisk FQren illgs 

.1. rsmote 
17/1 0 HI;;:;. 

.t\rsmo!c i Nors!~ ZDobgisk Fl; 'ct"!,!H{ t; ;~(J!{;~ 'XI Zoologisk l~bo

la~orium, Blindern d('n 17. oktober W53 kl. 19. Der \',11' møt t fr C' m 
ca. 35 medlemmer. 

FØlgende pi"ogram vrt r satt oPP' 
I. Arsbc[ctning. 
., Regnska p. 
3. V::lig. 
4. Ars:ncH .. e t UI54 . 

5. Forslag t il endring ! fot'(,lljn~rem: lover. 
6. Eventuelt. 
7. Foredrag av viltkonsulent Aaq:e Wi ldhn!:tn 

v ill!"e!nst a mm er. 
om vå re 

lH'sbcretn ingen og" !"egmkapcL bk opplest o~ vedtatt. 
Under bch:mdlingc n av )'l1n1:t 3 !!ll1lcc:et formnnn€'n med :'i. f!"a be 

s r g gj cn v::\!r;, og foreslo H'krctrcr.;:n W:1\ ny formann! fo reningen, 
SelG'etæl'cH k un ne Imidlertid (l.V for,~J·;jelli s:u a",,'.:~er ikke påta seg 
formann svervet, og etter h<!'tl<;t!1 1 11~:>: f:':\ u'kl'ct' \:rcn ;;ikk form:ll1-
Ilen med p.t <I fortsett ... nok ett ar. lJ~dc !onn:-.nnpn og' det øvrige 
s tyre ble S3 gjen vagl. 

Under punkt 4 - :'tr~mo tct J!l5J. _ Iltsp~.nt elet seg el} storre 
diskusjon . idet enl<e1t(' medlemmer hevdet ::It ert vmo:- væ re bedre 
om å : smptene kunne armngeres sent om varen eller pa forsom
meren istedenfor om hPStC:l. Som grunn til dette ble blant annet 
anfØrt at det ville være letterc ('L arr:tq;ere ekskursjoner i ti!knyt~ 

ning t i! å rsmøtet om våren. Dlsl{usion('ll avsluttedes med en hen~ 
stilling ti! sty t'ct om il prOve fl arrnn;:;e t'e il.rsmotet 1954 sent om 
vå ren ellel' pa fo rsommeren, 

Under behandlingen av punkt 5 utsp:mt det seg ogsa en lang 
diskusjon. Konsulent Widh:tgcll frarådet på det hestemt este den 
foreslat te endring i foreningens lover o~ h kk støt.te av flere med
lemmer. Styre!. fun t det cerfor pi sin plass å trekke forslaget 
ti lbake. 

Under post 6 ~ Fvenlul'!t - ble Iokal:t\'{le!lngrn<; økonomi tatt 
opp til diskusjon. Pti. grunnlag av tidlip:ere d røftelser a nbefalte 
styret at å rsmøtet hcmtlltr t il lokolavdc1!ngen a innkreve en 
ekstra kont.ingcnt tilstrekkelig s tOl" ti l ~ dek ke sine utgifter. Det 
var ingen in nvendingcr mot ddte forslag. Formaunen i Oslo
a vdelingen opplyste ogsb r:t !ol'l~IJgcL hn(lde vfCrt frm la gt og vun
net tilslutning pa mote i Oslouvde lin g:cn . Det ble foreslått at 
Norsk Zoologisk Forening!; styre og Osloavdelingens s t-yre i le11es-
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skap løser de te!m is !~(' sp(;r~:', 

SekreHPren !ta ~ , \ ',c c 
«Gunnn;' !>: nuc1:'<:'1l C('l', t; )) 

ti! cand , reaL A'n:r 1\"i:u.i1:; 
tivt foredr ag 111(':,! :\':'\);1 :lu o: 

'l!; '\!j' -n :lY k,,:r.L:;~:f'ntn:. 
n c ~~pd :,1./!< 

1\, J , 

I fo r ll il1dc-l:;r mNJ !,c,," Zro!u:,, ';,: :"C','l';n " ,unnol-t:! dr'n 1'1 , 
ol,toller 1953 arr2ng-·~rtf' ['~n' - ;ne,('), ','1'1:;', dCl 18. o!<tober en 
ekskursjon i 0 3lofjordc-n mrd '3;()l::J~,":; i''\Jr,rat(;li\'1'.l~ b~ct "G,-mnar 
Knudsen ' . 
Fangstr~(ls kapen" .~OI'P_ bl: 'J.'t:kt. L:: je;- (";:,": tli 's,ione!~ Y~H tr.l ! 

