


 

Om gjeddas innvandring i 
RandsfjordTyrifjord-vassdraget. 

Av Kåre Elgrnork 

Gjedda hører til de såkalte østlige innvandrere blant våre 
ferskvannsfisk. Det er fisk som i Ancylus-sjøens tid for omlag 
8000 år siden er kommet inn i skandinaviske vassdrag fra det 
baltiske ferskvannssystem ved vandring mot vest og nord. 
Gjeddas spredning har dels foregått aktivt, dels passivt ved 
menneskers hjelp, og den har i dag sin hovedutbredelse på 
Østlandet. Dessuten fins spredte forekomster over det meste av 
landet ellers hvor gjedde er blitt utsatt av mennesker. 
Også til et par av de større østlige vassdrag skal gjedda være 
kommet ved menneskers hjelp. Det gjelder nordre delen av 
Glomma-vassdraget hvor gjedda skal være kommet over fra 
Femundsjøen 
i en tømmerrenne i 1716. Det andre tilfellet er Randsfjord-
Tyrifjord-vassdraget hvor man hittil har ment å kunne følge 
gjeddas vassnåm i detalj fra den kom inn i dette vassdraget ved 
menneskers hjelp i 1840-åra.



vann. Bare et fåtall av besvarelsene er imidlertid blitt 
offentliggjort. Originalene oppbevares i København, men av de 
aller fleste fins handskrevne avskrifter i Kjeldeskriftfondets 
samlinger i Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt i Oslo. Disse 
avskrifter ligger til grunn for det som nevnes i denne artikkelen 
når ikke annen kilde er nevnt. 

Kjennskapet til ferskvannsfiskenes utbredelse og innvandring i 
Norge grunner seg vesentlig på et arbeid fra 1918 av Huitfeldt 
Kaas (1). Når det gjelder gjeddas innvandring i Randsfjord-Tyri-
fjord-vassdraget, bygger H-K på opplysninger fra daværende 
fiskeriinspektør Landmark. Etter disse opplysninger skal gjedda- 
være kommet inn i dette vassdraget og spredd seg videre på 
følgende måte: 

Vi skal så gå over til hva de forskjellige embetsmenn i 1743 har 
å berette om ferskvannsfisk i de distrikter som grenser til 
Tyrifjorden og Randsfjorden, med særlig henblikk på problemet om 
gjeddas innvandring. 

En bonde i Søndre land bar i 1840 gjedde fra et vann med 
avløp til Mjøsa over i et tjern med avløp til Randsfjorden. I 1846 ble 
gjedde første gang fanget i Randsfjorden. 6 år seinere var den 
kommet ned i Tyrifjorden., og etter den store flommen i 1860 ble 
gjedde for første gang observert i elven nedenfor Tyrifjorden.* 
Denne innvandringshistorien har hittil vært alminnelig antatt som 
riktig. 

Først tar vi for oss Tyrifjorden og skal begynne med fogd Wiels 
innberetning (2). Han skriver om de tre navn som brukes på 
forskjellige deler av Tyrifjorden. Den vestlige delen kalles Tyri-
fjorden i snevrere forstand, den sørøstlige armen Holsfjorden og 
den nordøstlige Steinsfjorden. Så sier han i prg. 17: 

»Fiskene i denne eller disse Fjorde ere: Brasen, de fedeste og 
bedste man veed af nær omkring, ()red, Siik, Åbor, Roje, Gjedder, 
Karudser, Kolmun, Krokler, Gaarkumer og Sloje.» 

I denne artikkelen vil imidlertid spørsmålet om gjeddas inn-
vandring i Randsfjord-Tyrifjord-vassdraget bli tatt opp til ny 
vurdering i lys av opptegnelser fra 1743 som hittil ikke synes å ha 
vært kjent. 

I første halvdel av 1955 gjorde folkeminnesamleren Jon 
Guldal, Røyse, gjennom noen innlegg i «Ringerike Blad» merksam 
på en beskrivelse av Ringerike fra 1743 av daværende fogd 
IvarWiel. 

I prg. 109 nevner han igjen de fisk som fanges på Ringerike og 
skriver: 

«Fiske fanges af adskillige Slags, som Brasen, Orer, store og smaa, 
Foreller, Siik, Karudser, Åbor, Gjedder, Röje, Kolmund, Kroklind, ° 
Gaardkimer, Steenbid, Negenogen, hvilke tilforn ved ethvert Vand, de 
fanges i, ere anförte; dog fanges ikke deraf i nogen stor Mængde,. . . ..». 
Også to av prestene i prestegjeld som sogner til Tyrifjorden nevner 
gjedde i sine innberetninger. Presten Theilmann i Hole skriver: 

I denne beskrivelsen nevner fogden også de fiskeslag som fantes i 
Tyrifjorden på hans tid, og blant disse nevner han også gjedde. 
Guldal antar derfor at gjeddas første innvandring i Tyrifjorden må 
ha foregått annerledes enn angitt ovenfor. 

« .... den Fisch, som fanges i disse her værende Vande, (tidligere 
er nevnt Tyrifjorden, Holsfjorden og Steinsfjorden. K.E.) er Orer, 
Siig, Åbor, Kolmund, Röjer samt i Vaarens Tid Brasen og Gjedder, 
hvoraf Nogle i Sognet fanger noget, men ej meere end til Huusbehof.» 
Presten Nielsen Aal i Modum skriver: 

Disse avisnotisene ga ideen til å forfølge dette problemet 
videre for om mulig å få utsagnet til Wiel bekreftet fra annet hold 
og se om liknende opplysninger skulle finnes for Randsfjordens 
vedkommende. 

«Andgaaende Fiskefangsten i disse Elve og Strömme da fanges i 
Tyrifjord og Holdzfjord samt Berg Söe Brasen, Öret, Siig, Åbor, faa 
Gjedder, Kolmun, der er ungefæhr af Culeur, som een Makrel, men i 
`Skichelse som een Öret.» 
Også fra Drammenselven som dengang kaltes Storelven, angis 

Fogd Ivar Wiels beskrivelse som foreligger trykt (2), er svar på en 
ordre fra København til alle embetsmenn i Danmark-Norge om å gi en 
topografisk beskrivelse av sine distrikter. Beskrivelsen skulle gis som 
svar på et spørreskjema i 43 punkter. Flere av spørsmålene omhandler 
emner som har stor zoologisk interesse, bl.a. hvilke ferskvannsfisk 
som fins i de forskjellige innsjøer og *) Det må her menes 
Drammenselven mellom Tyrifjorden og Hellefoss da H-K antar en naturlig 
innvandring av gjedde nedenfor Hellefoss. 
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«- - - udi disse store Vand findes ellers adskillig slags fiske, saasom 
Øret, Abore, Sik, Brasen, Karuser, Kolmund, Röje og 2de slags gandske 
smaa Sorter, som kaldes Krøkle og Gaarekimmer, --- ». 

Vi ser altså at 5 av 6 embetsmenn nevner gjedde i 
Tyrifjorden og vassdraget nedenfor i 1743. 

Fra distriktene rundt Randsfjorden foreligger også innberet-
ninger om fisk i denne innsjøen fra flere embetsmenn. Presten i 
Land prestegjeld skriver (han har forøvrig ikke underskrevet sin 
innberetning, selv originalen i København mangler signatur): 

«Fiske udi Randen ere Öret, Aborre, Siig, Foreller, Krøgle som er 
en liden fingerlang og ildelugtende Fisk, Negenaugen, som gandske faae og 
smaae undertiden sees; ellers findes i Randen et Slags Fisk, som neppe i 
noget andet Vand i Norge findes, som Bønderne kalde Kulmund 
formedelst dens sorte Mund; - - -.» 

Presten H. Hammer i Gran nevner ikke så mange fisk i 
Randsfjorden. Han skriver: 

«I denne Søe fanges Øret Abor, Sick, Kolmund.» 

Disse samme fire artene nevner også sorenskriver Wisløff i 
innberetningen om Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri: 

«- - - i Randsfjorden bekommes den Slags Fisk, som kaldes Sig, 
Kolmund, Ørett og Abor, - - -.» 
Videre skriver presten Aarøe i Jevnaker om Randsfjorden: «--- den 
haver i sig af de Fisk, som kaldes Siig, Aborr, og Oreter, --.» En noe 
seinere sognebeskrivelse over Hadeland av justisråd Chr. Hammer 
skrevet 1794 (3) nevner heller ikke gjedde i Randsfjorden. 
Hammer gir en ganske omfattende beskrivelse av dyrelivet på 
Hadeland og om gjedda sier han at den bare finnes i Hare-
stuvannet. De fiskearter han oppgir for Randsfjorden fremgår 
forøvrig av tabell 2. 

Vi ser altså at av 5 embetsmenn som nevner fisk i 
Randsfjorden på 1700-tallet, er det ingen som nevner gjedde. 

gjedde. Sorenskriver Falch i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri ' 
sier om Drammenselven og dens bielver fra Tyrifjorden av: 

«De Fiske som derudi findes, ere almindelig følgende Sorter; Saasom 
Øred, Abor, Siig, saa og paa deels Stæder, Giedder og Caruser.» 

