


 

Hans Thomas Lange 
Schaanning 1878-195G 

Av Hj.  Broch .  

Den 5. mars 1956 døde vårt lands eldste ornitolog H. Tho. 
L. Schaanning, en av våre mest særmerkte amatørzoologer. 
Schaanning ble student 1899, reiste samme høst over til 
London til British Museum og fant med en gang ut at han 
ville bli ornitolog. I 1900 dro han til Finnmark med stipend 
og ble boende der til 1912 med en kortere avbrytelse vinteren 
1902-03, da han overvintret på Novaja Semlja som deltaker i 
professor Kr. Birkelands nordlysekspedisjon. Han hadde 
ellers i denne tid sin faste stasjon i Øvre Pasvik, hvor han 
ryddet seg en gård, Noatun. Her levet han av jakt og samlet 
for museene. Han var samtidig flittig bidragsyter til Norsk 
jeger- og Fisker-Forbunds tidsskrift. 

Schaanning lå i disse årene meget på reiser i Nord-
Finnland og innover i Murman-områdene og samlet sine 
inntrykk derfra og sine fortellinger i N. J. & F.F.s tidsskrift til en 
bok «Jægerliv nordpå - Jagtzoologiske Reiser til Finmarken og 
Novaja Semlja»



i alle Schaannings anstrengelser og innlegg, avgikk tidsskriftet ved 
en stille død i 1935. 

Det var en livlig publikasjonsvirksomhet som fikk sin 
avslutning ved Schaannings død. Bortsett fra en del polemiske 
artikler under en strid med en annen ornitolog her i landet og et 
par helt perifere notiser om funn av et par fisk som var sendt inn 
til museet, er hans hele vitenskapelige publikasjon ornitologisk. 
Innimellom finner vi noen litt større arbeider, og her er det 
riktigst i første rekke å nevne «Norges Fuglefauna» (1916) som for 
sin tid var meget god og som gjennom en lengre årrekke hevdet 
seg som den hendigste håndbok til å bestemme de norske 
fugleartene etter. - Vi finner også blant de større arbeidene hans 
bearbeidelser av de innsamlede fuglene fra den norske 
ekspedisjon til Novaja Semlja 1921, fra «Maud»-ekspedisjonen 
1918-1925, «Fram» 1898-1902, «Gjøa» 1903-1907, fra 
ekspedisjoner til Øst-Grønland og jan Mayen. Hans siste 
avhandling var en bearbeidelse av de samlingene av fugl som hans 
avdøde venn Johan Koren hadde samlet i Kolymaområdet i 
Nord-Sibir under første verdenskrig, «A Contribution to the 
Ornithology of Eastern Siberia», 1954. 

Schaanning var vokset opp i naturen og ble en typisk 
autodidakt. Hele hans interesse samlet seg om å bestemme fugl, 
og han var mest lykkelig når han kunne innregistrere en ny art 
eller et nytt findested. Andre problemer og problemstillinger lå 
utenfor hans faglige interesseområde. Dette kommer også fram i 
hans lange lister over ringmerkte fugler. Tallene er imponerende. 
Og hans arbeider vil bli stående som verdifulle kildeskrifter, særlig 
kanskje for faunistisk-geografisk arbeidende zoologer. Og på 
grunn av hans interesse for å samle ble hans arbeid ved Stavanger 
Museum av stor betydning for institusjonen og ornitologien i 
Norge. 

som kom ut 1916. - I 1912 var Schaanning flyttet tilbake til 
Kristiania og fortsatte her som privatmann med fuglestudiene. 
1918 søkte og fikk han stillingen som konservator i zoologi etter 
Helliesen i Stavanger, og her kunne han nå fortsette sitt 
fuglearbeid. Stavanger Museum hadde tradisjoner i så måte: Dets 
zoologiske grunnlegger H. E. S. Bahr hadde tidligere studert 
Stavanger og omegns fugleliv og utgitt oversikter over dette. 
Schaanning var ved Stavanger Museum til han i 1948 nådde 
aldersgrensen og flyttet til Kragerø. I 1914 tok han opp arbeidet 
med ringmerking av trekkfugl, og det var han som fikk opprettet 
en stasjon for fuglestudier på Revtangen på Jæren 1937, en 
stasjon som i senere år har fått internasjonalt ry som et av de 
beste steder for trekk, fuglestudier i Skandinavia. Som den ivrige 
ornitolog han var og med Stavanger Museums tradisjon i ryggen, 
lyktes det ham i 1921 å starte «Norsk ornithologisk tidsskrift»; 
men Norge har ikke så mange ornitologer at landet kan bære et 
slikt tidsskrift, og trass 
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coccyx, Chrysococcyx og flere. Ved siden av dem fins det imidlertid 
også gauker som ikke er parasitiske, som slektene Centropus, 
Ceuthmochares og flere. I vår vanlige forstand er altså en gauk ikke 
alltid en gauk. 

