
 



Fra fuglelivet ved vestre Tiplingen i 
nordre delen av Børgefjell 

av H. Høiberg og L. Mikaelsen. 

I nordre delen av Børgefjell, om lag 2 mil sør for Susendalen 
(Hatfjelldal herred) ligger de to Tiplingvatna, det østre og det 
vestre, henholdsvis 671 og 683 m.o.h. 

I tida fra 17. juni til 22. juni 1953 oppholdt vi oss på ferie ved 
vestre Tiplingen. Vår interesse for fuglelivet har alltid vært meget 
stor og av denne grunn har vi også før vært på disse trakter, nemlig 
i 1951. Området ligger omtrent på 650° 17' n.br. 

Det vakre landskapet i dalføret skifter med myrer og tett 
bjørkeskog til dels med enkelte store trær. En og annen einer 
forekommer også og vegetasjonen forøvrig er mest vidjer. 

I vestre Tiplingvatn finnes 6-7 mindre holmer, dels bevokst 
med bjørk og vidjer, og omkring vatnet er det tildels ganske store 
myrstrekninger. Myrene strekker seg sørover langs vassdraget som 
faller inn i vestre Tiplingvatnet. 

Snøsmeltinga var nettopp på sitt høyeste, da vi var der, og 



torvkanter eller under steinheller, og i 16 reir fant vi fra 2 til 6 
egg. Utenfor skogen, på høydedragene både omkring 
Tiplingvatnet og sørover langs vassdraget var steinskvetten 
(Oenanthe o. oenanthe (L.)) helt alminnelig; men det var bare 
i 1951 vi fant reir av den under en flat steinhelle med 3 friske 
egg 17. juli. - Det eneste stedet vi derimot ble oppmerksomme 
på blåstrupen (Luscinia s. svecica L.) var på en høyde like ved 
vestre Tiplingvatn; men her hørte vi den til gjengjeld hver dag 
og her hadde vi også funnet et reir av den med 6 fjærkledde 
unger 16. juli 1951. 

Sivspurven (Emberiza s. schoeniclus L.) fører oss mere 
over til myrstrekningene. Arten må vel sies å være alminnelig i 
det tette bjørke- og vidjekjerr som finnes i fuktigere lende rundt 
vatnet og sørover langs vassdraget. Den viste seg daglig 
enkeltvis eller parvis og 19. juni fant vi et reir med 4 friske egg. 
Reiret var bygd av strå og lav og innvendig foret med reinhår. 
Det lå lavt nede i en vidjebusk og det var bare såvidt at 
flomvatnet ikke nådde opptil det. 

Både gluttsnipen (Tringa nebularia (Gunn.)) og 
enkeltbekkasinen (Capella g. gallinago L.) er typiske for 
myrene. I utkanten av en myr ved nordsiden av vatnet fant vi 18. 
juni et reir med 4 egg av enkeltbekkasinen; eggene så ut til å 
være lite ruget. Fuglen trykket hårdt og lettet først, da vi var ca. 
1 m fra den; den landet igjen omkring 20 m borte, men gjorde 
ikke tegn til å simulere skadd, slik vi ved andre anledninger har 
sett det. Hannen holdt det gående med sine klagefløyt i 
nærheten. Kort etter lettet en av fuglene og fløy i vide ringer 
høyt oppe og vi kunne da høre den kjente «mekringen» i 
vingene. Reiret var utildekt og lå tett ved en liten bjørk. Også 
dagen etter så vi en enkeltbekkasin i luften ved sørenden av 
vatnet. - Gluttsnipen er også ganske alminnelig i området; vi så 
daglig en eller flere ved myrer og småtjønn, særlig på nordsiden 
av vatnet. 

Også grønnstilken (Tringa glareola L.) må sies å ha sin 
heim i myrområdene. Vi fant bare et reir av den på en halvøy i 
vassdraget ca. 2 km sør for Tiplingvatnet. Fuglen lettet av reiret, 
da vi var på 10 m avstand. Reiret lå ganske åpent på en mosetue 
i det våte lende og inneholdt 4 litt rugede egg 19. juni.-
Rødstilken (Tringa t. totanus L.) så vi merkelig nok bare i et 
eneste 

elver og vatn var derfor meget vassrike, så store områder av 
holmer og halvøyer ofte stod under vatn. Snømengden hadde vært 
uvanlig stor i Børgefjellet etter hva lokalkjente folk kunne 
opplyse; men den gode våren gjorde likevel at det ble meget 
tidlig bart. Snøen var derfor for det meste borte i området rundt 
vestre Tiplingen og overalt på vatnet var isen gått. 

I hovedsaken kan vi skjelne mellom tre leveområder - 
bjørkeskogen, myrene og vatna med holmene og strendene deres. 
Vi skal her kort gjøre greie for våre observasjoner som til en viss 
grad kan utfylle den undersøkelsen, konservator Haftorn har 
skrevet om i Fauna før lift. 3, 1952. 

En del av småfuglene er naturligvis særlig knyttet til b j ø r k 
eskogen slik som gråtrosten (Turdus pilaris L.) som hadde et 
par mindre kolonier ved vestre Tiplingvatn (20.juni var det 3 egg 
i et av reirene) og lauvsangeren (Phylloscopees trochilus 
acredula L.) var nokså alminnelig i bjørkeskogen; men vi fant 
bare et reir i 1951 og det var under bygging 16. juli først. 
Rødvingen (Turdus m. musicus L.) hørte vi hver dag, men bare 
i bjørkeskogen ved nordsiden av vestre Tiplingvatn, og gauken 
(Cuculus c, canorus L.) gol daglig rundt vatnet, en enkelt gang 
(19. juni) så vi også en i det mannshøye vidjekrattet ved 
sørenden. 

En ganske alminnelig fugl var lappspurven (Calcarias 1. 
lapponicus L.) som vi hver dag så et eller flere par av i 
bjørkeskogen; vi fant også flere reir av den. Et av reirene lå godt 
skjult ved en liten fjellbjørk og inneholdt 4 friske egg 19. juni og 
det samme var tilfelle 20. juni med et annet reir som lå meget 
åpent blant krekling og lyng ved en liten tue flere meter fra 
nærmeste bjørkekjerr; begge disse reirene inneholdt hvite fjær av 
rype. Lappspurven ble mindre alminnelig sørover mot Båttjønna. 
- Gråsisiken (Carduelis flammea L.) så vi flere ganger enkeltvis 
eller i mindre flokker rundt vatnet og 22. juni så vi også to 
eksemplarer i de lave fjellbjørkekjerrene nedover mot Båttjønna 
om lag 5 km sør for vestre Tiplingvatnet. 

Overalt støtte vi på heipiplerka (Anthus pratensis L.) som må 
sies å være den alminneligste fuglen i hele dalføret, den hekker 
både nede i dalen og rundt vestre Tiplingvatn og i høyden sørover 
mot Simskarelva. Reirene lå vanlig godt skjult inntil tuer, under 
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Vi kunne først ikke forstå hva som var kommet til gjessene, 
men fikk forklaringen like etter, da vi så en rødrev komme 
luskende nedover mot elven. I 10 minutter omtrent kretset 
gåseflokken over reven og slo seg så ned på en snøfonn i 
fjellsiden. Like etter løste flokken seg opp; noen av gjessene 
satte kursen sørover, andre trakk nordover mot Tiplingen. - Det 
kan i dette samband nevnes at Johan Børresen, Susendalen, 
fortalte at han i 1952 fant 7 døde gjess innen et område på ca. 
50 m ved vestre Tiplingvatn. Han antok, det var revens verk. 

Et dverggås-reir inneholdt 20. juni fire sterkt rugede egg. 
Reiret som inneholdt rikelig gråhvit dun og lå helt åpent i en 
svak helling på den store myren ved sørenden av vatnet, var 
lagt mellom krekling og lyng et par meter fra et bjørkekjerr. 
Gåsa ble liggende på reiret til vi var ca. 10 m fra den. Vi hadde 
oppdaget den på 300 m og holdt øye med den fra den forlot 
beiteplassen og fløy tilbake til reiret for å fortsette rugingen. Vi 
gjorde det vi kunne, for å komme så nær den som mulig. Gåsa 
fløy rett fra reiret, men landet alt ca. 20 m borte, hvor den 
urolig oppholdt seg 1 minutt, så forsvant den ut på myra. Vi 
kunne ikke se at den vendte tilbake til reiret mens vi oppholdt 
oss der. 

På trekket skal ringgåsa (Branta b. bernicla L.) være 
vanlig å se her oppe etter Johan Børresen, Susendalen, som 
nevnte at han flere ganger har sett den om våren på vestre 
Tiplingvatn. - En enkelt gravand (Tadorna tadorna (L.)) så vi 
i Nevelelva 21. juni i nærheten av en flokk dverggjess; men den 
lettet straks etter at vi hadde fått øye på den og forsvant 
sørover. 

Ellers er det atskillige arter av ender her oppe. En enkelt 
krikkand (Anas crecca L.), hanfugl, så vi 18. juni i vatnet og 
20. juni skremte vi opp et par i sivet på en liten myr på 
nordsiden. Av bergand (Aythya marila L.) så vi bare et enkelt 
par i vassdraget 19. juni ca. 2 km sør for vestre Tiplingvatn, 
mens vi daglig kunne se 2-3 par kvinender (Bucephala c. 
clangula L.) på vatnet. Også isanden (Clangula hyemalis L.) 
er nokså alminnelig; vi kunne se den enkeltvis eller helst i 
flokker på 5-10 ute på vestre Tiplingvatn; ellers så det ut til at 
det i det hele var for tidlig å søke etter reir av de fleste 
andeartene ennå. En unntakelse må gjøres for svartanden 
(Melanitta n. nigra L.); den så vi daglig både på vatnet 

eksemplar ved vestre Tiplingvatn 18. juni. - I 1951 (17. juli) 
hadde vi på en høyde like ved vatnet i sørenden av Tiplingtjern 
funnet et reir med 4 sterkt rugede egg av temmincksnipen 
(Calidris temminckii (Leissl.)); men i 1953 så vi hverken her 
eller annet sted noen av disse små snipene, mens naturligvis 
strandsnipa (Tringa hypoleucos L.) daglig viste seg i et eller 
flere eksemplarer ved vatnet, og 18. juni var det 4 friske egg i et 
reir som lå på en holme i vestre Tiplingvatn. 

Strandsnipa må vel ellers betegnes som en fugl som er knyttet 
til selve vatnet. Det samme skulle en tro om svømmesnipen 
(Phalaropus lobatus L.); men denne så vi bare på en halvøy i 
vassdraget om lag 2 km sør for vestre Tiplingvatn 19. juni. Det er 
ikke sikkert å si hvor mange, men anslagsvis var det vel minst 15 
stykker som holdt seg enkeltvis eller oftest parvis som de svømte 
inne mellom vidjebuskene. De var lite sky, vi kunne komme inn 
på dem på et par meters hold og det var bare sjelden de lettet. 
Reir fant vi ikke, antakelig var det for tidlig på året ennå. Også 
21. juni så vi et par svømmesniper, denne gang ved et lite tjønn 
ved sørenden av vestre Tiplingvatn. 

Svømmefuglene flest er naturligvis bundet til vatnet. Bare en 
enkelt gang (19. juni) så vi 3 sedgjess (Anser fabalis Lath.), 
som gikk langs bredden av et lite tjønn på sørsiden av 
Tiplingvatn; vi var om lag 50 m fra dem og kunne i kikkerten se 
at de slukte store sivstrå. 2-3 minutter etter lettet de og 'forsvant 
sørover. Dverggåsa (Anser erythropus L.) er derimot alminnelig 
ved vatnet og sørover mot Båttjønna. Vi så den daglig enkeltvis 
eller i flokker på 2-5 stykker og hadde ofte høve til å studere 
dem, mens de gikk og beitet, særlig ved sivbevokste småtjønn i 
myra ved sørenden av vatnet. 