Når det gjelder Drammenselven nedenfor Hellefoss, antar som 
nevnt Huitfeldt-Kaas her en naturlig innvandring av gjedde. Det 
kan derfor ha sin interesse at gjedde angis også herfra av embets-
menn i 1743. Presten Anchersen i Eiker skriver om laks og lakse-
fiske i Drammenselven og sier videre: 

«Den anden Fisk, som faaes udi samme stoor-Elv, kand intet skrives 
noget om, saasom det er ringe og skal bestaae af Gjedder og Aborrer, Sig 
og Flirer. I Fischum Vand faaes ogsaa Gjedder og Aborrer og Sig --.» 

Av de tilgjengelige innberetninger som nevner fisk i Tyrifjorden, 
er det bare en som ikke nevner gjedde, nemlig sorenskriver 
Palludan i Ringerike og Hallingdal sorenskriveri. Etter å ha nevnt 
Tyrifjorden bestående av Tyrifjord, Holsfjord og Steinsfjord, 
skriver Palludan : 

Vi skal så gå over til å se på tolkingen av noen fiskenavn. For å 
ta ordet «gjedde» først, er dette ikke gjenstand for dialekt-
variasjoner i Norge og brukes også i Danmark. Det kan derfor 
ikke være tvil om at ordet gjedde i innberetningene er å henføre til 
arten Esox lucius L. «Kolmund» er identisk med røye, Salmo 
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alpinus L. Som det sees av sitatene, skilles det flere steder mellom 
røye og kolmunn, og også i vår tid skiller fiskere mellom røye og 
kolmunn i Tyrifjorden. Det er sannsynlig vi her står overfor to 
former (raser?) av røye hvor kolmunn kanskje er en dypvannsform. 

«Gaarkumer, Gaardkimer, Gaarekimmer» er lokalnavn på 
ørekyt, Phoxinus phoxinus (L.) som på ringeriks-dialekt kalles 
gørrkime. «Steenbid» er identisk med tre-pigget stingsild, Gaste-
osteus aculeatus L. «Flire» som nevnes fra Drammenselva, er lokal-
navn for brasen eller brasme, Abramis brarna (L.). 

Det eneste fiskenavnet i innberetningene som har bydd på 
tolkingsvanskeligheter, er "Slöje" som angis av fogd Wiel fra 
Tyrifjorden. Dette ordet er sannsynligvis ikke lenger i bruk og 
synes også å være ukjent som fiskenavn blant språkforskere. Først 
ved annen gangs forespørsel i lokalpressen kom tydingen av dette 
ordet for dagen. Lærer M. G. Hanevold på Tyristrand meddelte i 
brev at han av en fjordfisker hadde fått vite at dennes far hadde 
kalt særlig store krøkler (Osmerus eperlanus L.) for sløje da fiskeren 
som smågutt var med og dro vad etter denne fisken i Tyrifjorden. 

Dermed skulle alle fiskenavn som forekommer i sitatene oven-
for, være klarlagt. 

I tabell 1 0g 2 er satt opp en oversikt over de fiskearter som er 
nevnt i innberetningene og nåværende fiskebestand i Tyrifjorden 
og Randsfjorden. 

Av tabellene framgår at det er de store, matnyttige fisker som 
først og fremst er blitt nevnt. Mange av de mindre og ikke så 
kjente arter er utelatt. Disse står nederst i tabellene. Et unntak her 
er fogd Wiel som presterte å nevne samtlige fiskearter som i dag er 
vanlige i Tyrifjorden. 

En sammenlikning mellom Tyrifjorden og Randsfjorden viser 
at det nevnes flere fiskeslag i Tyrifjorden enn i Randsfjorden i 
samsvar med de faktiske forhold i dag. Således nevnes f.eks. brasen 
bare fra Tyrifjorden hvor den er vanlig, men ikke fra Randsfjorden 
hvor den heller ikke fins i vår tid. 

Sammenlikner vi artene i embetsmennenes innberetninger 
med nåværende fiskebestand i disse to innsjøene, er det en ting vi 
skal legge merke til som har betydning for vurderingen av embets 

mennenes opptegnelser. Det er at det ikke nevnes noen fiskeart 
som ikke fins i de samme innsjøene i vår tid. 

Det som ovenfor er nevnt, gir innberetningene et preg av 
pålitelighet. Når det gjelder gjedda, hører den med til de store, 
matnyttige og meget karakteristiske fiskeslag med et entydig navn. 
Hvis gjedda var til stede omkring 1740, er det all grunn til å tro at i 
hvert fall noen av embetsmennene i distriktene rundt disse fjordene 
kjente til denne fisken eller fikk meddelelse om den. Og omvendt, 
hvis gjedda ikke var til stede, er det å vente at den ikke ble nevnt. 

Av de foregående sitater og tabell 1 framgår at minst 3 av 
embetsmennene angir gjedde fra Tyrifjorden. Det presiseres at 
gjedde fins i Steinsfjorden, Holsfjorden, Tyrifjorden og i Bergsjøen 
ved Geithus. Videre angis gjedde fra Drammenselva i hele dens 
lengde. En av embetsmennene, presten Theilmann i Hole, antyder 
også et økologisk kjennetegn, idet han sier at gjedder (og brasen) 
fanges særlig om våren. Dette er også tilfelle i våre dager og skyldes 
at disse artene er vårgytere på grunt vann. Særlig vekt må legges på 
fogd Wiels beskrivelse som også ellers utmerker seg ved stor 
nøyaktighet og er kjent som et pålitelig kildeskrift. Det er derfor all 
grunn til å anta at det fantes gjedde i Tyrifjorden. og vassdraget nedenfor i 
første halvdel av 1700-tallet. 

Av sitatene og tabell 2 framgår at ingen av de 4 embetsmennene 
som skriver om Randsfjorden, nevner gjedde i denne innsjøen i 
1743. Heller ikke Chr. Hammer nevner gjedde 50 år seinere. 
Embetsmennenes opptegnelser gir derfor ingen holdepunkter for å 
anta at det fantes gjedde i Randsfjorden på 1700-tallet. 

Etter dette må innvandringshistorien for gjedde i Tyrifjorden 
være en annen enn angitt av Huitfeldt-Kaas i 1918. Derimot er det 
ingen ting som taler imot at overflyttingen fra Mjøsa-vassdraget til 
Randsfjorden har foregått som beskrevet. Hvis så er tilfelle, fikk 
Tyrifjorden en ny forsyning av gjedde i 1850-åra. At den tidligere 
innvandrede stammen av gjedde skulle være dødd ut i mellomtiden, 
er meget usannsynlig. 

Hvordan gjedda opprinnelig er kommet til Tyrifjorden, gir det 
foreliggende materiale ingen opplysninger om, og her kan vi 
foreløpig bare gjette. Det kan ligge nær å tenke på innføring ved 
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menneskers hjelp. På Storøya i Tyrifjorden fins ruiner av et gam-
melt kloster, og kanskje kan det gi en pekepinn om innvandrings-
veien. Kanskje kan det heller ikke utelukkes at gjedda har vandret 
inn ved egen hjelp den gang sjøen gikk inn i Tyrifjorden. 

Fugleliv i et grenseområde 
Av Kristen Krogh 

I de nordligste delene av Trøndelagen har vi på mange måter et 
grenseområde innen fuglefaunaen. Her treffer vi flere sørlige arter 
som når eller nærmer seg sin nordgrense, enten absolutt eller som 
rugefugl, og på den annen side nordlige arter som nærmer seg sin 
sørgrense. 

I Lierne, herredene Nordli og Sørli, går som kjent Norge et 
stykke østenfor vannskillet, inn i Sverige så å si, og rekker lengre øst 
enn noe annet område i Sør-Norge. Både natur og fugleliv 
i Lierne skiller seg på mange måter fra Namdalen forøvrig og viser 
tydelig sammenheng med svenske forhold. Her kan en treffe på 
fuglearter som på våre breddegrader har en typisk østlig utbredelse. 
I Lierne får en altså et dobbelt grenseområde, både mellom nord og 
sør og mellom øst og vest. 

Lengst øst i Nordli og lavere enn noen annen del av bygden 
ligger Murusjøen. På sørsiden av denne er det i den vestlige delen 
frodig bjørkeskog oppkommet etter skogbrann i forrige århundre. 
Under bjørka er det nå atskillig unggran, dels plantet og dels 
oppkommet naturlig. En slik bjørkeskog eller blandingsskog vil 
alltid ha et rikere fugleliv enn en ren barskog. I og omkring bjørke-
skogen ligger større myrstrekninger, og lengst øst strekker gammel, 
temmelig urørt granskog seg innover mot riksgrensen, avbrutt av 
myrer og blandingsskogpartier. 

I dette område har fugler fra høyst forskjellige himmelstrøk satt 
hverandre stevne. Her er det side om side funnet rugende arter som 
tranen fra innlandets store myrstrekninger, bøksangeren fra de edle 
lauvtrærs område på sørlige breddegrader, slaguglen fra de nord-
svenske og østeuropeiske villmarksskoger og lappmeisen fra de 
skandinaviske og russiske lappmarker. 