og bunnskrupr, B~~'r (\': ';- ille (;11~~l!'.'t Inf ;t(,1' Dl:'; lc'.'cndc 
intcresse av d r "kt:(.,<:tnc d",jLt~~cr(' . ,f' l 'co:u fil;;); lov til J. ffl,' ~ 

syne seg PV fa n gsL!l(, ('to"';' "~ "!;;,K;ur.<. n:1(')1°. i t -' (',' lektor 
Kolstad - h:t ddr fOl'talt I',TI d~'; :'11 

Tra len og sk !'apcn ;nnC:11)!<~ '1' ':, ·tr r, ')VCq ,.,' '('\:-- <:l'. r!l f::;_!l t, 
h\'u en ventet a finn". ,-:-len 
hver gang en trekker ap:, l 
reker dominerte i tl'~den. nLH"",,, ul:.':l~,_,t ;_, n ';'J" ~tt o';t !'ladde \'ær l 
enda fl ere reker, S kippe r HoiT~-' ,o:z~n ~_,:,1 ne;u.l'[: O"; delte Il t 
-- tre til hver Ellers jr;lwhoJd~, l:'~l('n blant annet he"tereker, 
knurr, tunge og strp:n~ild. 

I bunnsl;:mpen fa n tes mr,s~(, ,:),a! ', JY d00 !~1\IS!ill1~('r og >: n<:g!er. 
men ogS:l. l!l :J. ll ge le\'endp clyr -- ",l. sa,l: ';ioal1e'1:onet . nJrorm er, 
sjøkjeks, Slangest j erne,'. ('\"e:nit~kl'e ,(~ n'~ r;el"", Lekta:' Kolsbd 
gjennomgikk o gsE'>, en fa;l~', t fr~, (b~' '" 'f. h'''Cl ..iL a. lu a b 'oen 
(;('l"i"l1 Irid~1i 8 va r representert - en kr~blJ,~ 'om 1'"l.;e e r p.v d l' 
vanligste i Oslofjorden 

Høimn gj o rd e pa en m or';um nl~, " re 'l, fo·· ~)un)\r:Jrh01Qtne i 
indre Oslofj ord : fis: :istr:nt Beyer denkl1 .r"rtc (';1 Narsen-vann
henter og e t D.PPi) '· ::>'t. for "ont-i,';1 i ~ tp' ';x ::-1.Lurregist.l"ring: i 
sjpen Hnn fork lurte 0Gsa ('~~ko\;,dct('~ t'r. ~<1c. d(' ny,,:,i(-lTif_~(' som 
kom i s tyrehuset. 

Været vnr g rati Olll rnorgeJ1('n. i1H'r: '~d k.':1rJ'tl. fort uPI!, og d'.'t 
var rent varmt i solen eLt delt3.1-:c'·lw ve 1.5 LdG'- ",'_k !~ct for ,~eg 

og g'ikk i iand ved 1Jddt:l! : ;"skel 
Per I~nger. 

Holm nllicldt,lse. 
Kai C~uTy-LiI.{hhj: Tropi,,(,;( I' J'ot lJ . 

CJ:J.r rwh il j :lnl~L:~;J\ i K'J~' .lS dju l1 Gle r. 

~:(jQ '_lek:' l.iee..iO lCCl' foL~~";)i:sk~ illu,;t ra:sjone r. 
:.: ;lc! ies tt·6'lill~'.t.:. o:; 3 l::at. 
Hu~o Cl'!x'j';, FOlL',;. St!)f:khohn 

l nittial('lH' 8.\" Llni!;/' !1tmG r p,u' ,S;l1t;(c vi med begjæ rlighet H , 
?It SL\!11t'y',$ l,o:,l';' il,:, l, ::, l :,':'i.(t.!\i ,~" ~: Iit sOllll il C oppdagclses
[ ,'rder i det n1'nktstc A[rik.\ i 70- o1=', :10- ,Il" ('nc, da hall l uk~:et 

( Dreil :Jl)!) t il dC ,1!1C (!e! :w H'r;:;ll l ro:' (1 , ' :; eUi'opeislH' kultur. Det 
h :ldtc lW!1 nmU" i~' ti! ,;',ndl,\:ldk'rc :-; iso;n den be romte Tlppn 
'['IP;' h~el)1: 11l(·,1 1Ml: ::; ct'l'ctnmgc' r ~)k W ,t ':gspun ktet for den re
sulu!.,·j;,,_, !-;;).lll!) ,-,:()t :)a'('l8.I]Je](-,' ,-;(::,1 vi :;a gjennomfort i løpet 
,l V dc( I;.i![';t,nOl halvt hUllcln:;J.!' 