En enkelt episode skal nevnes i samband med dverggåsa. 
21. juni så vi en flokk på omkring 10 gjess som dels beitet og 
dels plasket ved kanten av Nevelelva, ca. 3 km sørvest for vestre 
Tiplingvatn. Vi lå ved dette høve godt skjult i et tett bjørkekjerr 
ca. 250 m borte. Plutselig lettet hele flokken, begynte skrikende å 
fly omkring og passerte også tett forbi stedet, hvor vi lå skjult. Vi 
talte 19, men det kom stadig flere til. Etter det vi kunne se, var 
alle dverggjess. 
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og i småtjønnene rundt i dalføret, oftest parvis, og 19. juni fant 
vi et reir godt skjult blant busker av Salix ved ei lita tjønn på 
nordsiden av vestre Tiplingvatn; det var 7 friske egg i reiret. 

Blant de karakterfuglene som er knyttet til 
vestreTiplingvatn må til slutt også lommene tas med. Daglig så 
vi en enkelt storlom (Colymbus a. arcticus L.) på vatnet. Men 
ellers var smålommen (Colymbus stellatus Pont.) den vanlige 
fuglen der. Reiret sitt legger smålommen på tuer helt i 
vasskanten. Et reir så vi på en holme ute i vatnet (vi kunne ikke 
komme ut til det), ellers fant vi dem ved småtjønn i myrene, et 
ved sørenden og to på nordsiden av vatnet. 19.juni var det 2 
friske egg i det først nevnte reiret, mens det samme dag bare var 
1 friskt egg i et av de andre. Når vi nærmet oss reirplassene, 
hadde den rugende lommen helt ubemerket glidd ut i vatnet, 
hvor den svømte urolig omkring; noen ganger dukket den, andre 
ganger plasket den bortover som om den ville ta til vingene. 
Dette gjorde den da også, da vi kom nær nok. Vi kunne nesten 
snakke om en hel koloni av smålom her oppe. 

Det skal også nevnes at vi daglig så noen par - kanskje de 
samme - fiskemåser (Larus c. canus L') på forskjellige steder i 
eller rundt vatnet. - Fjelljoen (Stercorarius longicaudus (Vieill.)) 
pleier etter det Johan Børresen, Susendalen, sier å være 
tallrikere andre år enn i 1953. Vi så bare 3 stykker og fant 21. 
juni et reir med 1 egg i høydedraget om lag 3 km sørvest for 
vestre Tiplingvatn. 

Egentlige høyfjellsfugler kan en ikke vente ved Tiplingen. I 
høyere liggende strøk er heiloa (Pluvialis apricariitis L.) ganske 
alminnelig både her og sørover mot Båttjønna. Da vi 21. juni 
besøkte Kråkvatnet på Susenfjellet, ca. 896 m o.h., var dette 
ennå islagt og det lå meget snø rundt omkring. Likevel fant vi et 
reir av sandlo (Charadrius hiaticula L.) med 4 en del rugede egg. 
Det holdt til 2-3 par av sandlo på stedet og det var også boltit 
(Charadrius morinellus L.) her - vi fant et reir av den, en enkel 
grop i det sparsomme mosedekket på en ellers steinet fly. De 3 
eggene var sterkt ruget. Fuglen trykket fast til vi nesten trampet 
på den; da fløy den opp, men landet igjen bare 5 m bortenfor, 
hvor den sprang urolig rundt mellom tuer og steiner. 

Det ble nevnt før at det var lite fjelljo i 1953 og det passer 
også sammen med forholdet til fjellvåken (Buteo l. lagopus 
Pont.), 

det var forbausende få å se av dem - men dette passer godt 
sammen med at vi ikke så en eneste smågnager på hele turen. 18. 
juni så vi et fjellvåkpar på sørsiden av vestre Tiplingvatn, 19. juni 
et par (det samme?) på nordsiden. Et reir fant vi på en stor stein 
på nordsiden av vatnet; men det så ikke ut til å være nytt iår (i 
1951 var det meget fjellvåk ved Tiplingen). Sammen med disse 
fuglene kan også nevnes at vi daglig så ravn(Corvus c. corax L.) 
ved vestre Tiplingen. Vi fant flere rester etter reinkadaver, så det 
var gode betingelser for ravn, sjøl om den sikkert må dele med 
rev og jerv. - En enkelt gang fløy en enslig rovfugl (jagtfalk)? 
nordover over vatnet. 

Enda var det forholdsvis bra med ryper i traktene, selv om 
bestanden var spredt. 17. juni fant vi reiret av en lirype (Lagopus 
l. lagopus (L.)) med 8 sterkt rugede egg i lia i SusenfjelleC, da vi 
var på veg til Tiplingen. Av fjellrypa (Lagopus m. mutus L.) så vi 
bare et par stegger i strøket nedover rundt Båttjønna. 

Noen problemer og metoder i biavlen 

 av Per Fjeld. 

Honningbien hører til de aculeate hymenoptere (årevingete 
med stikkebrodd); nærmere bestemt til underfamilien Apinae 
som sluttes sammen med 13 sideordnede grupper til familien 
Apidae. Underfamilien Apinae deles i to grupper hvorav den 
ene bare omfatter slekten Apis, den annen et stort antall 
«broddløse bier» med vesentlig tropisk utbredelse. 

Vi skal i det følgende bare befatte oss med honningbien A. 
mellifica L. som er den eneste av de 6 Apis-arter som har fått 
større betydning. 

I dette tilfelle kan vi ikke bare si: «Allerede de gamle 
grekere..» men: Allerede fra ca. 12 000 år før Kristi fødsel 
kjenner en til at det foregikk innsamling av villhonning. Denne 
opplysning stammer fra en klippetegning funnet i en hule i 
provinsen Valencia i Spania. Etter hånden er innsamlingen blitt 
systematisert til det 
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vi idag kaller moderne birøkt. Det er skjedd et stort teknisk 
fremskritt - men hva med biene selv? 

Arten opptrer i en rekke raser som «den brune nordiske bi», 
«den gule italienerbi», «kaukasierbien» m.fl. Tilfeldig eller tilsiktet 
er rasene i mange tilfeller blitt krysset - noe som må ha bidradd til 
den store variabilitet vi finner idag. En variabilitet som i de fleste 
tilfeller vanskelig lar seg angi i eksakte tall. 

Noen bier er riktig villsinte mens andre er mer omgjengelige. 
Under tilsynelatende like betingelser vil en finne at noen bifolk 
overvintrer bra og er i god kondisjon om våren; andre kan være i 
elendig forfatning mens atter andre er utdødd. I noen kuber finner 
en at arbeiderbiene lever lenger enn i andre. Også motstands-
kraften mot forskjellige sykdommer kan være utviklet i forskjellig 
grad. 

 Noen bifolk kommer raskt opp i høyt individantall om våren; 
andre blir langsomt tallrikere utover sommeren. (droneseller). Ofte finner en en eller flere store, fingerformete 

dronningseller som bryter tavlenes regelmessige struktur (fig. 1). 
Normalt består kubens befolkning av en dronning, opp til 60 000 
eller flere arbeidere (seksuelt under-utviklede hunner) og i en 
periode om sommeren kanskje et par hundre droner. Levetiden 
kan være 2 år eller mer for dronningen, for arbeiderne omkring 6 
uker i den travleste tiden om sommeren og meget lenger om 
vinteren. Dronene kan bli et par måneder gamle eller noe mer, 
men de overvintrer aldri. 
Vi skal først se på et grunnskjema for forplantningen og komme 
inn på noen avvikelser senere. Det er en fast relasjon mellom 
voks-selle-typer, individtyper (kaster) og forplantning. 
Dronningen er kubens eneste egglegger. Den parrer seg med en 
eller flere droner i løpet av en kort periode ved en alder av 1-2 
uker som imago. De 5-7 millioner spermatozoer den mottar 
oppbevares i et reseptaculum seminis for senere bruk. 
I droneseller legger dronningen ubefruktede egg. Dronene som 
utvikler seg fra disse er altså genetisk sett haploide (N.B.). I ar-
beiderseller, 

og eventuelle dronningseller legges befruktede egg. Det er 
behandlingen av larvene, og da særlig foringen fra en alder av ca. 
et døgn, som bestemmer om et slikt befruktet egg skal utvikle seg 
til arbeider eller dronning. 

Noen kuber viser seg å inneholde en mengde honning om 
høsten. I andre kuber kan biene ha vært like flittige samlere, men 
har brukt honningen til yngelforing slik at en om høsten vel har 
mange bier, men lite honning. Atter andre bifolk gjør seg ikke 
fordelaktig bemerket hverken som honningsamlere eller yngel-
produsenter. 

Ved siden av de nevnte kan en finne mange analoge forhold av 
praktisk og/eller teoretisk interesse. 

En rekke av bienes variable egenskaper er arvelige og vi skal i 
det følgende konsentrere oss om enkelte muligheter og problemer 
dette medfører. Unntaksvis kan en støte på en rekke gode 
egenskaper samlet hos et og samme bifolk. Ønsket om å finne frem 
til og å reprodusere slike fremragende bifolk er ikke nytt, men før vi 
kan komme inn på dette spørsmål, må vi se litt på bisamfunnets 
sammensetning, måten enkeltindivider og hele folk formeres på og 
mulighetene for å skape mer oversiktlige forhold egnet for planlagt 
avl. 

Undersøker vi en kube, vil vi finne en rekke vertikale voks-
tavler bygget opp av små sekskantede seller (arbeiderseller), her 
og der finnes også områder med større seller av samme type 
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I tillegg til dette skjema kommer så enkelte avvik: Dronningens 
ubefruktede egg kan leilighetsvis utvikle seg til hunner. 
MACKENSEN omtaler et tilfelle hvor 0,85 % av en uparret 
dronnings egg utviklet seg slik. Dessuten: Arbeidere kan utvikle 
kjønnsorganene og begynne å legge egg. Disse eggene er alltid 
ubefruktet. I et vilkårlig tilfelle stammet ca: 0,26 % av dronene i en 
kube fra arbeideregg. En har anslått prosenten av arbeideregg som 
utvikles i hunnlig retning til størrelsesordnen 0,002. 

Formeringen av hele bifolk skjer ved sverming. I prinsippet 
foregår svermingen slik at en stor del av særlig de yngre arbeidere 
forlater kuben sammen med den gamle dronningen og søker seg et 
nytt bosted. Omtrent på samme tid kryper nye dronninger ut av sine 
pupper i kuben. En av dem - den overlevende - overtar den gamle 
dronnings funksjon. 

Er arbeiderbiene misfornøyd med dronningen, hender det de 
dreper henne. Uten dronning vil bifolket dø ut. Ofte kan biene ale 
opp en ny med unge arbeiderlarver som utgangsmateriale. Dessuten 
kan kuben unntaksvis få en dronning utenfra. - For arbeidernes 
vedkommende er en slik flytning til en ny kube ganske alminnelig. 
På denne måten kan tilskuddet av fremmede bier bli meget stort. En 
har eksempel på at en kube som sto midt i samle-bienes innfartsveg 
i en større bigård hadde høy honningproduksjon og en stor 
befolkning til tross for at den manglet dronning. 

Etter et dronningskifte vil kuben inneholde et stadig synkende 
antall av den tidligere dronnings sønner og døtre og et økende antall 
av den nye dronnings. Bifolkets sammensetning og den genetiske 
bakgrunn for dets prestasjoner vil kunne være meget uoversiktlig 
(fig. 2). 

For genetisk-eksperimentelle formål er det ønskelig å forenkle 
situasjonen. Ved isolert oppstilling av kubene kan en så å si bli fri 
for innflyttere. Merking av dronningen gjør det mulig 
å avgjøre i hvilke tilfeller den gamle dronning er blitt skiftet ut så 
slike tilfeller kan settes ut av betraktning. Under slike forenklede 
betingelser mener vi at samfunnet og dets oppførsel genetisk 
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Både avlen av rene raser og positiv-seleksjonen ser bare ut til 
å kunne føre fram til ensartethet ved sterk konsentrering av en 
allele fra hver av de forekommende serier. Metoder som kunne 
brukes også i det tilfelle at en fremragende dronning er sterkt 
heterozygot og har atter andre alleler representert i sper-
matozobeholdningen ville være å foretrekke. 