Tranen har en østlig utbredelse i Norge, ikke minst er det tydelig 
i Namdalen. Utenom Lierne har jeg ikke bemerket den her, og selv i 
Nordli ruger den nå bare lengst øst mot grensen. Ved Murusjøen 
har den fast tilhold hvert år. To år på rad ruget den 

       Sammendrag 

Opptegnelser av embetsmenn fra 1743 viser at det fantes 
gjedde i Tyrifjorden og vassdraget nedenfor alt dengang. Den 
første innvandring av gjedde til Tyrifjorden må derfor ha foregått 
tidligere og på en annen måte enn angitt av Huitfeldt-Kaas i 1918. 
Derimot nevner embetsmennene ikke gjedde fra Randsfjorden 
hvor den sannsynligvis ikke fantes på 1700-tallet. 
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på en ganske liten myr i bjørkeskogen, bare ca. 50x90 meter. Det 
var overraskende å finne redet der, for i alminnelighet ruger tranen 
på store myrstrekninger, og slike er der nok av ikke så langt unna. 
Noen år senere fant jeg da dens rede på disse større myrene, og der 
lå det som det skal etter oppskriften på en stor tue i det aller 
bløteste parti av myren. Tranen er sky og lur og smyger seg 
vanligvis av redet på langt hold når noen nærmer seg. Men enten 
det nå skyldes tilfeldigheter, som et år sterk vind og et annet år 
sterkt regn og andre ting, har jeg ved alle de fire traneredene jeg 
har funnet, fått se tranen ligge på redet og strekke hals. Så snart 
den ble klar over faren, steg den opp og spankulerte noen verdige 
skritt før den lettet. 

Ikke langt fra det første traneredet jeg fant i Muru, på den lille 
myren, fikk jeg samme dag og enda mer overraskende høre en liten 
fugl fra helt andre egner, nemlig bøksangeren eller grønnsangeren. 
Som det første navnet sier, hører den hjemme i de edle Iauvtrærs 
område. Hos oss finnes den vesentlig omkring Oslofjorden, men er 
funnet så langt nord som i Gudbrandsdalen. 

Funnet ved Murusjøen flyttet dens nordgrense i Norge 3 bredde - 
grader, til 64° 30' n. 'br. Men i Sverige er den funnet tilfeldig opp til 
66°. Altså et godt eksempel på Liernes sammenheng med svensk 
fauna. Tre år på rad traff jeg denne sydlandske sangeren i bjørke-
skogen ved Murusjøen. Siste året (1948) var det minst 4 syngende 
hanner der, altså antagelig 4 par, og det lyktes meg å finne redet til 
det ene paret. Bøksangeren bygger som sine slektninger lauvsanger 
og gransanger, på bakken. I atferd skiller den seg derimot fra de 
andre. Det er noe fremmedartet, nær sagt eksotisk over den. Den 
nærmest «flagrer» mellom trekronene når den synger. 

Like ved bøksangerens tilholdssted ble det året etter funnet 
rugende en fugl som på ingen måte er en «parkfugl» som bøk-
sangeren, men tvertimot en typisk villmarksfugl. Det var slaguglen, 
en stor ugle som bare en gang tidligere er funnet rugende i vårt land 
(det var i Finnskogene). Den holder til i de store ødemarksskogene i 
det østre Skandinavia og videre østover gjennom Russland. Et godt 
museår i 1949 hadde nok dratt den vestover, og den 
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ruget altså i bjørkeskogen ved Murusjøen, i et gammelt hønsehøk-
rede i en 'bjørk under en berghammer. Det var cand. real Yngvar 
Hagen, nå viltkonsulent, som fant den, da han den våren la sine 
studier over rovfuglenes ernæring til Namdalen. Jeg hadde an-
ledning til å se den sjeldne fuglen. Den var temmelig nærgående når 
vi besøkte redet. Den satt alltid på en bjørkestamme som sto 
horisontalt etter snøtrykket om vinteren, eller på en tørrkvist, og 
derfra kom den seilende med kurs rett mot oss, men svingte unna i 
siste liten. Haukuglen, som forøvrig kanskje er den alminneligste 
fugleart i Lierne, oppfører seg på samme måten, mens andre ugler 
ikke er nærgående ved redet. Slaguglen er en virkelig sjelden gjest, 
og det er uvisst når den kan bli funnet rugende innen Norges 
grenser igjen. Men ved Murusjøen har en sjansen, for tre vårer etter 
1949 er den hørt der, både av meg og andre, men som oftest enda 
nærmere grensen. Den har et egenartet rop, som er lett å kjenne fra 
andre uglers, når en først har lært det. 

band over brystet er et godt kjennetegn både på hann og hunn. 
Denne fuglen er tidligere aldri funnet i Norge, bortsett fra at den 
en enkelt gang er skutt på Utsira under høsttrekket. Den er en 
typisk østlig art, som i det siste hundreår har bredt seg 
sørvestover i Nord-Sverige fra Haparanda til langt ned i Jåmtland. 
Det var derfor ikke så overraskende at den skulle vise seg å 
forekomme i Lierne. Et rede jeg fant i selve grensegaten øst for 
Murusjøen i 1938, var sikkert av denne art, men jeg var ikke klar 
over vidjespurvens forekomst den gangen, og redet ble ikke 
nærmere undersøkt. Det lå forøvrig i den svenske kanten av 
grensegaten og var strengt tatt ikke noe norsk funn - heldigvis får 
en si, siden identiteten ikke ble bevist. 

Etter at mistanken om vidjespurv ble vakt, husket jeg stadig 
spesielt på den under mine ferder i grensetraktene. Endelig i 1949 
lyktes det å konstatere den, men da på en annen lokalitet, ved 
Stuguvatnet lengst øst i Sørli. Det var bare en enkelt hann som 
sang en kort tid, men den fremmede sangen røpet den, og jeg 
fikk så vidt et glimt av den i kikkerten før den forsvant. Året etter 
så jeg en hann og to par i samme trakt, og til slutt traff jeg 

Langt tidligere hadde jeg oppdaget nordens representant, 
lappmeisen ved Murusjøen, noen kilometer lengre øst, i den gamle 
blandingsskogen inn mot grensen. Lappmeisen likner granmeis og 
lauvmeis i fargetegning, men har fargene i brunt og gråbrunt i stedet 
for i svart og grått. Den er vår mest nordlige meis, men finnes så 
langt sør som i Dovretraktene. Sønnenfor Finnmark har den 
imidlertid ikke noen sammenhengende utbredelse her til lands, men 
det har den nok lengre øst. Det er utløpere fra dette 
utbredelsesområde som her og der stikker inn i Norge. I Nordli 
synes lappmeisen å ha en strengt østlig forekomst. På de 2-3 km 
nærmest riksgrensen var den stasjonær året rundt de årene jeg ofte 
ferdedes der, og der fant jeg også dens rede en vår. Som granmeisen 
hakker den det selv ut i en tørr-råtten stubbe, og den er 
overordentlig lite sky ved redet. Lengre vest i Nordli har jeg aldri 
sett den, bortsett fra en enkelt observasjon ca. 8 km fra grensen. 

Den aller mest interessante «grensefugl» jeg har truffet i Lierne, 
er likevel vidjespurven, en slektning av gulspurv og sivspurv. Den 
likner mest sivspurven av utseende, men de svarte og kvite fargene 
på hodet hos hannen er annerledes sammensatt og gir den et 
karakteristisk utseende. Ryggen er sterkt rustbrun, og et rustrødt 
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den ved Murusjøen, så jeg fikk bevis for at den forekommer der 
også. Det var et par som holdt til omkring en liten myr i bjørke-
skogen, men til tross for at jeg fulgte dem en hel time, fant jeg ikke 
noe rede. Det er heller ikke så lett, for vidjespurven er en stillfarende 
fugl, som mest ferdes skjult nær bakken. Den holder til ved myrer 
med skrapgran eller i forsumpede barskogpartier, altså på lokaliteter 
der vi ellers nesten ikke treffer småfugler. Det er både merkelig og 
hyggelig at naturen i all sin visdom har skapt en fugl som har lagt sin 
elsk på slike tarvelige trakter. 

Det er bare de mest typiske «grensefuglene» jeg har kunnet 
omtale her. Som ytterligere eksempler på at traktene øst for vann-
skillet i Lierne har sammenheng med svensk fauna, kan jeg nevne 

at flere sørlige arter som mangler i de tilgrensende delene av øvre 
Namdalen, er truffet der. Det gjelder arter som toppmeis, 
trekryper, hortulan, møller, vendehals, kvitryggspett og skogsnipe. 
Blant de alminnelige trekkfuglene er det tydelig at mange kommer 
tidligere til traktene ved Murusjøen enn til selve Nordli, og det 
skulle vise at de følger en østlig trekkvei. 

Av andre ting som viser en sammenheng med østlige forhold, 
kan nevnes at fjellvåken og kongeørnen forholdsvis ofte bygger 
redet i trær i Lierne. Slik redeplasering i trær bruker de nok også 
andre steder i landet, men det er mer vanlig i Sverige, kanskje fordi 
det der stort sett ikke er så berglendt som i Norge. Mer 
sensasjonelt er det at hubroen, som forøvrig nå er sjelden i Lierne, 
engang skal være funnet rugende i et tre i Sørli, det måtte da være i 
et gammelt rovfuglrede. Det påståes i hvert fall sikkert at det var 
tilfelle, for ungene ble tatt. I så fall er det eneste gang at hubro-
rede er funnet i et tre her i landet. 