CU"l'y-Lind:1hL i: kAll' (; l'~ fl·;::,.,;]l''-l'.k l nJ:t !'y kk av. hva «de 
tH E \'i:>;(' : i~' lillr fJn:\"dd o'. 'l~rcj. p l j;ulilnens tjeneste siden 
!lin~ :-;V:l: 'Ct· ,~a[!.I'! ' ~O!! I il:lu' ,iii:l.~:. Vell' lni'r1o.: for Kongos svarte 
im;;J.:~(rL , Dn,' ,'L (".'(1'.I\i' ,> ; (;("'101" vid:!) ]' og'sa boken intercs
~ ' lnt ug L\ell t~(rli~;', IL; ", Sl' " c;,s ti !'):';;" Dutil fp rer forf . en god 
P('lHl (\ ~ ('l" ,"elv "n ":K ;,rj) bJ\i,,(~~l;fl. 

llnd c' rtittekn l)j~lr u('11 r.Ll:\Il11i.~kl.':' KO::2;OS d j u nglcl\ gir ('liers 
b~"e til ['od le\' in nholdet, o!~;;a uJL,nr;kn,,) se lv b li!' skildret ved 
riden o:, dt't my!\](rlioe li\. ;1,V iliCl1lW,:I:er dyr og planter pa sa 
VJ,"lneL \<:::1 !Jfr" av Ut' st.U!''-' 3hH:nf' (;g helt opp rii toppene av de 
:11cktige jl1;t nE'Cjell, RUV(',L,;ur; :; !;no;';teddc toppe r u;1d€r ekvator. 
- Reisens s('ntr"le forma! v::\ r '-' studere 1'u g:lelive t , særlig med 
h enblii,k pa no rdi3ke tre:i.kfil:; ler O~', d01'e,~ fo rhold og- livsfOrseJ 
under n n te roppholekl l'.\'1' i c,,,t in!1(.L' :;~8 Kmwo n ord for Tanga 
nyika, 

Det Cl' nH,d stO l'~ tt! interrsst.! vi ,-ilar folde med fOl L pa hans 
l dser i eH'ntyr!J.ndcl, ]}\,c;' !l[l,l~f.-'l,~::~ b~lnt svart e venner frn 
s tatelige watutsie r n;cd en goj,nl10:11snittlic' n""Jl1~hoy<.l e pi 2 III 
{sbmmer de f r:, det g",ml", C~,:,' pt dIer er de etT.hn tidef»? l e ller 
hla ~1 t dju:1gknes UJ';olk, PY[:'1lrer 11"Ol' ;11~lH'fG:kel~e g':cnnoml;nitt
liZ tette er lA'! m , kvinnene e!l(,og b1.1'-' 1.~3 lil !10:\e _ Ved skild
ringene pa sitt egd 0111I"fl6'_ [ag:cl'l"rc',('DUI. ()~ t:nrle;: omta lt'ne av 
I; l ante li\~t k:omrncr [orf. lJa "in~ ~~Nk" !'1t' \.1 hort pa grunn av 
JnJ.f:ieoPilitc,p\pge:1 :tv n:,vn "0::] cr ;;).:i"!lV' 0'4 t;,m ,'i l'!;e tret tende 
eg fOl"virrc n dl' for i KI~e-sp(:I;;:t j i.-;tlT men til e-jeng,ie lc! er f. eks _ 
~ kildlin 1!. el)0 :11" s:J,v:.:mnen e cg {\"l'es store p,at f' (lyrs forhold og 
!ivsf.orsel rene peder, 
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Det er ikke gi.orlig' i en korl anmeldelse n gi et fullgodt inntrykk 
av boken, dert il er dell fm fortettet og ,: ;1,:. Den hevder sin plass 
blant det beste i l'€iseln:skrivelsenes litteraturgren og SDmtidig 
gir den biolog~nc rikelig av "toff t it :i te:lke over, Dessuten er 
boken rik t illustrert mrd fotop'i)fier :st'm for f. har all ære av . 
Jeg er ovcrbevi"t om "L bJbmkernc vil glede Sl'g over forLs ial,t
tnkelser og inntryk!: fra p lC\ntdi 'cet nesten like meg'~t som zoolog
ene over fortelling ene om dYl'l':i\' og illcT:ncskcl'. Lysten til ~ be 
s.eike de t'cldige natmflcorte on,n,dclle i belgis;, Kongo k,m bli 
faretruende stOl' h os ::i lle n ~tLUl'Ve:I(1e:' etter lesningen av Curry
Lindah[s velskrevne bok. 

Ilj. Broch, 