Optimalavlsteorien tar hensyn til dette. Teorien er foreløpig 
ikke utprøvet eksperimentelt og er ikke motbevist på teoretisk 
grunnlag. Jeg skal skissere i korte trekk hvordan den blir prøvet 
med de metoder vi nå har. (4-veis utkrysning av innavlede linjer 
har visse likhetspunkter med en bare delvis gjennomført optimal-
avl - vi skal ikke komme nærmere inn på den.) 

La oss anta at vi er kommet i besiddelse av en utmerket 
dronning og for enkelthets skyld at hun bare har parret seg med en 
enkelt drone. Vi vil kalle denne dronningen «optimator». Hun har 
to (haploide) kromosomsett representert i sine egg og dessuten et 
tredje i spermatozoene i reseptaculum seminis. 

La oss symbolisere hvert kromosomsett med en søyle små 
bokstaver med indeks slik: 

er bestemt av dronningen og den sædbeholdningen den har i 
reseptaculum seminis (fig. 2 - innenfor den stiplete ramme). 

Skulle en være avhengig av den naturlige 
dronningproduksjon i kubene, ville en planmessig biavl være 
vanskelig å gjennomføre og kreve lang tid. Imidlertid er det 
mulig å produsere så mange dronninger en måtte ønske på langt 
enklere måte. Slike dronninger er nå alminnelig handelsvare. 

Jeg skal ganske kort skissere den metode som brukes på prof. 
FRISCHS dronningavls-stasjon ute ved Tyrifjorden. I hovedtrek-
kene er metoden den samme alle steder. 

En fester en rekke vokskopper av utseende som basaldelen av 
en dronningselle til et passende stativ og setter det hele inn i en 
bikube til oppussing. Senere tas stativet igjen ut, og en flytter 
over en ung arbeiderlarve - helst ikke over et døgn gammel - til 
hver vokskopp. Vokskoppene med larver settes inn til en sverm 
unge bier som har stått noen timer innesperret med rikelig for 
men uten dronning. Disse biene vil normalt begynne å fore opp 
en stor del av larvene til dronninger. 

Neste dag fordeles vokskoppene på noen dronningløse bifolk i 
vanlig kube, og der blir de til biene har forseglet dronningsellen. 
Puppetiden tilbringer dronningene i en termostat - hver selle 
i sitt lille bur. Metoden innebærer som en ser at en hvilken som 
helst arbeiderlarve vil kunne utvikles til dronning uansett hvor 
den stammer fra. 

For produksjonsprøving må dronningene være i et normalt bi-
folk av dens egne døtre og sønner, men for avlsøyemed - i tilfelle 
hvor en kanskje bare trenger noen få egg fra dronningen, vil 
ganske små folk av bier hentet i andre kuber kunne yte god 
tjeneste. For atter andre formål har det vist seg hensiktsmessig å 
holde dronningene i små «postbur» med ca. 10 pleiebier. Pleier 
biene er en nødvendighet, men er de til stede og forsyningene i 
orden kan dronningene godt leve en måneds tid i det lille buret. 

Så kommer vi til problemet å finne frem til bedre bityper og å 
reprodusere dem. Forskjellige metoder har vært og blir nyttet i 
håp om å nå dette målet: F. eks.: Avl av rene raser, positiv 
seleksjon, 4-veis utkrysning av innavlede linjer analogt maisavlen 
(nå mye brukt i U.S.A.) og prof. FRISCHS «Optimalavlsteori».  

Hvor selv antallet n av gener (symbolisert ved de små bokstaver) 
er ukjent. Samme indeks betegner tilsvarende plass i kromosom-
settet (homologe loci). Hver av de tre søyler kalles en søylevektor og 
betegnes for korthets skyld A, B, og C. To søylevektorer kan 
summeres ved å danne en ny søylevektor hvis enkelte ledd er 
summen av addendenes tilsvarende ledd slik: 
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Første tilnærmelse til Y er den del av conju-populasjonen som 
ikke medgiklk til X. Optimators døtre er første tilnærmelse til C. 

En velger ut et passende antall av de av de første tilnærmelser 
til Y, L og C som førte til de beste tilnærmelser til optimator og 
bruker dem til å avle nye tilnærmelser til Y, L og C slik: 
Dronninger fra tilnærmelse til Y X Droner fra tilnærmelse til L = 
L1 

Dronninger fra L1 X Droner fra tilnærmelse til L = L2 
Dronninger fra L. X Droner fra tilnærmelse til L = Ny 
tilnærmelse til Y 
Dronninger fra tilnærmelse til C X Droner fra tilnær-
melse til C = Ny tilnærmelse til C 

Det hele gjentas så med X og de nye tilnærmelser for Y og C 
som basislinjer. Etter teorien skulle en ved fortsatt avl etter dette 
skjema kunne nærme seg stadig mer mot optimators «genotype». 

Den praktiske gjennomføring av krysningene byr på sine egne 
problemer. Det enkleste ville være å stenge dronning og droner 
inne i en passende beholder for å få dem til å parre seg. 

Ideen er ikke ny. Vi vet den ble prøvet i praksis av 
REAUMUR i 1740. Både dengang og ved senere forsøk i samme 
retning ble resultatene negative. 

Det ser ut til at hvis vi vil ha bier til å parre seg, må vi gi dem 
full frihet - og dermed også frihet til å velge partner selv innen 
det tilgjengelige område. Dronninger parrer seg utenfor kuben og 
har en aksjonsradius på anslagsvis 5 km. Situasjonen er under 
kontroll hvis en kan sørge for at det bare finnes droner av den 
ønskede type innen 5-6 km avstand fra dronningens kube. 
Metoden er ikke egnet til mer kompliserte avlsprogram fordi 
hver dronetype ville kreve sitt eget dronefri område. I de; tilfeller 
hvor en må operere med mange dronetyper på en gang, er kunstig 
inseminering den eneste brukbare løsning. 
Insemineringsteknikken kan fremdeles forbedres atskillig, men i 
løpet av de siste 20 år har den likevel nådd en slik grad av 
fullkommenhet at den kan 

Hvis vi kunne skaffe oss tre linjer som i vektorbetegnelse kan 
symboliseres slik: XX.X, YY.Y og CC.C hvor X+Y=A+B, ville 
optimator kunne reproduseres etter ønske. Hvis tre slike linjer 
ikke eksisterer, skulle det likevel være en mulighet for at en 
kunne oppnå tilstrekkelig gode tilnærmelser for praktiske formål. 

Det fundamentale praktiske problem blir hvordan en skal 
kunne «avle seg» fra optimator i retning av tre basislinjer. Første 
trinn består i å isolere (A +B) så godt som mulig i hva Frisch 
kaller en «conju-populasjon» ved å parre optimators døtre, 
datterdøtre o.s.v. med hennes (optimators) sønner. Kunne en her 
komme fram til en teknikk for å befrukte egg fra optimator 
(«drone-egg») med sed fra hennes sønner, ville conju-
populasjonen kanskje kunne frembringes i et trinn. 

C ønsker vi å konsentrere i en annen populasjon. Med de 
nåværende metoder kan vi ikke få den gjennomsnittlige konsen-
trasjon av C større enn 1/2 ved seleksjonsløs avl. Dette resultat 
nåes allerede hos optimators døtre og deres sønner. 

Neste trinn består i å fiksere X ved å innavle en vilkårlig linje 
fra conju-populasjonen (A +B). 

Fra dette punkt må avlen baseres på seleksjon bygget på be-
dømmelse av tilnærmelser til optimator. Bedømmelsen må skje 
etter de samme retningslinjer som fikk optimators egenskaper til 
å virke ettertraktelsesverdige. Tilnærmelser til optimator får en 
ved følgende krysninger: 

Dronninger fra tilnærmelse til Y X Droner fra X = 
Tilnærmelse til L 
Dronninger fra tilnærmelse til L X Droner fra tilnærmelse 
til C = Tilnærmelse til optimator. 
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brukes i praktisk avl. De siste fremskritt skyldes særlig ameri-
kanerne MACKENSEN, LAIDLAW og ROBERTS. 

Det første trinn i insemineringsprosessen er å skaffe sed fra 
droner. Sterkt skjematisert er dronens kjønnsorgan som vist i 

og sterkt skjematisert er hennes kjønnsorgan bygget som vist på 
fig. 4. Bakkroppens bakre plater danner lokk over et hulrom - 
broddkammeret - hvor en finner analåpningen, broddens basaldel 
og kjønnsåpningen. På fig. 4 er broddkammeret vist åpent. 

 

fig. 3 A. Kopulasjonsorganet - endophallus - ligger vrengt inn 
som en hanskefinger. Eksperimentelt kan en få modne droner til å 
ejakulere ved kloroform-bedøvelse eller ved elektrisk sjokk 
hvorved kraftig muskelkontraksjon fremkaller et høyt trykk i 
bakkroppen. Endophallus vrenges ut og muskelkontraksjoner i 
sedblærenes og slimkjertlenes vegger gjør at seden blir presset ut 
først, tett fulgt av slim fra slimkjertlene. Det er hele sedbehold-
ningen som kommer ut - droner kan bare parre seg en gang. Ved 
lignende skjematisering som tidligere kan situasjonen illustreres 
som i fig. 3B 

Etter en naturlig parring har slimet proppet igjen dronningens 
vaginalåpning. Det er grunn til å tro at dette er av betydning, men 
på grunn av tekniske vanskeligheter må vi nøye oss med bare 
å overføre seden ved inseminering. Seden samles opp i en liten 
sprøyte. Neste trinn er å føre den inn i dronningen. Sett fra siden 

Dronningen bedøves med kullsyre. Hun spennes fast i insemi-
neringsapparatet (fig. 6) og broddkammeret åpnes. Sett bakfra tar 
det åpnete broddkammer seg ut som vist på fig. 5. En ser de 
spalteformete munninger av bursae copulatrix (to hudinnbukt-
ninger) og den V-formete vaginalåpning med ventilfoldens frem-
stikkende spiss. Vaginalåpningens ventralrand og ventilfolden 
løftes med en sonde, sprøyten føres inn - og tømmes. 

Det meste av seden samler seg først i de parrete ovidukter 
(fig. 4) og en del av spermiene kommer derfra opp i reseptaculum 
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har forekommet her på jorden, har det p.g.a. partenes store 
tilpasningsevne utviklet seg et avhengighetsforhold mellom dem 
til ensidig eller gjensidig nytte eller skade. Plantene 
representerer insektenes viktigste næring. For å unngå en 
selvmorderisk konkurranse har de planteetende arter etter hvert 
delt menyen mellom seg. Mange av skadeinsektene har 
spesialisert seg på hver sine plantedeler, hvilket har til følge at 
plantene er utsatt for insektangrep i alle stadier, fra de spedeste 
småplanter til de største trær, og i alle organer som rot, stamme, 
grein, bark, knopp, blomst, blad, frukt og frø. 

Da menneskene trådde inn på arenaen som rival til de plante, 
etende insektene, aktet ikke disse uten videre å la seg skyve vekk 
fra sitt rettmessige matfat. De har gjort motstand så hårdnakket og 
utholdende at den på langt nær er overvunnet, tvertimot den har 
økt på flere områder. 

Etter hvert som plantene er blitt dyrket og foredlet har skade-
insektenes store skare økt og p.g.a. den store fruktbarhet og 
kolossale individantall hat menneskene måttet føre en ustanselig 
kamp mot dem for å opprettholde sitt herredømme på jorden. 
Menneskene betrakter seg jo selv som jordens herrer, men likevel 
kan det være et spørsmål om ikke følgende paradoks «Vi høster 
ikke det vi sår, men det som insektene levner» inneholder mye 
sannhet. 