I de høyereliggende bygdene, der en stor del av skogen er 
fjellskog under ekstensive driftsformer, får en mer tydelig vill-
marksforhold enn i låglandet. Der kommer f.eks. svingningene i 
smågnagerbestanden tydelig frem, og der ser en lett hvordan 
antallet av rovdyr og rovfugler svinger i takt med smågnagerne. 
Særlig tydelig er det hos uglene, som er utpregede musejegere. 
Haukuglen må kalles den typiske ugle i fjellskogene på våre kanter. 
Når den har gode ernæringsår, viser den seg oftere og legger flere 
egg eller flere befruktede egg. I 1948 da museåret begynte utover 
sommeren, men var dårlig fra våren av, fant jeg et haukuglerede i 
Sørli med en stor unge og med hele 5 ubefruktede egg. Året etter 
var det godt om mus fra våren av, og da hadde haukuglen 5 unger 
og ingen råtne egg i et rede i samme trakt. Redet legger den i 
gamle råtestubber eller huller i trær og har derfor de beste 
betingelser i avsidesliggende skoger der skogskjøtselen ikke drives 
så intensivt. 

Merkelig er det at også kongeørnen, som bare i meget liten 
grad lever av smågnagere, ser ut til å forplante seg i takt med 
museårene. I 1949 fant Yngvar Hagen i Nordli et kongeørnrede 
med 1 unge og 1 ubefruktet egg. Ørnen hadde, som vanlig, 3 reder i 
nærheten av hverandre, slik at den skifter mellom dem fra år 
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til år. I 1950 var et av redene satt i stand, men der ble ingen egg. I 
1951 som var et svartår på smågnagere, var det ikke gjort noe med 
noen av redene. I 1952, et svakt oppgangsår, lå ørnen og ruget på 
et råttent egg sist i mai, hadde altså ikke lagt befruktede egg. 
Endelig i 1953, som var museår igjen, hadde den klekket unger der, 
jeg vet ikke hvor mange. Naturligvis er dette ene eksemplet ikke 
tilstrekkelig til å trekke noen slutning om ørnens forplantning. Men 
en kan i hvert fall slå fast at den er svak. 

Alt i alt er Lierne et interessant område for ornitologien. Selv 
om fuglefaunaen ikke er så rik individmessig sett, er den som sagt 
forbausende rik på arter, og muligheten for å treffe noe nytt og 
overraskende er der til stadighet. 
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Vannblomst av blågrønne alger 
som årsak til forgiftning av dyr 
og 

mennesker 
Av Olav M. Skulberg 

Det følgende er en gjennomgåelse av et arbeid av G. G. Vinberg 
(Minsk) publisert i Uspekhi Sovr. Biologii, 38, 1954. Avhandlingen 
foreligger som Technical Translation TT-549 fra National 
Research Council of Canada. Opplysninger er også hentet fra 
«Observations on the properties of a toxin produced by 
Microcystis» av M. Shelubsky (Jerusalem) publisert i 
Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und 
angewandte Limnologie. 

«Vannblomst» 

Fargen til en vannmasse i naturen er ofte preget av de 
partikler og organismer som finnes svevende i den (seston). Det 
hender at det skjer en forandring i fargen som er iøynefallende 
nok til at folk legger merke til det, skyldes fargeforandringen en 
masseopptreden av plankton, betegnes fenomenet som 
«vannblomst». - «Da forvandledes alt vannet som var i floden, til 
blod, og fiskene som var i floden, døde, og floden stinket, så 
egypterne ikke kunne drikke av floden, og det var blod i hele 
Egyptens land», slik er beretningen i annen Moseboks syvende 
kapitel. De mange forskjellige organismer som kan betinge 
vannblomst, hører systematisk med til bakteriene, 
blågrønnalgene, grønnalgene, flagellatene og krepsdyra, men 
også planktoniske former av andre organismegrupper kan i mer 
sjeldne tilfelle være årsaken. Det er blågrønnalger som oftest 
viser en slik masseforekomst i ferskvann. Vannblomstfenomenet 
er iakttatt mange steder i Norge og vil nok bli vanligere etter 
hvert som eutrofieringen av innsjøer med tettbebyggelse i 
nedslagsområdet tiltar. 

Rapporter om forgiftninger 

Fra tid til annen dukker det opp i litteraturen beskrivelser av 
tilfeller hvor planteplankton viser giftvirkning. De mest iøyne-
fallende tilfeller har vært undersøkt og nevnes i textbøker, men 
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3. august viste vannet overmetting med surstoff ned til 3 m dyp, 
men i vannlaget fra 5 m dyp og ned til bunnen var surstoffet 
oppbrukt. Siktedybde med Secchiskive var 0,7 m. 
Planteplanktonet var alt vesentlig sammensatt av blågrønnalger, 
og Microcystis aeruginosa dominerte. 

Shelubsky skriver at arter av Microcystis om sommeren vanlig 
danner vannblomst i fiskedammer i Israel. Framkomsten av vann-
blomst følges av sykdom på fisken, av og til med stor dødelighet. 
Innvirkningen på fisken skyldes dels surstoffmangel, dels frigjø-
ringen av et giftstoff fra algene ut i vannet. 

en masseansamling av planktoniske blågrønnalger er publisert av 
G. Francis i «Nature» 2. mai 1878 under titelen «Poisonous 
Australian Lake». Den australske sjøen heter Alexandrina og er 
estuaret til elva Murray. I varmt vær dannet blågrønnalgen Nodu-
laria spumigena massevegetasjon. Vinden blåste algene opp til 
strendene hvor de kunne hope seg opp i inntil 10 cm tykke, 
grønne lag. Francis forteller at under slike forhold inntrådte rask 
død blant buskapen som drakk av vannet. Ved forgiftningen falt 
dyra overende og ble liggende som de sov. Hvis noen nærmet seg 
dem, inntrådte kramper. Sauer døde etter 6-8 timer, hester etter 
8-24, griser etter 3-4 og hunder etter 2-5 timers forløp. Francis 
bemerker at dyra ikke ville drikke av vann hvor algene var under 
nedbrytning, de drakk bare vann med friske alger. - I 1944 var 
det på ny massedød blant kveg som beitet ved Alexandrinasjøen. 
Dette tilfelle er beskrevet av Sorber i 1952 som finner at 
blågrønnalger i tykke lag langs strendene måtte være årsaken. 

Liknende tilfeller rapporteres i 1883 fra Minnesota i U.S.A. av 
J. C. Arthur. Det ble i denne sammenheng gjort eksperimentelle 
undersøkelser. Forsøksdyra var marsvin, kaniner og duer. Ved 
injeksjoner og foring ble det vist at Microcystis flos-aquae, Anabena 
flos-aquae og Aphanizomenon flos-aquae hadde en toxisk og letal 
virkning. (Fitch, Bishop, Boyd, Gortner, Roger and Tilden: Water 
bloom as a cause of poisoning in domestic animals, Cornell 
Veterinarian, 24.) 

I elva Vaal i Transvaal ca. 80 km syd for Johannesburg ble det 
bygd en demning i 1938 som dannet en 9 km lang innsjø. Fra 
1940 av begynte det å inntre dødsfall blant kveget som beitet 
langs reservoaret. I 1942 inntrådte det en katastrofal massedød, 
tusenvis av storfe og sauer omkom. Det ble konstatert en meget 
sterk vannblomst av blågrønnalger i reservoaret, svak vind kon-
sentrerte algene langs breddene, og på slike steder omkom dyra 
bare på få timer etter at de hadde drukket av vannet. 
Foringsforsøk med kuer og sauer viste entydig at blågrønnalgene 
var årsaken til massedøden. Edith Stephens som gjorde den 
botaniske undersøkelsen fant at det var en art av Microcystis som 
dominerte i vannblomsten. Hun beskrev den som Microcystis toxica 
da den syntes å avvike fra Microcystis aeruginosa som den ellers sto 
svært nær. 

Sommeren 1953 besøkte Vinberg innsjøen Semekhovichi i 
provinsen Pinsk hvor det var sterk vannblomst. Et kolkhoz som lå 
ved innsjøen var plaget av at gjess og ender døde umiddelbart 
etter å drikke av vannet, de andre dyra viste sterk motvilje mot å 
drikke av vannet. Innsjøen er 250 dekar stor, og det ligger en 
landsby ved bredden. Innsjøen har typisk eutrof karakter. Den 

De tre representantene for ordenen Chroococcales er koloni-
dannende former, de er karakterisert ved at de kuleformede 
cellene ligger tett pakket i en felles amorf, geleaktig masse. 
Gyldigheten av artene er omdiskutert, noen vil slå Microcystis 
flos-aquae (With.) og Microcystis aeruginosa (Kutz.) sammen til en 
art under navnet Microcystis aeruginosa, Vinberg underkjenner 
Microcystis toxica (Stephens) som egen art og regner den inn 
under Microcystis aeruginosa i vid betydning. 

De tre artene av ordenen Hormogonales tilhører alle 
familien Nostocaceae, de har en trådformet, ugreinet bygning 
uten særlig framtredende slimhylster, heterocyster er til stede. 
Disse artene synes alminnelig anerkjent. 

Med unntak av Microcystis toxica er alle disse blågrønnalgene i 
floraområdet vårt. 
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D. G. Steyn, professor i farmalogi ved University of Pretoria, 
kunne gi etter undersøkelsene i forbindelse med massedøden av 
kveg i Transvaal 1942. Han gjorde forsøk med kuer og sauer 

1.) Steyn fant at blågrønnalgen produserte et toxin. Levende 
alger virket toxiske, og når algene døde, passerte toxinet over til 
vannet. Når algemassen dekomponerer i vannet, avtar giftig,

heten. Koking av vannet med algene reduserer ikke giftigheten. 
Forgiftningen artet seg på samme måte under eksperimentene 
som den som blir iakttatt under naturlige forhold. 