Det er først i løpet av de siste menneskealdre at man er blitt 
fullt klar over den enorme rolle insektene spiller som fiender av 
kulturplantene. Det er derfor naturlig at vitenskapsgrenen den 
anvendte entomologi etter hvert får en mere fremtredende plass i 
vår tid. Det å finne midler til bekjempelse av skadeinsektene som 
naturlig kan innpasses i planteproduksjonen er meget viktig, men 
grunnlaget for dette arbeid er nøyaktig studium av skade-
insektenes biologi slik at bekjempelsen kan settes inn på de mest 
sårbare punkter. 

Det er ofte blitt sagt at det mennesket selv som har «skapt» 
skadeinsektene - og på en måte er dette riktig, for når den opp-
rinnelige vegetasjon ryddes og jorden tas i bruk til samme 
planteart over større arealer (monokulturer), skapes det særdeles 
gode livsbetingelser for en rekke insekter, som fra tidenes 
morgen har 

seminis. For at en dronning skal kunne fungere normalt og for-
nye hele kubens befolkning på et par måneder i den travleste 
sommertiden kreves en sedbeholdning på anslagsvis 5 millioner 
spermier i hennes reseptaculum seminis. Den nåværende teknikk 
kan bare nå et slikt resultat ved gjentatte insemineringer. Det er 
mulig effektiviteten vil kunne økes om vi kan etterape lukkingen 
av vagina med slim som finner sted under naturlig parring. 

Skade som insektene gjør. 
Av Jac. Fjelddalen. 

Hvert minutt, dag og natt, er det millioner av insekter som 
stikker, suger, borer, biter eller gnager på våre matnyttige 
vekster, prydplanter, skogstrær, bygninger og på klær, matvarer 
og møbler 
i våre hjem, dessuten på husdyr. Heller ikke vi mennesker 
unngår å bli direkte plaget av insekter. 

Jeg skal i det følgende begrense meg til skadeinsekter på 
planter, da det vil føre for langt å komme inn på insektsnylterne 
på klær, matvarer m.m. 

I løpet av de omkring 400 millioner år insektene og plantene 
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føre plantene stor skade, - det samme gjelder også høyere dyr 
som mus, rotte, hare, rådyr og elg. Skadeinsektene er likevel den 
gruppen som opptrer i størst mengde og som er mest skadelig. 
Insektene er som kjent uten sammenlikning den største av alle 
dyregrupper, idet 2/3 av alle de kjente dyreartene hører til denne 
gruppen. Bortsett fra hvirveldyrene er insektene også de som har 
mest å si for mennesket. 

I det følgende skal det gis en del eksempler på de mest 
alminnelige skader og skadeinsekter. Smaltegene som er 6-7 
mm, grønne og utstyrt med en spiss snabel suger saft på en rekke 
planteslag, f.eks. epletegen (Plesiocoris rugicollis Fall.) stikker 
og suger ut knopper, blad og frukt, som fører til at knoppene 
visner, bladene blir oppstukket og forkrøplet og eplene blir små 
og misdannet med korkflekker på skallet. - Hagetegen (Lygus 
pabulinur L.) ødelegger toppskuddene av rips, solbær og 
krysantemum, mens engtegen (Lygus pratensis L.) suger ut 
hjetteskuddet på kålplanter, og derved skyter biknoppene så i 
stedet for et stort og velutviklet kålhode blir det 4-5 små hoder 
som ingenting er verd. Av brei, tegene eller stinktegene er den 
brune bærtegen (Dolycorus baccarum L.) eller «bærfisen» best 
kjent. Mange har sikkert spist jordbær eller bringebær som har 
en kvalm og bitter smak og dermed stiftet bekjentskap med 
bærtegens visittkort - en kjertelvæske den sprøyter ut til forsvar 
om den blir forstyrret under måltidet. «Stein i pærene» 
forårsakes også av teger. Rødfotet stinktege (Pentatoma 
rufipes) lager «flatstein» og hagetegen m. fl. «vortestein». 

Et skadeinsekt som opptrer på de fleste planteslag er bladlus. 
Deres store artsrikdom og utrolige evne til å formere seg gjør at 
de av mange betraktes som kulturplantenes fiende nr. 1. Om 
sommeren følger flere ukjønnete generasjoner av vingeløse 
hunner etter hverandre, idet de føder levende unger uten 
forutgående befruktning. Om høsten opptrer som regel en vinget 
kjønnsgenerasjon som legger egg som overvintrer. Mange arter 
er vertskiftende, dvs. vintereggene og de første vårgenerasjonene 
lever på ett planteslag og sommergenerasjonene på ett eller flere 
andre. Kornåker, særlig havre, kan fra St. Hans-tider og utover 
være tett besatt med mørkegrønne bladlus som suger på blad og 
skjeder. 

ført en ubemerket tilværelse på viltvoksende planter. Den stadig 
økende intensivering av plantedyrkingen fører forøvrig med seg 
at vi skaper ennå gunstigere betingelser for skadeinsektene og 
dermed større muligheter for angrep. 

Vi har alle sett hvordan skadeinsekter ofte kan ødelegge 
plantekulturer som ser lovende ut. Bare i vårt land ødelegger de 
for millioner av kroner. Men også skadet som bare reduserer 
avlingene med noen få prosent vil sammenlagt bety mye. Når vi 
rekner med små og store skader blir det derfor enorme verdier, 
som hvert år går tapt. 

Da klima, jordbunnsforhold og planteslag er med å 
bestemme faunaen, vil skadeinsektene i vårt land med så 
forskjellige naturforhold, spille forskjellig rolle i de enkelte 
landsdelene. Videre kan tallet på skadeinsektene variere svært 
fra det ene året til det andre, p.g.a. overvintringsforhold, 
temperatur, fuktighet, vind, invasjon fra andre land, reduksjon 
av naturlige fiender o.s.v. 

Hos mange insektarter er det bare larven som gjør skade, 
f.eks. visse biller, bladveps og fluer, hos andre det voksne 
insekt, hos andre igjen både larver og de fullt utviklete insekter, 
f.eks. trips, teger og mange billearter. 

Skadebildet på plantene kan se svært forskjellig ut. Sugende 
insekter som trips, teger og bladlus angriper helst grønne 
plantedeler. En del av dem gjør indirekte skade ved at de 
samtidig med suging av plantesaft overfører de smittestoffer 
som fremkaller farlige virussykdommer. Det gjelder først og 
fremst bladlus, men også trips og sikader. Bitende insekter som 
biller, sommerfuglog bladvepslarver m.fl. som gnager på blad, 
knopper og frukt, borer i stengler og røtter eller holer ut frø, kan 
få istand en uendelighet av gnagskader på plantene. Gnag på 
bladene kan f.eks. være fra kanten eller som hull i selve 
bladplaten. Av og til blir bladene også skjelettert dvs. larvene 
skreller av overhud og bladkjøtt så bare nervenettet blir tilbake. 
Larven av enkelte fluer og sommerfugler, f.eks. beteflua og 
slyngminermøllet, lever under overhuden og minerer ganger i 
bladkjøttet. 

Det er forøvrig ikke bare insekter som gjør skade på våre 
kulturplanter. Også visse rundormer (populært kalt «ål») og 
midder, som begge nærmest er av mikroskopisk størrelsesorden, 
kan på 
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Siden 1948 har det kommet en del eksemplarer pr. båt. Landbruks-
departementet har forøvrig etter forslag fra statsentomolog T. H. 
Schøyen iverksatt en rekke forsvarstiltak så vi står godt rustet om den 
plutselig innfinner seg. 

Det er heggbladlus (Aphis padi L.) som vertskifter mellom hegg og 
havre. Siste herjingsåret den hadde var i 1952, da store arealer ble 
fullstendig ødelagt. 

På frukttrær forekommer nesten årlige herjinger av grønn og rød 
eplebladlus (Aphis pomi Deg. og Yezabura malifolii Fitch.), grønn 
og hvitpudret plommebladlus (Aphis pruni Re. og Hyalopteris 
arundinis Fab.) m. fl. Bladene krøller seg og blir svarte av 
ekskrementer, plommene får korkskinn og eplene kan bli små og 
forkrøplet. Slike «lusepler» er forøvrig ekstra gode å spise da de er 
belagt med de sterkt sukkerholdige lusekskrementene - såkalt 
honningdugg. I varme somrer kan det bli et enormt individtall i et 
enkelt tre, f.eks. 50 stammødre om våren kan i løpet av sommeren 
teoretisk føre til en lusbestand på flere milliarder. Nå er heldigvis 
ikke et slikt fantastisk resultat mulig, da rov- og snylteinsekter samt 
infeksjonssykdommer i fuktig, varmt vær holder bestanden nede. I 
kjølige somrer er også trærne utsatt for bladlusherjinger idet de 
naturlige snylterne ikke kan formere seg i særlig grad ved lav 
temperatur. 

Av andre bladlusarter kan nevnes ripsbladlus (Myzus ribis L.) 
hvis suging fører til røde vabler på ripsbladene, - videre potet-
bladlusene (Doralis rhamni B.d.F.m.fl.) som ikke gjør noen direkte 
skade på poteter, men de overfører flere farlige virussykdommer. 

Et såkalt «vemmelig insektkryp» som er velkjent for de fleste 
er det 2 cm lange, brune saksedyret (Forficula auricularia L). Med 
sin fryktinngydende tang i bakenden piler det lynsnart omkring, 
men det er heldigvis ikke så farlig som det ser ut til. Saksedyret kan 
i herjingsår vekke stor fortvilelse hos hagedyrkere og gartnere, da 
det gnager og roter i fyllte blomster, i blomkål, jordbær, 
nedfallsfrukt m.m. Det hører likevel til sjeldenhetene at det krabber 
inn og slukker en fyrlykt, hvilket hendte med et gassfyr i 1950 i 
sundet mellom Falster og hløn i Danmark med den følge at 4 skip i 
løpet av natten gikk på grunn. 

Blant billene er det en rekke økonomisk viktige skadedyr. Bare 
tenk på den glubske koloradobillen (Leptinotarsa decemlineata 
Say.) som er internasjonalt beryktet - også i politisk henseende. 
Denne 1 cm lange, gule billen med 10 svarte lengdestriper vil bli en 
svøpe for vår potetdyrking om den får fast fot her i landet. 

 
Det finnes vel knapt noen plantedyrker som ikke har stiftet 
bekjentskap med jordloppene (Phyllotreta-arter). Hver vår fornyes 
bekjentskapet med disse små, forsultne representantene for 
bladbillene, hvis tilværelse er et eneste langt måltid. De 2-3 mm 
lange loppene gnager på spirende planter av reddik, nepe, kålrot og 
kål ,- i herjingsår er det nesten ingen korsblomstrete planteslag 
som unngår sin skjebne. 
Nå er det ikke bare over jorden biller og billelarver gjør skade, 
også under jorden pågår dag og natt lumske angrep på plantenes 
røtter og rothals. De krumbøyde, gråkvite oldenborrelarvene 
gnager på røttene av både urteaktige og treaktige vekster. Larven 
til f.eks. kastanjeoldenborren (Melolontha hippocastani F.) eter i 
hele 5 år før den er voksen. Den gulbrune, harde kjølmarken 
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(Agriotes-arter o. a.) er også et slikt altetende skadedyr. Den biter av 
blomster-, kål- og kornplanter, gnager i rotvekster og poteter og 
huler ut tomatstengler. Kjølmarken er særlig plagsom på planter 
dyrket på ompløyd grasvoll, da den normalt lever av grasrøtter. Etter 
4-6 år forpupper den seg og den voksne billen, som kalles smeller, 
kommer frem. Navnet smeller har den fått fordi den kan kaste 
kroppen til værs med et smell når den har falt på ryggen. 

Når det gjelder sommerfugllarver har en del arter svært varie-
rende matseddel, mens andre krever mere spesiell kost. Jordflyets 
(Agriotes segetum Schift.) larver, som kalles «bøddellarver», er 
skitten grå og 4-5 cm lange. De ligger spiralformet sammenrullet om 
dagen, men om natten er de i full virksomhet med å gnage dype, 
skålformete hull i rotvekster og poteter, eller de gnager på røttene 
eller rothalsen av kål, bønne, salat, korn m.fl. Vårangrepet består i 
halshugging av småplanter av korn, grønnsaker og blomster. Utover 
sommeren kan kålen bli angrepet av kålmøllets (Plutella 
maculipennis Curt.) larver. De små, grønne larvene gnager 
«vinduer» i bladene, idet overhuden blir stående urørt. Ved sterke 
angrep blir bladene helt gjennomhullet. Senere på sommeren 
kommer de gulgrønne kålsommerfugllarvene (Pieris brassicae L.) og 
fortsetter ødeleggelsesverket. I vanlige år gjør kålmøllet lite av seg, 
men plutselig kan det opptre i svære masser og ødelegge alle 
kålvekster på sin veg. 

På frukttrær gnager frostmålerlarvene (Cheimatobia brumata 
L.) først i knoppene og senere eter de opp blad og blomster. Ved 
sterke angrep kan eple og kirsebærtrærne snauetes. Larvene av 
eplevikler og rognebærmøll er spesialister på å ødelegge ung 
eplekart. Mest kjent er kanskje epleviklerens (Carpocapsa pomonella 
L.) larver, de som til vanlig kalles «eplemark». De gnager en gang 
inn i eplet og eter opp kjernehuset. Rognebærmøllet (Argyresthia 
conjugella Zell.) er likevel langt farligere for det opptrer i mye større 
antall og mer plutselig. Når det er lite rognebær, kaster det se over 
elpetrærne. De små 7 mm lange, lyserøde larvene borer brune 
ganger på kryss og tvers i fruktkjøttet, så eplene blir totalt ødelagt, - 
de gjør langt grundigere arbeid enn epleviklerens larver. Storherjing 
inntreffer av og til samtidig over hele Sør-Norge og kan da bli helt 
ruinerende for eplehøsten. 

Enkelte år, i usprøytete hager nesten hvert år, kan eplespinn, 
møllets (Hyponomeuta malinellus Zell.) grågule, svartprikkete 
larver, som lever i sekkformete fellesspinn, skjelettere og senere 
ete opp bladene. En rekke andre spinnmøll opptrer på forskjellige 
prydplanter, bl.a. hadde heggspinnmøllet (Hyponomeuta evony-
mellus L.) storherjing i 1953. Alminnelig er også det lille 3 mm 
store sølvgrå slyngminermøllet (Lyonetia clerckella L.) hvis 
larver minerer slyngete ganger i bladene på eple og kirsebær. 
Sterke angrep, som ofte forekommer på Sørlandet, kan føre til 
visning og bladfall. 

Fra jordbruket må nevnes grasflyet (Charaeas graminis L.) 
Denne nattsommerfuglens mørkebrune larver kan periodisk snau-
ete grasvoll og eng, så de blir liggende helt svarte. Larvens 
viktigste næringsplante er ellers smylebunke, og det er derfor 
under mere ekstensive driftsformer grasflyet opptrer herjende. I 
de nordlige landsdeler har grasåmen, som den også kalles, flere 
ganger bevirket formangel. 
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angrep av insekter gjennom hele vekstperioden og at skadene er 
mange og store. Hvilke midler som står til rådighet for å bekjempe 
skadeinsektene, vil bli gjenstand for behandling ved en senere 
anledning. 

Om De har sett «kjempemygg» danse i graset om høsten, så er 
ikke denne «dansen» så uskyldig som den ser ut til. Det er i 
virkeligheten stankelbein (Tipula paludosa Meig.) som holder på å 
legge egg. Larvene som er svarte, fotløse og ca. 3 cm kan om våren 
bite av kål-, korn- og blomsterplanter like under jordskorpen 
tilsvarende som nevnt for bøddellarvene. Angrepet er verst i 
kyststrøkene - over Østlandet forekommer det bare etter milde 
vintrer. 

Fluene har også en rekke representanter blant skadeinsektene. 
Fritflua (Oscinis frit. L.) er periodisk et farlig skadedyr på korn og 
gras. De 3-4 mm lange kvite, fotløse larvene borer seg inn i 
hjerteskuddet som gnages av og planten visner. Det opptrer både en 
vår-, sommer- og høstgenerasjon, så både vår- og høstkorn er utsatt 
for angrep. 

Markspiste gulrøtter kan ofte bli resultatet av en ellers vellykket 
gulrotkultur. Årsaken til skaden er larven av den lille gulrotflua 
(Psila rosae Fab.), som er vanlig over hele landet. Planter angrepet i 
rotspissen av 1. generasjons larver i juni vil som regel visne, mens 
større røtter angrepet i august-september av 2. generasjon nok 
overlever angrepet, men disse markspiste røttene er lite egnet til 
vinterlagring, da gnagsårene også er inngangsporter for 
råteorganismer. Angrepene av gulrotflya har i de senere år vært 
langt mere ødeleggende enn angrepene av gulrotsuger (Trioza 
apicalis Først.) en bladloppe som suger på bladene så de kruser seg i 
den grad at gulrotplantene blir seende ut som kruspersille. Skaden 
kalles vanligvis for «krusesjuke». 

At kålplantene visner kort tid etter utplantingen skyldes som 
regel at røttene er ødelagt av de små, kvite larvene av den lille 
kålflua (Chortophila brassicae Bouche.). Senere på sommeren 
kommer larvene av den store kålflua (Ch, floralis Fall.) som nær-
mest har satt en stopper for dyrkingen av kålrot og sen blomkål i 
mange strøk. Gulrot- og kålflueherjingene har i de sisteårene antatt 
så alvorlig karakter at Statens plantevern, Zoologisk avdeling, ved 
hjelp av midler fra Det Landbruksvitenskapelige Forskningsråd, har 
satt igang spesielle undersøkelser angående disse fluenes biologi og 
bekjempelse. 
Eksemplene som er gitt viser at kulturplantene er utsatt for 

Om småhvalfangsten på 
Norskekysten og om våge 
hvalen 

Av Age Jonsgård. Annen artikkel: Småhvalfangsten 
belyst ved statistikk 

Det statistiske arbeide vedrørende småhvalfangsten har pågått 
siden fangsten ble betinget av konsesjoner umiddelbart før siste 
krig. Det meste av materialet som statistikken bygger på, er skaffet 
til veie av småhvalfangerne selv som sender inn spesielle oppgaver 
over hver fanget hval. Disse oppgaver gir blant annet opplysning 
om hvor og når hvalen er fanget og om dens art, kjønn og lengde. 
Det sier seg selv at et slikt statistisk materiale på ingen måte er helt 
feilfritt, men stikkprøver og sammenligning med materiale samlet 
av biologer, har vist at småhvalfangerne som regel har vært 
samvittighetsfulle med sine oppgaveplikter. 

I det følgende skal jeg ved hjelp av noen enkle tabeller og 
figurer prøve å gi innblikk i hva dette statistiske materiale lærer oss 
om småhvalfangsten. Vanskeligere ting, f.eks. spørsmålet om 
beskatningens innflytelse på bestanden, skal jeg ikke komme inn 
på - min hensikt er utelukkende å skaffe leseren kunnskap om de 
generelle ting ved småhvalfangsten. 

Jeg har tidligere nevnt at småhvalfangsten er betinget av kon-
sesjoner, og tabell 1 viser hvordan konsesjonene var fordelt 
fylkesvis i en sesong under krigen (1944), samt i 2 etterkrigs 
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sesonger (1949 og 1953). En kan av tabellene øyne sammenhengen 
mellom fiske og småhvalfangst fordi de mest utpregede fiskerifylker 
er sterkest representert blant småhvalfangerne. Nordland fylke og 
Møre og Romsdal fylke har tilsammen ca. 75 % av samtlige 
konsesjoner, hvorav ca. 50 % faller på Nordland alene, mens 
Vestfold og Sørlandsfylkene overhode ikke er representert. Øst-
foldingene derimot deltar i småhvalfangsten. Riktignok er det svært 
få konsesjonshavere i dette fylke, men likevel har østfoldingene som 
jeg nevnte i min første artikkel spilt en ikke ubetydelig rolle med 
hensyn til utviklingen av småhvalfangsten. 

Tabellen viser også at antallet av konsesjoner er redusert fra 
378 i 1949, da det var størst, til 245 i 1953. Denne reduksjon har 
myndighetene foretatt suksessivt siden 1949 som et ledd i 
bestrebelsene med å holde småhvalfangsten på et rimelig nivå, både 
på grunn av ustabile markedsforhold for produktene og fordi 
vågehvalbestanden har vist sviktende tendenser. Det har derimot 
ikke vært noen vesentlige endringer med hensyn til konsesjonenes 
fordeling på de forskjellige fylker. Praktisk talt samtlige 
konsesjonshavere har drevet småhvalfangst i en årrekke. Det er 
fiskere som utenom fangstsesongen deltar i våre store 
sesongfiskerier og for hvem småhvalfangsten er en mer eller mindre 
betydningsfull binæring. 

I første artikkel pekte jeg på at konsesjonshaverne bare har 
tillatelse til å fange hval i 6 måneder - hvorfra går 3 ukers fredning 
i juli måned. Det er naturlig å spørre hvor mange hval som blir 
fanget av hver konsesjonshaver i løpet av dette tidsrom. Dette 
fremgår av fig. 1 som viser antall hval som gjennomsnittlig er tatt 
pr. gitt konsesjon (båt) i hver sesong fra og med 1938. Figuren 
viser at under krigen var utbyttet pr. konsesjon størst i 1941 med 
ca. 7 hval, mens det tilsvarende antall i 1952 var 14 hval. I det hele 
tatt er det en utpreget økende tendens i etterkrigssesongene som 
hovedsakelig skyldes den utvidelse av fangstområdet vestover og 
særlig nordover som da fant sted. I 1950 ble det imidlertid ikke tatt 
mere enn nærmere 7 hval pr. konsesjon, men dette kan forklares ut 
fra det faktum at fredningen i juli ble satt i verk for første gang det 
året. Dessuten var markedsforholdene elendige i 1950 slik at 
mange fangere ikke fant det umaken verdt å drive intensiv fangst. 

Det forbauser kanskje enkelte at det antall hval som blir 
fanget pr. konsesjon, ikke er større enn ovenfor nevnt. Dette viser 
at 
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fangstnæringen gjennomgikk i etterkrigsårene. Det er nesten 
utelukkende blant de forholdsvis store båter som opererer på de 
nordligste felter, vi finner fangster på mere enn 20 hval pr. båt. 
Det er med andre ord de konsesjonshavere som har båter store 
nok til å drifte på feltene i Nordishavet, som har størst 
mulighet til å -fange flest småhval. 

 
Figur 3 viser totalfangsten av småhval i årene fra og med 

1938, og den rolle vågehvalen spiller. Antallet av fangede 
småhval har variert sterkt i de enkelte sesonger. I 1940 ble det 
tatt bare ca. 500 hval, hvilket skyldes krigsutbruddet i Norge, 
mens det i 1942 ble tatt ca. 2 200 dyr. - Fra da av og til krigen 
sluttet, minsket fangsutbyttet, hvilket i vesentlig grad må 
tilskrives de restriksjoner konsesjonshaverne var gjenstand for 
under krigen - sperringer av kystområder og minimal 
oljetildeling - som i betydelig grad virket hemmende på 
fangstvirksomheten. Den sterke økning i antallet av fangede 
hval fra sesong til sesong de første etterkrigssesonger, fra ca. 
1900 hval i 1946 til ca. 4 200 i 1949, skyldes den tidligere 
nevnte ekspansjon av fangstvirksomheten vest,

det ikke er så liketil å fange småhval som mange er tilbøyelige 
til å tro. Men i småhvalfangsten som i all annen fangstvirksom-
het, er muligheten til å gjøre gode fangster til stede. Dette 
fremgår også av fig. 2 som viser hvordan fangede hval fordeler 
seg på båtene (konsesjonene). For å gi et inntrykk av i hvilken 
retning utviklingen i denne henseende har gått, er en sesong 
under krigen (1942) sammenlignet med en av de siste 
etterkrigssesonger (1952). I 1942 hadde ca. 75 % av 
konsesjonshaverne fra 0 til 9 hval pr. båt, og praktisk talt 
samtlige av de øvrige fanget mellom 10 og 19 hval pr. båt. I 
1952 derimot var det bare nærmere 50 % av konsesjonshaverne 
som tok mellom 0 og 9 hval pr. båt, mens de øvrige tok helt opp 
til vel 70 hval pr. båt. 