2.) Dyra omkom av en plutselig generell lammelse eller med 
kramper som ligner de som følger en strykninforgiftning. Mindre 
doser betinget forstoppelse, reduksjon av melkemengde, 
alminnelig 
svakhet, og de ble overømfintlige for sollys (photosensitive). I 
langvarige tilfeller kunne det inntre gulsott som følge av skade på 
leveren. Steyn gjorde også anatomiske undersøkelser av leveren 
post mortem, og konkluderer med at algen inneholder en av de 
sterkeste gifter som virker på leveren. Videre antyder han en 
sammenheng mellom den økede følsomhet for lys som dyra fikk og 
algens innhold av phycocyanin. 

3.) Opplysninger om toxinets giftighetsgrad finnes i Th. 
Olson: Toxic plankton, i Water and Sewage Works, 99, 1952. Det 
ble arbeidet med Microcystis, og det viste seg at toxisiteten 
varierte nokså mye. I noen tilfeller var 0,02 ml levende 
blågrønnalger letale for mus som veide 20 g, døden inntrådte 
etter 1 time når det var gitt intraperitoneal injeksjon. I andre 
tilfeller resulterte 2-3 ml i død først etter 8 timer. 

Følgende tabell viser resultatene av undersøkelser som She-
lubsky har gjort med Microcystis fra to lokaliteter i Israel. 

4.) Hva vet en om giftens kjemiske natur? De amerikanske 
undersøkelser i 1952 ved Th. Olson synes å gi de fyldigste opp-
lysninger. Microcystis aeruginosa er dyrket med hell i laboratoriet. 
Det er sikkert at giften er et toxin. 

Det kan: 

a) Skilles ut i vannet fra de levende celler. 

b) Passere gjennom cellofan- og dyriske membraner ved 
dialyse. c) Varmes opp i tørr tilstand til 100° C: i 100 timer, eller 
autoklaveres i 1 1/2 time uten å miste giftvirkningen. 

Det er: 

d) Ikke flyktig. 

e) Løselig i vann, alkohol og aceton, ikke løselig i benzen, eter og 
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toxinet som ledsaget veksten av Microcystis aeruginosa er stabilt 
overfor rensning av vannet med aluminiumkoagulasjon, filtrering 
og klorering. Små mengder aktivkull er ikke effektivt, større 
mengder reduserer giftigheten. " 

Det er interessant å sammenligne disse resultatene med de 
som er publisert av Shelubsky. Den israelske undersøkelsen viser 
stort sett overensstemmelse i resultatene om toxinets løselighets-
forhold med den amerikanske. Imidlertid fant amerikanerne 
toxinet løselig i aceton, israelerne presiserer at det er uløselig i 
aceton. En betydelig uoverensstemmelse foreligger i 
opplysningene omkring toxinets forhold til pH: Den amerikanske 
undersøkelsen konkluderer med at toxinet er stabilt overfor 
ekstreme pH verdier. Den israelske undersøkelsen viser at toxinet 
er alkali labilt. 

saken på det rene. De har vist at det ikke er noen infeksjon, men 
at det må være virkningen ad et toxin. Videre ble det påvist at 
sykdommen inntrådte ca. 18 timer etter at det ble spist fisk 
fanget i Frisches Haff. Mange hypoteser ble prøvet for å forklare 
toxinets forekomst i fisken, men de viste seg uholdbare. 

Undersøkelser i forbindelse med utbrudd av Haff-syken i 
Sverige og først og fremst i Sovjet-unionen begynner å oppklare 
årsakssammenhengen. Opplysningene som er gitt av russiske 
forskere, er interessante. Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse 
med en epidemi av Haff-syken ved en innsjø som heter 
Iuksovskoe i 1934-35. Det ble entydig vist at årsaken var et 
toxin som fantes i ferskvannsfisk. Først og fremst carnivor fisk 
var giftig (gjedde, aborr, lake), men dessuten hork. Det ble 
konstatert eksperimentelt at toxinet kunne ekstraheres 
fullstendig av fisken sammen med fettet med eter. Toxinet var 
stabilt overfor høye temperaturer. Resultatet av disse 
undersøkelser er publisert av forskeren Laskin. Ung abbor viste 
størst giftvirkning. Laskin mente at toxinet ble dannet i ung 
abbor og så passerte over i større rovfisk. Horken skulle bli giftig 
ved å spise rognen til rovfisk. Hvordan ungfisken av abbor skulle 
bli giftig, ble stående uforklart, men det antydes at organismer i 
planktonet må mistenkes. Det blir påpekt at samtidig med 
utbrudd av Haff-syken ved Frisches Haff, i Sverige og Sovjet 
forekom uvanlig sterk vekst av planteplankton. 

Etter de data en nå har om toxiske blågrønnalger synes det 
rimelig at det er de som er den giftproduserende komponent i 
planktonet og indirekte betinger giftighet av fisk. Det er kjent 
tilfeller av at algetoxin kan akkumuleres i dyrisk vev, 
eksempelvis kan nevnes at giftinnholdet i flagellatene Gonyaulax 
polyedra og Gonyaulax Tamarensis kan anrikes i muslinger og 
gjøre disse giftige. En paralell blir også det fenomen at flesk kan 
bli giftig hvis grisen spiser .frø av en då (Galeopsis), dette toxinet 
er forøvrig også termostabilt, og forgiftningssymptomene er svært 
like de til Haff syken. 

En vanskelighet i forbindelse med hypotesen om blågrønne 
alger som årsak til Haff-syken er imidlertid gjennom hvilke ledd 
toxinet går før det når fisken. Microcystis og andre blågrønnalger 
blir vanligvis ikke nyttet av dyreplanktonet som mat. Imidlertid 
foreligger det noen få tilfeller omtalt hvor blågrønnalger har tjent 
som næring for dyreplankton (Mesocyclops leuckarti, dessuten 
noen gymnostomate, holotriche ciliater). Slike observasjoner 
viser at en direkte akkumulering av toxin ikke er umulig av den 
grunn. På den andre siden kan det forhold at dyreplankton 
sjelden spiser blågrønnalger forklare at det foreligger så tallrike 
tilfeller av vannblomst som ikke har vært årsak til noen Haff-
syke. 

Et annet vanskelig problem er tilstede i det forhold at masse,

Forgiftning av mennesker, og undersøkelser som er gjort i den 
sammenheng 

De iakttagelser og undersøkelser som er gjort, viser at blå-
grønnalger ved masseforekomst i vannblomst kan bli årsak til 
forgiftning av dyr. Det er ingen grunn til å tro at ikke mennesker 
kan bli påvirket av disse toxiner. De mest ekstreme virkninger ble 
naturlig nok først konstatert på dyr. For det første er det 
vanskelig å tenke seg at mennesker ville drikke vann som 
inneholder slike mengder planteplankton som det her er tale om, 
dessuten kan mange tilfeller ha passert uoppdaget fordi legene 
ikke har vært oppmerksomme på denne mulige sykdomsårsak. 

Det har imidlertid i noen tilfelle vært mistanke til 
blågrønnalger som årsak til sykdom. I 1930 og 1931 inntrådte 
det gastroenteritt og mageforstyrrelser i Carlston og andre byer 
som ligger ved elvebasengene til Ohio og Potomac i U.S.A. En 
amerikansk forsker, Sorber, mente at dette måtte sees i 
sammenheng med masse-utviklingen av blågrønne alger i disse 
varme og tørre årene. Av større konsekvenser er en annen 
betraktning som Sorber framsetter. Sorber mener at et toxin av 
algeopprinnelse må være den primære årsak til den gåtefulle 
Haff-syken. 

Haff-syken er først omtalt i 1924 i området av Koeningsberg 
ved brakkvannsbukta Frisches Haff. Sykdommen hadde epide-
misk karakter. Symptomene viser seg plutselig, ofrene faller om 
og blir liggende urørlige som om de var lammet. De taper ikke 
bevisstheten. Den minste bevegelse eller berøring medfører 
intense muskelsmerter. Hemoglobinuri er karakteristisk 
symptom. Sykdommen varer fra 1-3 dager. Ca. 1 °/° av 
tilfellene har dødelig utgang, dødsårsaken er kvelning grunnet 
innvirkning på mellomgulvet og respirasjonsmusklene. 

Mange tyske undersøkelser er gjort for å bringe sykdomsår 
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vegetasjon av blågrønnalger i noen tilfeller bevirker fiskecød. Det 
er eksempler på at fisken inneholdt store mengder toxin og 
betinget epidemier av Haff syke og likevel syntes å være i beste 
velgående, samtidig foreligger det undersøkelser som sikkert 
godtgjør at toxin av blågrønnalgeopprinnelse har bevirket 
fiskedød. Et tilfelle i Sovjet-Russland er beskrevet hvor Haff- 
syke var kombinert med sykdom og død på abbor og hork. Disse 
opplysninger er vanskelig å kombinere i et enhetlig bilde. De 
toxiske egenskaper må tilsynelatende kunne oppstå på 
forskjellig basis. Her kan kanskje de ulike resultater mellom den 
amerikanske og israelske undersøkelsen om Microcystistoxinets 
kjemiske egenskaper finne sin forklaring. 

Om land-evertebratene og om lignende problemer i den marine biologi får 
eventuelt andre uttale seg. Det er imidlertid helt klart at noe av det som kreves 
for å få et sikrere grep på land-vertebratenes biologi, er en så vidt mulig full-
stendig k a r t l e g g i n g  av deres årstids- og døgnrytme. I utlandet er det gjort 
atskillig av slike undersøkelser, men forholdene er annerledes hos oss enn i de 
fleste andre land - idet vi har en langt mer markert årstidsveksling, og 
dessuten særpregete forhold også i døgnsyklus. En kan bare tenke på 
forskjellen mellom midnattsol og mørketid for å innse dette. Vi må altså, før 
eller senere, s e l v  utrede disse forhold for de artene som hører til norsk fauna. 

Noe får en da begynne med, en kan ikke i første omgang overkomme så 
svært meget. Var det ikke da rimelig at de mange interesserte amatører som liker 
å arbeide med fugler (og eventuelt pattedyr) tok for seg sang- og spill- (brøle-) 
frekvensen og kartla den for året eller døgnet på hva jeg vil kalle eksakt basis? 

For å ta det simplest mulig eksempel: Hvis man tellet for hver dag, eller 
flest mulige dager i året, hvor mange kjøttmeiser man hørte synge - f.eks. under 
en bestemt tur i omgivelsene, ville en til slutt kunne sette opp en kurve over 
hyppigheten (intensiteten, omfanget) av kjøttmeisenes sang til alle årets tider. 
Riktig nok ville det være lett å gjøre misvisende registreringer - om en hver dag 
tok en tur (eks. til arbeidet) en halv times tid -- la oss si kl. halv åtte 

Det må understrekes at det bare er i sjeldne tilfeller at vann-
blomst av blågrønne alger har slike konsekvenser som er 
behandlet her. Men det er et fenomen som det er verdt å være 
oppmerksom på. Det gir et innblikk i hvordan den gjensidige 
påvirkning organismene imellom i en biotop kan være, det 
berører problemområder som har både teoretisk og praktisk 
betydning. 

Også i Norge ligger forholdene enkelte steder til rette for at 
fenomenet kunne gjøre seg gjeldende. 

 

Smånotiser. 
Et ubearbeidet felt. 

En av de prisoppgavene som foreningen har satt opp i år, peker på et område 
som forskningen her i Norge ser ut til å ha forsømt. I videste forstand gjelder det 
hele det kompleks av detaljer i et dyrs levevis som viser seg variable i forhold til 
døgnet eller årstidene. 

Som oftest vet vi sånn omtrent når en dyreart har sin brunsttid, når deres 
sang, brøletid, spilltid så noenlunde inntreffer eller er på høyden. Vi vet som regel 
noe mer om når en fugl legger sine egg og klekker, eller når en pattedyrart kaster 
sine unger. Om noen vet vi at de har en virkelig eller tilsynelatende (såkalt 
«falsk») ekstra brunsttid i løpet av et år. Vi vet noe om hvor lenge en dyrefamilie 
(et kull) holder sammen respektive når de skilles og går over til å leve enslig eller i 
andre former for samband enn den rene familiegruppen. Videre en del om tiden 
for hårskifte, fjærskifte osv. Mest vet vi kanskje nå om fuglenes trekk vår eller 
høst - tidspunkt for begynnelse, maksimum og avslutning. Alt kan kanskje 
sammenfattes i et par begreper -- henholdsvis å r s . s k j e m a e t  eller d ø g n s k j e m a e t  for 
dyrs livsutfoldelse. 

27 26 



til åtte, ville det være mørkt på denne tiden i januar og langt ut i februar, og 
meisene ville først begynne sin sang langt ut på dagen. I juni vil de fleste 
fuglene ha sunget fra seg i timene kl. to til seks om morgenen og vise liten 
sangiver i ilen nevnte halvtimen. En må altså bruke sin kritiske sans og forsøke 
å unngå skjevheter som bunner i undersøkelsesmetoden. 

Kartlegging av noe så nærliggende som intensiteten i fuglesangen kan gi 
interessante billeder. I en liten engelsk bok: Stuart Smith: How to study birds, 
Collins, London, som kom ut i 1945 (2 oppl. i 1946) står gjengitt slike grafer på 
side 40 og 43, henholdsvis for året og døgnet. Det gir atskillig å tenke på for 
den som er fugleinteressert å se disse kartene. 

Min første tanke var: At ikke vi har sett den oppgaven som ligger her - ikke 
minst for amatører? Og det behøver jo ikke bare å innskrenkes til sangfugler. 
Selv har jeg samlet og kartlagt disse forhold hos kattugle, orrhane og rugde 
(ennå bare på «forarbeidets» stadium), men brøl og skrik hos pattedyr (eks. rev, 
rådyr, hjort osv.) kan selvsagt kartlegges akkurat på samme måten. 

 

Yngvar Hagen 

Iakttakelser over fugl ved Tønsberg 

I brev til red. har M. Norderhaug sendt en rekke iakttakelser over fugl ved 
Tønsberg, som gjengis her: 

1953: I desember var en isfugl i Kanalen (sundet mellom Tønsberg og 
Nøtterøy). Den var lite sky og holdt seg på stedet i 2-3 døgn. Det var svært 
kaldt og ikke særlig mye sne, men sundet var isfritt. 

1954: På øyen Fjæskjær utenfor Valløy var det en koloni av hettemåker. Det 
var antakelig første året de ruget der. Det var 10-15 par som hadde reirene sine 
på fjellgrunn. 1955 var det bare noen få par der. 

Det var mye ærfugl ved Bollærne 1954, og det ble sett flere dununger. Ved 
Kråkene (like ved Bollærne) var det et gravand-par med dununger, i alt 7. - Det 
var en liten koloni med teister i en storstenet røys på et lite skjær nord for 
Fuglehuk; 2-3 reir ble funnet. En av teistene ble liggende på reiret så lenge vi 
var der. . 

1955: I januar holdt en dvergdukker til i Kanalen. Den var lite sky, flere 
ganger bare et par meter fra meg. I de ukene den var der, så jeg den bare fly en 
gang med svært hurtige vingeslag. Fuglen holdt mest til under bryggene, men 
såes også i fritt vann hvor det ikke var videre dypt. 

Linerla kom 9. april. 

I påskehelgen holdt 2 sothøns til på grunnene utenfor Kanalen sammen 
med 8 gravender. Inne i Kilen (en sivkranset bukt i utkanten av Tønsberg) var 
det samtidig 12 gravender og ca. 300 stokkender sammen med forskjellige 
måker. - I Kanalen oppholdt en kvinand (hann) seg i 3 dager. 

15. april ble i avisen meldt om 3 svaner i en bukt på Nøtterøy ikke langt fra 
Tønsberg. Nærmere undersøkelser viste at det var svaner (Cygnus olor) - på 
dansk knopsvaner - med gulrødt nebb med stor svart kul. Etter en ukes tid 
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forsvant de to, mens den tredje ble på stedet et par dager til. - 3. juni lå 2 
svaner av samme art midt ute i Kilen; hvor lenge de ble der, vet jeg ikke; men de 
var iallfall borte tre dager senere. 

I den 3-4 m brede «Kile-elven» som løper ut i Kilen, fant jeg to reir med egg 
av sivhøne. Reirene lå like ved elvekanten, det ene i en dusk med sverdliljer, det 
andre i en liten sivsamling, det siste var en halv meter høyt. I hvert reir var det 
3 egg. Noen dager etter fant jeg ytterligere 3 tomme reir. - 6. juni var det 
dununger fra et av reirene under en sivdynge, men dagen etter var to av dem 
døde, antakelig ihjelfrosne, da natten hadde vært svært kald. De voksne fuglene 
var svært skye, men ble iakttatt flere ganger. To ganger så jeg dem ligge som 
døde på bunnen av elven. De kom bare så vidt opp for å snappe luft. 

svartaktig spiss. Ryggsiden var olivenbrunlig, men med skifergrå felter på skuld-
rene. I kråsen fant jeg noen bær, endel frø og noen få innsekter. _ 

I Collett «Norges Fugle» (ved Ørjan Olsen, 1921, Bd. L, s. 66) er opplyst at 
hunnfuglen har brunt nebb, hanfuglen sort. Samme sted omtales det første 
funn av sibirtrost i Norge, nemlig en ung hunnfugl fanget i Urskog 8. okt. 1905, 
som oppbevares på Universitetets Zoologiske Museum i Oslo. 

Det andre eksemplaret av sibirtrost som er beskrevet fra Norge, ble fanget i 
Hauge i Dalane ved Stavanger 29. sept. 1953, og er oppbevart i Stavanger 
Museum. I «Stavanger Museum Årbok 1953» (s. 103-104) er denne fuglen 
beskrevet av Holger Holgersen, som samme sted også har offentliggjort et kart 
over sibirtrostens rugeområder, overvintringssteder, og angitt de steder i Vest-
og Sør-Europa der denne fuglearten er funnet. Dette kartet (i revidert tilstand) 
har Holgersen overlatt meg til trykking i «Fauna». 

Sibirtrosten fra Høland er, med samtykke av Thv. Tveterhagen, gitt til 
Universitetets Zoologiske Museum, Oslo, hvor den nå er utstoppet. 