Denne utviklingen er et resultat av den ekspansjon småhval
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over og nordover, - særlig Barentshavet og feltene ved Bjørnøya 
og Spitsbergen fikk stor betydning. I sesongene fra og med 1950 
har fangstene vært mindre enn i toppåret 1949, hvilket 
hovedsakelig beror på at bedriften har vært underlagt visse fred-
ningsbestemmelser. De relativt små fangster i 1950 og 1953 
skyldes også at fangstvirksomheten disse sesonger ble hemmet 
på grunn av de dårlige avsetningsmulighetene for hvalkjøtt. 

Av figur 3 fremgår klart at småhvalfangerne så å si bare 
fanger vågehval. Mere enn 90 % av den småhval som fanges år 
om annet, er vågehval, mens fangsten av bottlenose og 
spekkhogger nærmest må betraktes som en beskjeden 
suppleringsfangst. Jeg skal i det følgende peke på noen 
karakteristiske trekk vedrørende fangsten av vågehval. 

Selv om vågehvalens utbredelsesområde bl.a. omfatter 
farvannene langs hele Norskekysten og Nordishavet, så 
forekommer 

den ikke like hyppig i alle avsnitt av dette område. På enkelte 
felter, f.eks. i Nordishavet, opptrer den oftest i mindre eller 
større flokker, mens den i våre kystfarvann som regel 
forekommer enkeltvis eller et par stykker i lag. 
Fangststatistikken gir opplysning om hvilke felter vågehvalen 
særlig hjemsøker, idet vi kan regne med at antallet av fangede 
dyr på de forskjellige felter i store trekk er avhengig av 
vågehvalens forekomst på vedkommende felter. For å få 
nærmere rede på den rolle de forskjellige fangstfelter spiller i 
vågehvalfangsten, er det nødvendig å inndele hele 
fangstområdet i mindre områder - eller felter -, slik som vist 
ved romertall i figur 4. 

Figur 5 viser fangsten av vågehval i Vestfjorden (felt V) og i 
nordlige farvann (felt VII, VIII, IX) i hver av sesongene fra og 
med 1938, beregnet som prosent av totalfangsten av vågehval. 
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Dette gjelder i første rekke dyrenes størrelsesforhold. Figur 6 
viser lengdefordelingen for vågehval fanget i de ulike felter (se 
fig. 4) perioden 1938-1949 beregnet som prosent av totalfangsten 
i hvert felt. En ser at en stor del av de dyr som tas på strekningen 
fra Møre til og med Vestfjorden (feltene III-V), er små dyr, ca. 16 
engelske fot lange. Dette er årsungene som på det tidspunkt de 
fanges, er omtrent et halvt år gamle. I Skagerak (felt I) og på de 
nordligste felter, i særlig grad i Barentshavet og ved Bjørnøya og 
Spitsbergen (felt IX), utgjør årsungene derimot bare en ubetydelig 
del av fangsten. Dette skyldes rett og slett at de forekommer 
mindre hyppig der. Med andre ord, alt taler for at årsungene som 
vandrer til våre farvann, hovedsakelig oppholder seg på 
strekningen Møre til Vestfjorden - med Vestfjorden som det 
største konsentrasjonsområde. Eldre dyr derimot vandrer videre 
nordover til «beiteområdene» i Nordishavet. 

Vågehvalfangsten foregår i sommerhalvåret. Dette fremgår av 

En ser at Vestfjorden i hele perioden har vært et meget 
betydningsfullt felt, særlig under krigen da opptil 70 % av 
totalfangsten (1945) ble tatt der. Også i etterkrigsårene har 
fangstene i Vestfjorden absolutt sett vært av omtrent samme 
størrelsesorden som under krigen. 

Når det gjelder de nordligste felter, har utviklingen gått i den 
retning at disse i løpet av etterkrigsårene har fått stadig større 
betydning. I de siste sesonger har gjennomsnittlig over halvparten 
av alle vågehval vært tatt der. 

Selv om Vestfjorden og de nordligste felter er like i den hen-
seende at de største fangster er tatt i disse områder, så er våge-
hvalen som fanges på disse felter, på mange måter forskjellige. 
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fig. 7 som viser hvordan fangsten fordeler seg på forskjellige 
måneder i hvert av årene 1948 og 1952. En ser at de første dyr er 
tatt i vårmånedene (mars-april) og at fangsten avsluttes om høsten 
(okt.-nov.), men at utbyttet om våren og høsten er ubetydelig 
sammenlignet med utbyttet i sommertiden. Kurven for 1948 viser 
at utbyttet det år var størst i juli. Dette var vanligvis tilfelle i alle 
sesonger før 1950 da 3-ukersfredningen i juli ble satt i verk, og 
sesongen dessuten ble fastlagt til 6 måneder. Fra da av har juni vært 
den fangstmåned som har gitt størst utbytte slik som kurven for 
1952 gir et eksempel på. 

Det kan ikke være tvil om at kurven for utbyttet av våge-
hvalfangsten i de forskjellige måneder gir en god pekepinn om når 
vågehvalen forekommer i norske og tilstøtende farvann. Det er med 
andre ord i sommertiden at denne hvalart hovedsakelig viser seg i 
våre farvann. Riktignok kan det innvendes at betingelsene for 
fangstvirksomhet er best i sommerhalvåret. Værforholdene som 
spiller en stor rolle, er gunstigst da, og sesongfiskeriene som 
foregår om vinteren, ville utvilsomt redusere deltakelsen i en 
eventuell hvalfangst på den tid. Under krigen da prisene på små-
hvalproduktene var meget gode, prøvde imidlertid enkelte fangere å 
«strekke» sesongen lengst mulig. Endel drev fangst fra i mars til i 
desember, men bare et ubetydelig antall vågehval ble observert i 
første og siste del av denne lange sesongen. 

At småhvalfangsten ikke er av helt uvesentlig økonomisk 
betydning, ser en av fig. 8 som viser samlet produksjon av små-
hvalkjøtt og førstehåndsverdi av småhvalfangsten i etterkrigsårene. 
Størst var produksjonen i 1949 med over 6 millioner kilo kjøtt og 
med en totalverdi (spekk inkludert) på ca. 8 millioner kroner. Blant 
annet på grunn av den store produksjon brøt markedet for 
småhvalkjøtt sammen mot slutten av sesongen i 1949. Store partier 
kjøtt ble frosset og lagret over vinteren og forsøkt solgt i løpet av 
den påfølgende sesong, da markedet for småhvalkjøtt fortsatt var 
elendig. Mange fangere fant det da som tidligere nevnt lite 
hensiktsmessig å drive intens småhvalfangst, og dette forklarer det 
minimale utbyttet både med hensyn til kjøtt og verdi i 1950. I 1953 
var forholdene noenlunde tilsvarende. Det kan i det hele tatt ikke 
være tvil om at småhvalfangstnæringen etter 1949 har 

vært preget av usikre omsetningsforhold, i sterk kontrast til de 
forhold som hersket under krigen og de første etterkrigsår da 
hvalkjøtt var mangelvare og prisene meget gode. Det kan i den 
forbindelse nevnes at det hvalkjøtt som frembys på det norske 
marked, både er små- og storhvalkjøtt. Storhvalkjøttet som prak-
tisk talt bare er finnhvallcjøtt, blir produsert på de 4 
landstasjonene på Norskekysten som har konsesjon for 
storhvalfangst. En tid under krigen ble også som en 
kriseforanstaltning endel småhvalfangere med særlig store båter 
tildelt konsesjoner for storhvalfangst med det for øye å øke 
produksjonen av hvalkjøtt. Disse konsesjoner ble imidlertid 
inndratt da krigen sluttet. 
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voksne eksemplarer slik at jeg tydelig kunne se den hvite stripen 
over øyet, den hvite tverrstripen over brystet og det mørke buk-
partiet. Et par dununger hadde jeg i hånden. 

Sommeren etter, 1952, så jeg også flere voksne eksemplarer 
med dununger på Meek-knoken uten at jeg foretok mere detal-
jerte undersøkelser, og ifjor så jeg tre par først i juni. Disse var 
det vanskelig å komme nærmere enn 30 m, og da jeg var 
forhindret fra å foreta flere observasjoner vet jeg ikke om de 
hekket på dette området i 1953. 

I år så jeg nesten oppe ved toppen av Meek-knoken to boltiter 
den 20, juni og den 24. juni, og den 4. juli så jeg en voksen boltit 
med en dununge på platåets nederste del. 

En halv mil lenger vest - eller kanskje mer mot nordvest - for 
Meek-knoken ligger Fagerfjella. De ligger altså enda nærmere 
skjærgården. Her så min bror og jeg en boltit sommeren 1951. 
Vi så ingen egg eller unger. Men den oppførte seg slik som den 
ifølge fuglelitteraturen gjør når en fredsforstyrrer kommer for 
nær egg eller unger. 

Fagerfjellas høyeste punkt er ca. 600 m.o.h. Dette fjellpartiet 
er et snaufjellsplatå som strekker seg nedover til en høyde av ca. 
550 m.o.h. Her er det kanskje litt mindre lyng og mere gress og 
ikke så mye synlig sten som på Meek-knoken, men ellers er 
forholdene noenlunde de samme. 

Jeg besøkte ikke Fagerfjell-området hverken sommeren 1952 
eller 1953, men den 4. juli iår var jeg der. Jeg observerte da først 
to voksne boltiter, hvorav den ene løp bort. Den andre spilte 
skadet, og det tok meg da heller ikke mer enn 5 minutter å finne 
en dununge. Senere fant jeg en voksen boltit med to dununger 5-
600m fra det sted jeg fant den første. 

Begge disse fjellområder ligger over tregrensen. 

Boltit, Eudromias morinelIus (L), hekker på kystfjell 

på ytre Nordmøre. Av Kåre Avset. 

I fuglelitteraturen finner en om boltitens utbredelse som ruge-
fugl at den hekker i spredte par på høyfjellsplatåene over hele 
Norge, men neppe på kystfjellene vestenfjells (Collett, 1921.) 
Collet sier videre at enkelte par hekker langt ned i bjørkefeltet i 
Sør-Norge, og som eksempel nevner han at en dununge er funnet 
på Torsdalsfjell i en høyde av 900 m.o.h. Han nevner videre som 
en sjelden unntakelse at det den 5. august 1877 ble skutt et 
eksemplar med et par dununger i nærheten av Stavanger «kun faa 
fod over havet». I Fuglene i Norden, 1953 finner en at den 
hekker flere steder på fjellviddene i Sør-Norge, men at den er 
mer alminnelig i Troms og Finnmark der den sine steder kan gå 
langt ut mot kysten. 

Sett på bakgrunn av det som er nevnt ovenfor vil det sikkert 
være av interesse at jeg har observert hekkende boltit på kystfjell 
på Averøya, ytre Nordmøre. Det var sommeren 1951 jeg for 
første gang så boltit med dununger her, og da på to forskjellige 
fjellpartier - Meek-knoken og Fagerfjella. Averøya ligger helt ut 
mot Atlanterhavet, og dens høyeste punkt er ca. 750 m.o.h. Som 
rugested for boltit avviker den derfor noe ifra det som vanlig er 
kjent. 

Meek-knoken ligger tett syd for 63° n.br., og 3° 10' vest (for 
Oslo-meridianen), omtrent 2,5 mil i sydvestlig retning fra 
Kristiansund, og 12-15 km fra skjærgården. Det er ikke noe fjell 
lenger ut, slik at en fra hekkeområdet har full utsikt over kysten 
og havet utenfor (Hustadvika). Høyeste punkt er ca. 750 m.o.h. 
(Averøyas høyeste punkt). Den nederste del av dette området er 
et platå som ligger på en høyde av ca. 600 m.o.h. Ellers må det i 
sin helhet sies å bestå av tørr, stenet grusjord med noe lyng og 
gress. 

Sommeren 1951 så jeg 4-5 voksne boltiter med tilsammen 
6-7 dununger her. Jeg var på avstand av 8-10 m fra et par 

Om det har hekket boltit før 1951 på Averøya vet jeg ikke. 
Jeg har i alle fall ikke hørt noen snakke om det, og jeg har heller 
ikke selv observert den tidligere. 
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Smånotiser 

kuldeperiode, holdt det til en enslig han øverst i Mærradalen ved en åpen 
kloakkbekk. 

Til småfugl å være viser gråerlen stor skyhet i forhold til men. nesker. Den 
holder seg nesten alltid på så lang avstand at man ikke uten kikkert kan holde 
den fra linerlen som også opptrer tallrikt langs elver og bekker. Dette ved 
siden av at dens tilhaldssted er langs ødslige og ufremkommelige elvebredder 
er vel hovedårsakene til dens ubemerkede tilstedeværelse. 

Om gråerlen (Motacilla cinerea c. T.). 

Det ble i årene 1919 til 1928 funnet reder av gråerlen her i landet. De 
fleste i Osloområdet. Etter den tid må ifølge litteraturen iakttagelsene av 
nevnte fugl være sparsomme eller mangle helt. I 1952 fikk jeg konstatert at 
flere par ruget ved Lysakerelven, hvor jeg også fant et rede med unger. 

I 1953 så jeg den første gråerlen den 12. april. Det var også ved 
Lysakerelven. I april måned holdt fuglene sammen parvis og streifet litt 
langs elven. Men etter hvert roet parene seg og slo seg til ved hver sin foss. 

I mai 1953 undersøkte jeg relativt grundig Lysakerelven, Bærumselven fra 
Bærums Verk til Sandvikselven og Hoffsbekken fra Smestaddammen til 
Skøyen, for å søke og bringe på det rene i hvor stort antall denne arten 
opptrådte. 

Langs Lysakerelven fant jeg i tiden 16. mai til 21. mai 6 reder, alle 
inneholdende unger. Av disse redene var det bare ett som var direkte 
tilgjengelig, nemlig det som lå i brokaret ved Fossum Bruk. På Granfoss 
Brug lå et rede i en ventilåpning på en fabrikkbygning mer enn 100 meter fra 
elven. Mellom disse stedene lå da 4 reder som alle var plasert i steile, helt 
utilgjengelige fjellvegger. Disse redene hadde uten unntagelse et «tak» av 
fremspringende fjell. I 2 av disse reders umiddelbare nærhet hadde 
fossekallen sitt rede. 

Ved Hoffsbekken så jeg den 23. april en gråerle, en hun. I den 
påfølgende tid oppholdt jeg meg meget i dette strøket, men først den 21. 
mai så jeg gråerlen igjen. Da var både han og hun i ferd med å mate sine 
unger. Dette rede lå helt åpent på en fjellknaus ved en foss og var oventil 
bare dekket av noen strå. Den 28. mai var ungene ute av redet. 

Mens redene ved Lysakerelven og Hoffsbekken inneholdt unger på 
samme tid, var forholdet et annet i Bærumselven. Den 26. mai var det fullt 
flyvedyktige unger ved Bærums Verk. Lenger nede i elven ved en demning 
holdt foreldrene på å mate ungene som lå i redet og endelig holdt et par på å 
bygge rede ved (i) fossen ved Wøien Mølle. Den 3. juni var det 6 egg i 
dette redet som forøvrig var ganske gjennomvått av spruten fra Fossen. 

Resultatet ble at det ble funnet 10 rugende par på dette begrensede 
område. Spørsmålet om gråerlen ruger ut 2 kull om året kom jeg dessverre 
ikke nærmere da jeg var forhindret fra å drive undersøkelser utover 
sommeren. 

I vinter den 28. februar og den 6. mars, etter en meget streng 

Odd Abelsnes. Ruger 

silanda (Mergus serrator) i uthengte reirholker? 
I et par av våre nyeste fuglebøker opplyses det at silanda (Mergus serrator) 

i likhet med laksanda (Mergus merganser) kan legge egga sine i uthengte 
reirholker. I «Norges Dyreliv», Bd. II, side 320 står det således: «Alle de tre 
fiskandartene våre liker å legge reir i holker.» Løvenskiold skriver i 
«Håndbok over Norges fugler», side 588,: «I Finnmark bor den undertiden i 
uthengte redeholker.» - I -«Fauna», 1951, side 190 skriver Aage Wildhagen: 
«Av og til ruger også fiskeanden i holker.» Og i den nylig utkomne boka 
«Fuglene i Farger» ved Rolf Vik, heter det, side 212, at reiret også kan ligge i 
reirholker. 

Disse opplysninger er kanskje tatt fra Collett i «Norges Fugle». For der leser 
en at silanda i de norlige landsdeler ofte hekker i reirholker som lappene 
henger opp. 

I «Norges Fuglefauna» nevner Schaanning ikke et ord om at silanda kan ta 
reirkolker i bruk. Tvert imot skriver han i en fotnote på side 253, at reiret 
ligger alltid under en tett busk eller innunder en stein nær vannkanten. 

Slår en opp i det svenske verket «Våre fåglar i Norden», så finner en side 
1168 følgende: «De uppgifter om småkrakens häckning i holkar og ihåliga 
tråd, som stundom visat seg i litteraturen, bero däremot säkerligen på 
förväxling med storkraken.» - Niethammer opplyser i «Handbuch der 
Deutschen Vogelkunde", Bd. II, side 529, at Mergus serrator aldri ruger i 
trær, da hunnen alltid går på reiret uten å nytte vingene. 

De reir av siland som jeg i årenes løp har sett, lå alle sammen på marka. - 
Det skulle være av interesse å få vite om noen av våre zoologer selv har 
funnet silanda hekkende i uthengte reirholker eller innhole trær? Det går ikke 
fram av teksten i «Norges Fugle» om Collett personlig noen gang har funnet 
denne anda rugende i en reirholk, eller om han bare bygger på det han har hørt 
folk fortelle. 

A. Bernhoft-Osa. 
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En observasjon av hærfugl (Upupa epops) Ø Sunnmøre. bredelsen av de to maneter i danske farvann sommeren og høsten 
1933. Han sier at Chrysaora dette året ikke gikk lenger nord enn til 
Fredrikshavn, mens Rhizostoma også fantes i ganske store mengder 
på den svenske vestkysten. Noen få eksemplarer ble også tatt i 
Oslofjorden. 

15. oktober 1953 ble et eksemplar av denne sjeldne og svært pene 
maneten bragt inn til en avis i Arendal. Den målte 15 cm i 
skivediameter. Jeg har ellers ikke sett at det er omtalt noe funn av 
denne sjeldne maneten fra norske farvann siste høst. Flødevigen, 22, 
mars 1954. 

Lærer A n d e r s S t e i n n e s har meddelt meg at i september 
1947 holdt det seg en 3 dagers tid et eksemplar av h æ r f u g 1 
(Upupa epops) ved Hovde skule, Rustene, Sunnmøre. Fuglen sås 
stadig på leikeplassen ved skolen der både læreren og elevene 
kunne betrakte den på nært hold. Hr. Steinnes har sendt med en 
fargelagt skisse av fuglen, så det er helt sikkert at det har vært en 
hærfugl. 

A. Bernhoft-

Osa. To sjeldne maneter på Sørlandskysten høsten 1953. Finn Otterbech. Sjelden fisk på Sørlandskysten II Mulle (Mullus 
surmuletus Linne) I en artikkel i forrige nummer av «Fauna» kommer cand. real. 

Marit Christiansen inn på de mange funnene av maneten 
Rhizostoma octopus i Oslofjorden m. v. høsten 1953. 

Under høstundersøkelsene etter fiskeyngel fra Flødevigen ut-
klekningsanstalt ved Arendal samme år hadde jeg også anledning 
til å bemerke de mange «lungemaneter». I våre journaler har vi 
notert at 5 eksemplarer er fanget i yngelvadet. Disse fordeler seg 
slik: 

6 funn av denne noe uvanlige fisken er notert. - I februar 1948 
ble et eksemplar tatt i reketrål ved Risør. Lengden var 14,5 cm, 
vekten 40 g. - En annen fisk tatt på samme sted i februar 1951 
målte 26 cm. - Under høstundersøkelsene etter fiskeyngel i 
strandregionen ble 3 muller fanget i yngelvad høsten 1953. 2 av 
dem ble tatt i Torvefjorden ved Kristiansand, den andre i 
Bufjorden. Alle tre målte 8 cm. - I februar 1954 ble en mulle tatt i 
reketrål utfor Fevik ved Grimstad i 100 meters dyp. Lengden av 
denne var 16 cm. - Arten er relativt sjelden i våre farvann, selv om 
den ser ut til å ha blitt mere vanlig hos oss de senere årene. På 
Norskekysten er den funnet nordover til Hordaland. 

16/9: Bufjorden ved Grimstad 2 eksemplarer 
25/9: Søndeledfjorden (Øymoen) 1 eksemplar 
7/10: Hvaler (Papperhavn) 1 eksemplar 7/10: 
Hvaler (Dragsund) 1 eksemplar 
Størrelsen varierte ganske mye. Det minste eksemplaret - tatt ved 

Dragsund - hadde et skivetverrsnitt på 20 cm, mens de største - 
tatt i Bufjorden - målte ca. 45 cm. 

Disse 5 funnene er imidlertid bare de som er fanget i vadet under 
selve draget. I tillegg er det observert ca. 30 eksemplarer, de fleste 
med en skivediameter på 30--45 cm. 

Våre høstundersøkelser omfatter fjordene mellom Trysfjorden i 
vest og Oslofjorden. Det var ingen «lungemaneter» å se vestenfor 
Bufjorden. Om dette er en tilfeldighet tør jeg ikke si noe om 
foreløpig. Ellers fant en de fleste manetene mellom Bufjorden og 
Søndeledfjorden og dessuten i farvannene rundt Hvaler. I Oslo-
fjorden så vi bare 2 eksemplarer. 

At lungemaneten var svært vanlig siste høst fremgikk også av 
avisene, der en stadig kunne lese om funn av noen store blå 
«utenlandske» maneter. Det dreide seg tydelig om Rhizostoma. 

En annen sjeldnere manet er Chrysaora hysoscella, el. «kompass-
maneten». Denne er enda sjeldnere i våre farvann enn foregående. 
Ifølge upubliserte notater av D. Damas skal den ha vært observert 
utenfor Norges vestkyst, men noen nøyaktige data foreligger ikke. 
Kramp (Journal du Conseil; Vol. IX, No. 2, 1934) undersøkte ut 

Havbrase (Brama rayi Bloch) 

Willgohs har undersøkt de rapporterte funn av denne fisk her i 
landet. Han omtaler her 18 sikre funn fra våre kystfarvann. - I 
tillegg ble et eksemplar funnet død ved Staubo ved Tvedestrand i 
januar 1952 (nærmere data mangler). - Havbrasen ser ut til å være 
blitt atskillig vanligere i våre farvann nå enn den var 4-5 år tilbake. 

Tykkleppet multe (Mugil chelo Cuvier) 

I Kvastadkilen ved Tvedestrand ble et eksemplar funnet 13. 
februar 1940. Fisken - som målte 40 cm - drev halvdød til overflaten 
p.g.a. svovelvannstoffutvikling. - 18. mars 1952 fikk vi tilsendt en 
fisk fra Tvedestrand. Lengden av denne var 39 cm og vekten 700 g. - 
14. august 1953 ble 6 eksemplarer tatt i garn i Kvastadkilen ved 
Tvedestrand. Opplysninger om lengden foreligger 
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Linerlerede i et tre. 

ikke, men vekten blir angitt til ca. 750 g pr. stk. - Fisken er en til-
feldig, men ikke helt sjelden gjest i Skagerak og Kattegat. Påtreffes 
mer tilfeldig langs vår sør- og vestkyst. 