Til slutt vil jeg gjerne gi uttrykk for min takknemlighet til Thorvald Tveter-
hagen, Rælingen, for at han takket være sin iakttakelsesevne og kjennskap til 
fugl la merke til at dette var noe rart - -. Og at han dessuten tok seg tid til en 
bytur for å finne ut av hva slags fugl dette kunne være. 

Det bidrag som interesserte amatør-zoologer gir - og har gitt - til utforskningen av 
dyrelivet i landet vårt, kan vanskelig verdsettes for høyt. 

Etter H. Løvenskiold, Norges fugler, og Fuglene i Norden er svanen i vill 
tilstand tidligere sett 3 ganger i Norge: en ungfugl ble skutt på isen i indre Oslo-
fjord 31-12 1896, en annen ved Tvedestrand i desember 1870, og et fullt utfarget 
eksemplar ble sett ved Mosevannet ved Stavanger i desember 1878. - Dverg-
dykkeren er meget sporadisk i Norge, og etter litteraturen har den nesten ikke 
vært sett her siden 1930. - Brevskriveren nevner at fagergåsen (gravanden) har 
økt sterkt i tall i øygarden ved Tønsberg i det siste tiår; dette er tilfellet langs 
Skagerak-kysten i det hele, hvor den får være mere i fred. 

Red. 
Hj. Munthe-Kaas Lund 

Den tredje sibirtrost (Turdias sibiricus pall.) fanget i Norge 

Den 4. november 1955 kom The. Tveterhagen fra Rælingen i Akershus, til 
Statens Viltundersøkelser med en merkelig trost han hadde fanget i done (snare) 
ved sitt hjem den 29. oktober. Han fortalte at han hadde drevet med trostefangst 
i mange år, men at han aldri før hadde sett en så rar trost før. I mangel av 
rognebær hadde han i år brukt rips som lokkemat i donene. 

Denne fuglen var virkelig en sjelden gjest i Norge. Dr. Yngvar Hagen og jeg 
fant ut at dette måtte være en sibirtrost, da vi fikk se de karakteristiske hvite 
båndene under vingene. 

Jeg kontrollerte artsbestemmelsen av fuglen etter «Handbuch der deutschen 
Vogelkunde» av Niethammer (1937 Bd. I. s. 365), dessuten fant jeg at den også 
hadde «axillaries white with blackish tips» slik det er beskrevet i «The Handbook 
of British Birds» av Witherby (1946, Vol. II. s. 141). Om denne fuglen tilhørte 
rasen sibiricus eller davisoni (Hume) er ikke godt å si. Forskjellen mellom hunn-
fuglene fra disse to rasene er, i henhold til Hartert's «Die Vogel der 
palåarktischen Fauna» (1910 s. 654) bare at individene fra davisoni i -
alminnelighet er litt større enn sibiricus; «aber nicht immer zu unterscheiden.» 

Denne fuglen fra Rælingen var en hunn, ovariet var vanskelig å identifisere 
da fuglen hadde vært død i ca. 1 uke da den ble undersøkt. Egglederen var 
imidlertid meget godt synlig, noe som tyder på at dette individet ikke var en 
ungfugl. Fuglen var mager, veiet 57 g; totallengden 244, vinge 120, hale 79 og 
tarse 31 mm. Overnebbet var svartaktig, undernebbet gulaktig ved roten med 

Bokanmeldelser 
Kai Curry-Lindahl: 
Djuren och manniskan i svensk natur 
463 s., rikt illustrert 
Lars Högberg, Stockholm 1955 (28,50 kr. sv.) 

Dette er en meget verdifull bok for alle naturvenner og folk som er 
interesserte i dyreverdenen på Den skandinaviske halvøy. Innledningsvis gis 
på 45 sider en historikk fra istiden og framover, altså dyreverdenens 
innvandring og utformning. Men mens slike utsyn ellers så å si stanser med 
jernalderen i Norden, har forf. også gitt streiflys over mellomalderen og helt 
fram til i dag, så langt de historiske dokumentene tillater det. Og så går forf. 
over til hovedemnet. Han har lagt den økologiske inndeling til grunn og 
behandler de store biotopene (Hav, kuster och skaärgärder Slåttar, alvar och 
akerfält; Lövskogar, lövängar och brantberg; o.s.v.) hver for seg, og viser 
hvordan deres dyreliv arter seg på de forskjellige breddegrader ved å ta for 
seg karakteristiske, mere og mindre utstrakte områder som eksempler fra 
forskjellige steder fra Skåne til Torne 
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Francois Bourliere: All verdens pattedyr Norsk utgave ved dr. philos. Yngvar 
Hagen 

lappmark. Hovedbiotopens dyreliv arter seg jo noe forskjellig etter 
breddegraden. Curry-Lindahl er intendent ved Skansen i Stockholm, men 
kanskje mere kjent både i sitt hjemland og hos oss som en zoologisk 
populærforfatter av meget høy rang. Hans inngående kjennskap og kjærlighet til 
naturen, hans zoologisk faglige skolering er parret med en stilistisk sans og evne 
til å skrive fengslende som hever ham opp over grosset av populærforfattere. 
Foreliggende bok må betegnes som noe av en lovsang til den svenske natur og 
dens dyreverden. Men den er isprengt med både salt og pepper. Tungtveiende 
alvorsord om årsakene til dyrelivets tilbakegang, rovdyr og jegere, folks 
mangelfulle forståelse for sammenhengen i naturen i det hele, den materielle 
kulturs ødeleggende frammarsj med hoteller og «turisme», kraftgater og 
klimaendrende vassdragsreguleringer - alt får forf. pekt på i glimt både her og 
der i boken uten at han på noen måte virker påtrengende. Bak de dikterisk vakre 
skildringene merker en omfattende sakkunnskap, en høy kultur parret med en 
kjærlighet til den opprinnelige natur som gjør boka sterkt fengslende. 

Svenskene står i det hele ganske høyt i sitt syn på naturen, og Curry-
Lindahls bok bærer vitnesbyrd om dette. Som fagmann slår han ned på de 
essensielle trekk og fortaper seg ikke i alle enkelthetene. Kanskje nettopp 
derfor er hans nøkterne konstateringer av zoologiens oppfatninger og 
resultater i dag av så stor verdi og betydning at boka bør vinne størst mulig 
utbredelse blant jegere, zoologer og naturinteresserte også her i Norge. Den 
kan kanskje vekke flere til ettertanke. 

Hj. Broch 

221 sider med 216 fotogr., delvis fargefotos som 
plansjer Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1955 

Et praktverk som vel alle zoologisk interesserte vil ønske seg. Teksten er 
kanskje noe annerledes enn mange venter; boken er i virkeligheten en dyre-
geografi. Først får vi en kort utsikt over pattedyrenes likheter og 
forskjelligheter, altså de mest nødvendige morfologiske hovedtrekkene og i 
samband dermed en karakteristikk av de enkelte ordner. Og så følger i 
rekkefølge De tropiske skogenes dyr, Fra savannen til ørkenen, Pattedyrene i 
tempererte skog- og slettestrøk, Pattedyrene i det høye nord, Pattedyrene i 
fjellet og Luftens og vannets pattedyr. Alt kapiteloverskriftene viser at det er 
lagt hva vi kaller en biologisk inndeling til grunn for framstillingen av stoffet, 
og teksten er så å si gjennomvevd med korte skildringer av leveforholdene 
(økologien) som kjennetegner den enkelte store biotop. Ved disse livlige 
skildringene av biotopene, ikke minst av planteveksten, er det skapt en 
avveksling i teksten som i høy grad bidrar til å holde interessen fangen hos 
leseren, noe som ville vært vanskelig om en uavbrutt bare skulle vasset i 
oppramsninger av alle de enkelte artene som nevnes fra de enkelte regionene. 
Da det også samtidig blir nevnt enkelte karakteristiske forhold hos denne og 
hin art, er teksten blitt mere levende enn vanlig i dyregeografisk-faunistiske 
framstillinger. For verket er som sagt i virkeligheten en pattedyrenes 
dyregeografi. - Etter en ganske kort framstilling av pattedyrenes genealogi 
ledsaket av et «stamtre» får vi til slutt også et kart over de dyregeografiske 
landregionene. 

Det som gjør Bourlieres bok til noe helt utenfor det hittil vanlige, er illu-
strasjonene. Fuglefotografering i naturen har alt i atskillige år vært på moten. 
Det er også en forholdsvis enkel sak som ikke krever så meget av utøveren 
med moderne fotografisk utstyr. Derimot stiller opptak av pattedyrene ute 
i naturen selv, i deres karakteristiske miljø, meget store krav både til 
fotografen selv og til utstyret, hvis de skal bli av verdi. Det fins mange slike 
opptak som er førsteklasses; men de er spredt enkeltvis her og der nær sagt 
hele verden over, og det ligger et imponerende arbeid bak bare det å 
oppspore en slik serie som den, Bourliere har greid å stille sammen i All 
verdens pattedyr. Selve reproduksjonene er førsteklasses sett fra et estetisk 
synspunkt, ganske særlig fargeplansjene. Boken vil være en pryd for alle 
boksamlinger og bør ganske enkelt legges fram i skolene for å vekke sansen 
for naturen og dens estetiske verdier. 