I sommer la jeg merke til at 2 av de linerlene som jeg matet på 
gårdsplassen, stadig satte kursen mot en blågran (Abies pungens) 
som er plantet i parken som støter opp til min hage her i 
Kongsberg. Min første tanke var at unger som hadde forlatt redet, 
rent tilfeldig hadde tatt opphold i treet. Men etter hvert ble jeg klar 
over at det nok ikke kunne forholde seg slik, da manøvren gjentok 
seg i lengere tid utover ettermiddagen, og jeg kunne fra hagen 
høre den typiske redepiping, når foreldrene brakte føde. Ved en 
nøyere undersøkelse viste det seg at ungene holdt til i et rede oppe 
i granen. 

Før jeg fikk anledning til å ta redet ned, var jeg tilbøyelig til å 
tro at det måtte være et trosterede som linerlene hadde tatt i bruk, 
men det skulle vise seg at det var et grønnfinkrede som fuglene 
hadde benyttet ved 2. gangs ruging. Så vidt jeg kunne forstå det, 
hadde linerlene foretatt en ganske beskjeden utbedring av redet, 
som grønnfinkene hadde bygd i år. Linerleungene forlot redet i 
første uke av august. 

Jeg har aldri tidligere observert at linerler har hatt sitt rede i 
trær, enda det er kjent nok at disse fugler kan velge mange 
underlige redeplasser. Det eneste stedet hvor jeg har lest noe om 
et lignende tilfelle, er i «Fuglene i Norden», norsk utgave ved 
Fridthjof Økland, hvor det fortelles at Rosenius har funnet et 
ubeskyttet linerlerede som lå, på en tykk grangren i Enare 
lappmark. 

Grønnfink-redet som linerlene benyttet, lå ca. 4,5 m over 
bakken og helt inne ved stammen. 

Per Auerdahl. 

Tynnleppet multe (Mugil capito Cuvier) 

Denne er atskillig sjeldnere ved våre kyster enn foregående. Så 
vidt meg bekjent foreligger det tidligere bare opplysninger om 2 
norske funn, et fra Oslofjord 1838 og et fra Flekkefjord 1860. 
(Wollebæk: 1924.) - 24. april - 1951 ble en tynnleppet multe tatt i 
bonngarn på Tromøy ved Arendal. Fisken var 45 cm lang og ble 
tatt på ca. 8 meters dyp. 

Havabbor (Morone labrax Linne) 

Det er kommet inn 2 meldinger om funn av denne fisken. Det 
ene eksemplaret ble fanget i en torskeruse på Narestø ved 
Tvedestrand og veide 3000 g, det andre ble tatt i bonngarn på 
Yxney i Sandar 13. juli 1953. Lengden var 38 cm. - Det foreligger 
beretninger om 7 eller 8 funn av havabbor fra Vestlandet (Willgohs 
1954), videre kjennes en del eksemplarer på kysten ellers opp til 
Trøndelag. Et eksemplar er tatt så langt nord som Lyngen (Støp-
Bowitz 1951). De funn som er gjort av denne fisken synes ikke å 
bekrefte at den i våre farvann bare skulle forekomme i siste 
halvpart av året («Fiskar och fiske i Norden», 1942) 

Laksestørje (Lampris guttatus Brunnich) 

1 eksemplar drev i land på Justøya ved Lillesand ca. 1 mars 
1939 (nærmere opplysninger mangler). - På størjebakker utfor 
Torungen ved Arendal ble et eksemplar tatt 28. august 1940. 
Fiskens lengde var 100 cm, kroppshøyden 48 cm og vekten 29 kg. 
- Hører hjemme i de varme, dype partier av Atlanter- og 
Stillehavet, men fanges så godt som årlig ved våre kyster. 

Finn Otterbech 

Bokanmeldelser 
Hagbart Røise: Fiskene i farger. 118 sider, 64 plansjesider i 
i fargetrykk tegnet av N. Norvil. H. Aschehuog å Co (W. 
Nygaard), Oslo 1954. 

Den 23. februar såg eg ei vipa i stranden ved Velure i Hardanger 
Dette er vel litt uvanleg på denne tid. 

Ved juletid var det to mann som hadde sett ein fugl dei ikkje 
kjende, etter som dei beskreiv den trur eg det må vera den samme. 
Dette var ved Bleie ca. 10 km lenger inne i fjorden. 

Johs. Utne 

Det kan neppe være tvil om at det er en vanskelig oppgave å 
lage gode fargeplansjer av fiskene. Denne oppgave blir ennå mer 
krevende når hovedhensikten med plansjene (og boken) er å være 
et hjelpemiddel for amatører til å bestemme fisk de ikke kjenner. 
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Det sier seg selv at både de farger som karakteriserer vedkommende 
fiskeart og typiske trekk ved dens utseende forøvrig bør være nøy-
aktige. En skal ikke ha studert plansjene lenge før en oppdager at 
dette ofte ikke er tilfelle, og det er sørgelig at flere av de arter som 
nettopp amatører vil komme i kontakt med, er blitt mislykket. La 
meg nevne noen eksempler: 

Ueren er langs ryggen blitt utstyrt med en iøynefallende blågrå 
farge og langs siden med noen flekker av samme farge. Dette er helt 
misvisende da blåfargen i det hele tatt ikke forekommer hos ueren 
som jo er rødfarget både langs sider og rygg. 

Blåfargen er forøvrig misbrukt også hos andre arter. Selv en så 
alminnelig fisk som torsken er blitt utstyrt med en knallblå rygg 
som i tillegg til en nærmest rett sidelinje og forskjellige andre unøy-
aktigheter ved dens utseende gjør fisken nesten ugjenkjennelig. 

Kveita er på plansjen avbildet med rundaktig hode. I virkelig-
heten er jo kveitehodets lengde betydelig større enn bredden. 
Kjeften er forøvrig også laget alt for «veik» - den minner mer om en 
flyndrekjeft enn om en kveitekjeft. Det siste kan forøvrig også sies 
om blåkveita. 

Brugda er forholdsvis godt kjent av bankfiskerne og småhval-
fangerne i Norge, og når den «driver i sjøen» er den lett kjennelig på 
ryggfinnen som er en typisk haifinne, velutviklet, oppoverrettet og 
av form nærmest lik en likebenet trekant. På plansjen derimot er 
brugda utstyrt med en bakoverrettet «fiskeryggfinne», hvor til og 
med finnestråler er tydelig markert. 

På endel plansjer er bunnen antydet på plansjen. Hensikten har 
antakelig vært å gi leseren en pekepinn om hvilke arter som har 
tilknytning til bunnen i motsetning til pelagiske arter. Imidlertid 
virker det hele svært forvirrende fordi bunnen hos flere bunnformer 
ikke er tatt med på plansjen, og i et par tilfelle er til og med rent 
pelagiske arter utstyrt med bunn. Dette siste gjelder f.eks. den 
foran omtalte brugda, som til overflod i følge teksten «driver fredelig 
i overflaten». 

I motsetning til fargeplansjene er tekststoffet som helhet bra. 
Marine zoologer med fisk som spesialitet vil kanskje sette fingeren på 
enkelte ting når det gjelder den beskrivende tekst, men jeg tviler på at 
noen har noe å utsette på ordningen av stoffet. Bestemmelsesnøklene 
som finnes foran i boken, er meget gode. 

Det er fargeplansjene som reduserer bokens verdi. Forfatteren har 
ikke selv tegnet plansjene, men da han jo er ansvarlig for boken, må 
en forutsette at han har sett plansjene før boken ble trykt. Leserne får 
også inntrykk av at forfatteren faktisk går god for plansjene når han i 
innledningen sier: «Beskrivelse av fiskene i tekstdelen er enten meget 
kortfattet eller mangler helt, plansjene viser 

jo hvordan fiskene ser ut». Nei, plansjene viser i svært mange 
tilfelle ikke hvordan fiskene ser ut, og det er en meget viktig 
opplysning iallfall for amatører som skal bruke boken til 
bestemmelse av fisk. Age Jonsgård. 

C. Mølbach-Petersen: Insekter i farger. 

119 sider, 63 fargeplansjer tegnet av Edgar Hahnewald og 10 
strektegninger. H. Aschehoug & Co. (W Nygaard) Oslo 1954. A gi ut en 
bok om insekter i farger er ingen lett oppgave. Insektene er vår 
største dyregruppe, og det blir bare en liten brøkdel av artene som 
kan komme med i en bok som denne. Boken tar da heller ikke 
sikte på å gi oss en uttømmende kunnskap om insektene, men å gi 
oss en liten orientering om de insekter vi vanligvis treffer på. Boken 
har kommet i stand ved et nordisk samarbeid, og artsvalget vil for 
en stor del være bestemt av fargeplansjene. Valget har imidlertid 
vært heldig, og boken vil sikkert for mange være en god 
førsteinnføring i insektenes mangfoldighet. 

Boken er greitt ordnet. Etter en kort gjennomgåelse av 
insektenes bygning og utvikling, en svært kort systematisk oversikt 
og vegledning i bruk av plansjene kommer de 63 fargeplansjer, 
mens beskrivelsen av dyrene er samlet bakerst i boken. Samme 
nummer på fargeplansje og beskrivelse gjør det lett å finne fram. 

Fargeplansjene er av en noe ujevn kvalitet. Insektenes typiske 
tegninger har oftest kommet bra med, mens fargene ofte er mindre 
vellykkete: Sammenlikner vi plansjene med den danske utgave er 
det uforståelig hvorfor forskjellen behøver å være så stor. Det er 
fargeplansjene en først og fremst benytter seg av ved bestemmelse 
av insektene etter denne boka, og det er derfor synd at enkelte har 
blitt så misfarget. En plansje som den av maur tror jeg heller ikke 
har stor betydning. 

Når det gjelder teksten er det selvfølgelig ting en savner, men 
når boka skal holdes innenfor en så liten ramme, er det vanskelig 
å få med noe mer. Jeg syns forfatteren har fått med det viktigste, 
og særlig er det hyggelig at en del biologiske trekk er tatt med. Det 
er imidlertid en hovedinnvending jeg må få komme med. Når en 
skal behandle en så artrik gruppe som insektene i en så korfattet 
bok, hvorfor ikke gå til en grundigere behandling av gruppene 
innen de forskjellige ordener, og så bruke de avbildete arter som 
representanter for gruppene? Under sommerfuglene er dette 
systemet på det nærmeste gjennomført, men hvorfor ikke behandle 
de andre ordner på samme måte? Nettopp i en bok som denne 
hvor så få arter har kunnet få plass tror jeg det ville være langt å 
foretrekke å få gruppene 
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grundigere behandlet. For de som vil gå videre er det straks lettere 
når en først har lært seg gruppeinndelingene. I en bok hvor arts-
bestemmelsen nesten utelukkende er avhengig av fargeplansjene er 
det viktigere å få gruppen behandlet enn å få et enkelt navn servert. 

Under orden steinfluer står arten Perla cephalotes nevnt, mens 
omtalen ellers peker hen på steinfluer generelt. En vil uvilkårlig 
spørre om det bare finnes en art av steinfluer her i landet, og om det 
bare er denne ene arten som kalles steinflue. Den samme innvending 
vil jeg gjøre for øyestikkere, døgnfluer og vårfluer. 

Den systematiske oversikten er også vel knapp. Forfatteren sier i 
forordet at en vil få mest glede av boka om en blar litt i den og 
merker seg de viktigste kjennetegn på ordnene før en går ut i 
naturen. Dette er vel og bra, men ville ikke en litt større systematisk 
oversikt da være til hjelp for leserne? Boka er beregnet for amatører, 
og jeg går ut fra at forfatteren har vært redd for for mange 
systematiske tabeller, men ville det skremme noen om en fikk en litt 
grundigere innføring i insektsystematikken? 

Til tross for de innvendinger som er gjort vil jeg anbefale boka. 
Slik den foreligger er den til stor nytte for de som er ukjente i insek-
tenes verden. Men jeg tror boka kunne ha vært enda mer verdifull om 
teksten hadde vært lagt an noe anderledes. 

Ragnhild Sundby 
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