Kai Curry-Lindahl: 

Djuren i farg. Däggdjur- Kräldjur- Groddjur 172 
s., 108 fargeillustr. av Karl Aage Tinggaard 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 1955 (8,75 kr. 
sv.) 

Dette er en meget verdifull liten håndbok som trass i sin knappe form gir 
svært meget. Som de andre håndbøkene i samme serien er den svært meget 
basert på de fargelagte bildene av artene, og disse er denne gang gjennomgående 
gode. Men det er enkelte som er litt kraftige i fargene - slik er f.eks. reinen vanlig 
noe mere grå (akkurat som fjellet der den ferdes). Lemenen må være tegnet etter 
et eksemplar som ikke kan sies å være normalt i pelsen; her i landet pleier det 
brunsvarte å være ganske annerledes framtredende, når vi møter den i fjellet. 

Men vi har jo også teksten å støtte oss til, og den er uklanderlig. Forf. gir alle 
nødvendige opplysninger. Særlig er de økologiske data verdifulle. Trass i den 
knappe form gir de hovedtrekkene i de enkelte artenes ernærings- og 
forplantningsbiologi, og her merker en gjennom det hele forf.s inngående kjenn-
skap til dyrene og hans vilje og evne til objektiv framstilling, her er ikke noen 
tendens. Slik skal slike bøker skrives. 

Hj. Broch 

Hj. Broch 
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THE NEW NATURALIST Frithjof 
Økland: 
Michael Sars. 
Et 
minneskrift. 
22.1 s. Oslo 
1955. 

3 bøker oversendt fra J. W. Cappelsens bokhandel F. 

Fraser Darling: 
Natural History in the Highlands and Islands. 
London, first published 1947. 
E. M. Nicholson: 

Minneskriftet er utgitt av Det norske Vitenskapsakademi i Oslo i 
anledning av 150 års jubileet for Michael Sars' fødsel, 30, august 1805. 

Det er god grunn til å minnes denne mann, både som menneske og som 
zoolog. Forfatteren gir først et billede av Sats' liv som student, senere som 
prest på Vestlandet og til sist som professor ved universitetet i Oslo. Vi får 
høre om hans familieliv, hans kamp for å skaffe de nødvendige midler til å 
underholde en stor familie og samtidig drive forskning. Så følger et kapitel med 
mere inngående vurdering av hans vitenskapelige undersøkelser. En rekke brev, 
reisejournaler og andre skrivelser er tatt med, foruten en liste over Sars' 
vitenskapelige publikasjoner og et register over personer som han hadde 
forbindelse med. En litteraturliste på 77 arbeider forteller at forfatteren er gått 
grundig til verks for å gi oss et mest mulig fullstendig billede av denne 
høvdingskikkelse i norsk zoologi. 

Etter å ha lest minneskriftet synes en også at en kjenner både Michael Sars 
og hans samtid ganske godt. De karrige økonomiske kår både i studietiden og 
senere greide ikke å føre ham bort fra hans egentlige interesse. Hvor mange 
ville vel ikke etter å ha slitt seg gjennom et teologisk studium ha slått seg til ro 
med å avansere fra ett prestekall til et litt bedre? At en prest på den tid syslet 
med andre interesser er ikke så rart. Teologien var den gang ett av de få studier 
som førte til et sikkert levebrød, og det var også av den grunn Sars valgte det. I 
studietiden var hans sterkeste interesse paleontologien - en vitenskap han 
senere kom tilbake til, og hvor han også har gjort banebrytende arbeid. Pussig 
er hans egen beretning om hvordan han og hans senere svoger, Welhaven, om 
søndagen pleide å dra over isen til Ladegårdsøen for å samle fossiler. 

Men det er som zoolog Michael Sars har gjort sin viktigste innsats. Han 
hadde en fabelaktig observasjonsevne, og beskrev nøyaktig og omhyggelig en 
rekke hvirvelløse dyr. Ikke bare det, han påviste også at dyr som tilsynelatende 
var helt forskjellige arter, i virkeligheten var to generasjoner av samme art. 
Mest kjent er vel hans utredning av utviklingen hos glassmaneten og brenne-
maneten. 

De mange brev som er tatt med, gir et levende billede av det miljø han 
levet i, og den kamp de første norske zoologer måtte føre for å skaffe 
zoologien en plass i norsk vitenskap. Et slikt tilbakeblikk kan være nyttig. Vi 
som lever i dag, kan være Michael Sars dypt takknemlig for den ukuelige 
interesse og det nitide arbeid som drev ham fra den ene oppdagelse til den 
neste, og for den respekt han skapte for norsk zoologi både hjemme og ute. 

Vi har også god grunn til å takke professor Økland for at han har gitt oss 
dette utførlige og interessante minneskrift. 

Olaug M. Sømme 

Birds and men. The Bird Life of British Towns, 
Villages, Gardens and Farmland. 
London 1951. C. M. Yonge: The Sea Shore. London, first published 
1949. 

Dette er bøker som glimrer med gode svart-hvit-fotografier og utmerkete 
fargeplansjer i rikt utvalg. Teksten synes også å være av meget høy standard så 
langt anmelderen kan bedømme. 

Darlings bok handler om dyre- og plantelivet i de skotske fjell-landskaper og 
på øyene langs kysten. Det er en bok som med alle sine lokalbeskrivelser kanskje 
ikke appellerer til den norske hjemmesitter, men til gjengjeld må den i høy grad 
virke inspirerende på den moderne viking som vil forsøke et strandhogg i 
Skotland. Av innholdet i boken bør en kanskje fremheve kapitlet om gråselen 
(Halichoerus grypus), hvis forekomst særlig er knyttet til havet omkring 
nordpynten av de Britiske øyer. En mindre bestand finnes også som bekjent i 
norske farvann; mest kjent er Halten utenfor Trøndelag. 

I "Birds and Men» omtaler Nicholson de viktigste fuglearter som på en eller 
annen måte er blitt avhengige av den menneskelige kultur; som hekker i hager og 
parker, som bygger sine reir på eller i hus, som bebor bondens åker og eng o.s.v. 
Forfatteren innleder med en kapitel om «How Men shaped Nature» og går så 
over til å omtale fuglene gruppevis etter deres biotop-messige fordeling. I 
artsbeskrivelsen er det lagt særlig vekt på å fremheve de egenskaper som er av 
betydning for fuglenes evne til å tilpasse seg eller utnytte sivilasjonen. Det er i 
det hele en bok som også har stor aktualitet i Norge og som derfor fortjener å 
bli kjent. 

Den tredje og siste boken nevnt ovenfor, «The Sea Shore», av Yonge, er med 
sine 61 fargefotografier, 62 svart-hvitfotografier og 88 tektsfigurer det reneste 
bildealbum. Men i tillegg til bildene inneholder den i populær fremstilling et vell 
av opplysninger om strandregionens dyreliv, ja planteliv også for den saks skyld. 
Jeg kan tenke meg at ikke minst lærere måtte kunne ha stor nytte av denne 
boken. Her vil de for eksempel lettvint finne svar på de fleste spørsmål om 
strandfaunaen, som den vitebegjærlige elev måtte komme med i biologitimen; 
om fjæremakkens spøkelsesaktige undergrunnstilværelse, om albuskjellets 
uforklarlige orienteringsevne, om sandgravende sjøpiggsvin, om sjøstjernens 
angrepsteknikk mot muslinger, og meget, meget mer. 

Svein Haftorn 

34 35 



Foreningsmeddelelser. 

Når det ikke er lykkes :i fa ut et 4. hefte i 1955, skyldes det først øg fremst 
streiken i høst, men en like sterkt medvirkende årsak har vært (og fortsatt er) den 
manglende aktive interesse som særlig fagzoologene har vist, så det har manglet 
manuskripter. 

Red. 

Prisoppgaver i zoologi for skoleungdom. 

Norsk Zoologisk Forening stiller hvert år opp en prisbelønning for den beste 
besvarelse av en oppgitt oppgave i zoologi. Oppgavene er beregnet på den høgre 
skoles elever, men en elev som har begynt på en oppgave, har anledning til å 
gjøre den ferdig høsten etter avsluttet eksamen. 

For 1956 er det stilt opp følgende oppgaver å velge mellom: 

I. Undersøk og beskriv en masseopptreden du er vitne til hos en dyreart. Nevn 
også om det lar seg fastslå noen ledsagende fenomener. 

2. Undersøk sangen eller spillet hos en fugleart med henblikk på variasjoner i 
intensiteten i løpet av døgnet eller året. 

3. Forsøk å skaff deg innblikk i et dyrs levevis om vinteren, f.eks. på grunnlag 
av sportegn, beitemerker, graving, hamstring eller lignende. 

4. Forsøk å finne ut hvor ofte et fuglepar (respektive hann eller hunn) mater sine 
unger i den tiden disse ligger i redet. 

Vi håper riktig mange gir seg i kast med en av oppgavene. Lykke til. 
Styret. Prisoppgavene for 1955. 

Det er kommet inn to besvarelser på prisoppgavene for 1955 som er 
kunngjort i «Fauna» hft. Z, 1954. Det er oppgavene: «Trekkfuglenes ankomsttider 
ved ditt hjemsted» og «Undersøk hvilke måkearter som forekommer på ditt 
hjemsted ug studer deres levevis», som er besvart. Oppgavene er nå til 
bedømmelse, og avgjørelsen vil bli meddelt de to innsenderne så snart den 
foreligger. 

Styret. 
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