Vi ser altså hvordan vårt velkjente skole-eksempel Cuculus 
canorus lett kan få selskap med flere straks vi beveger oss ut over 
landegrensene, men vi ser også at om vi går langt nok, må vi snart 
begynne å gjøre unntak. ' 

Mindre kjent er det nok at det fins mange andre slags fugl 
enn akkurat gaukene som legger egg i andre fuglers reir, også fugl 
av helt andre ordener. Eksemplet med Molothrus ater ovenfor er 
bare ett av mange. Ganske sikkert er det også flere enn noen tror 
som har denne form for forplantning. I mange tropiske strøk er 
de enkelte fuglearters biologi ennå så lite kjent, at det er plass for 
mange overraskelser. Så lenge man ikke har funnet reir av en 
fugleart, kan den jo teoretisk være en reirparasitt. Og hvis man av 
en ellers vanlig art aldri har klart å finne reiret, selv om fuglen 
holder til i bebodde og kanskje nokså godt undersøkte strøk, tyder 
det jo nettopp på at fuglen er en reir-parasitt i likhet med vår gauk. 

Veverfuglfamilien, Ploceidae, som jo både gråspurven og pil-
finken hører til, har som kjent en vid utbredelse med en rikdom av 
arter, særlig i Afrika. En underfamilie, Viduinae, er et godt 
eksempel på det jeg nettopp nevnte. Lenge visste man ingenting 
om forplantningen til noen av disse artene. Man lette forgjeves 
etter reirene og har for den saks skyld ennå ikke funnet dem. For 
da løsningen kom, først for en art, siden for enda et par til, viste 
det seg at disse veverfuglene la egg hos andre veverfugler av andre 
underfamilier, og ungene ble fostret opp av pleieforeldrene 
sammen med disses egne unger. For mange Viduinae vet man 
ennå ikke noe sikkert, men det er rimelig at alle innen 
underfamilien er reirparasitter. 

Ganske nylig er dette blitt påvist for enda en art, Indigo-
veveren Hypochera chalybeata (Alauda bd. 23 s. 281, 1955). Av 
denne fugl, som tildels er ganske vanlig i Vest-Afrika, kjente man 
hverken reir eller egg. Et par franskmenn, G. og M. Y. Morel i 
Senegal, festet seg ved at Hypochera-hannen anla praktdrakten 

Parasitisme og husnød hos fugl  
Av Holger Holgersen 

«Denne fuglen er berømt for en ting - hunnen legger eggene 
sine i andre fuglers reir. Når tiden er inne da hun skal verpe sitt 
kull, sniker hun seg omkring i busker og trær og søker seg ut et 
offer, som regel en liten fugl som f.eks. en sanger eller en finke. 
Forsiktig, mens den rette eier av reiret er borte, lister hun seg inn, 
legger sitt egg og forsvinner, og dermed slipper hun helt fra 
pliktene med å ruge egg og fostre opp sine unger. Pleieforeldrene 
ruger det fremmede egg som var det deres eget, og de strever 
nesten livet av seg for å skaffe mat nok til den fremmede 
slukhalsen.» 

Dette sitatet fra en nylig utkommet amerikansk fuglebok 
(George H. Lowery: Birds of Louisiana) handler - som leseren 
naturligvis straks har gjettet - om den såkalte Cow-bird, Molothrus 
ater, en fugl av familien Icteridae, den nye verdens piroler. Ja, for 
De trodde da vel aldri at det var gauken vi snakket om? I Nord-
Amerika har de riktignok også gauker, til og med flere arter av 
familien Cuculidae, men de bygger selv sitt reir, legger eggene og 
fostrer opp ungene sine selv uten å belemre andre med det 
arbeidet. Dette gjelder både den gulnebbete og den svartnebbete 
gauken av slekten Coccyzus, det gjelder jordgauken Geococcyx, og 
det gjelder ani'ene, Crotophagus. Reirene kan nok være så som så, 
en gebrekkelig og gjennomsiktig liten plattform av løse kvister i et 
tre som hos den gulnebbete, eller en svær, uryddig kvisthaug inne i 
en busk som hos jordgauken. Men de er da iallfall reir og tjener 
formålet. 

Hos oss, d.v.s. i Norge og i Nord-Europa, er det bare en 
eneste art, nemlig gauken Cuculus canorus, som har lagt. seg til den 
vanen å legge egg hos andre og overlate hele barnestellet til de 
fremmede. Det er jo en velkjent historie. Vi skal imidlertid ikke 
langt bort for å finne flere. Allerede i Sør-Europa kan vi støte på 
skjæregauken Clamator glandarius, som oppfører seg på lignende 
måte som vår gauk. Enda lenger borte finner vi enda flere. I Afrika 
lever således flere arter av slekten Cuculus, og i samme verdensdel 
fins også andre parasitiske gauker av slektene Clamator, Pachy 
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Bent nevner et reir hvor han fant hele 19 egg, derav 9 av 
Rødhodeand, Aythya americand, og 10 av «Canvas-back», Aythya 
valisineria, men ingen av fuglene ruget på reiret. 

Enkelte ender legger så ofte egg i andres reir at de med rette 
kan kalles halvparasitiske. Den argentinske svarthodeand, Hetero, 
netta atricapilla, har tatt skrittet fullt ut og bygger aldri reir selv, 
men legger alltid eggene hos andre fugler, hos andre ender, hos 
vannhøns eller til og med hos rovfugler. 

Det er kanskje ikke å undres så sterkt over at en and i 
barselnød går feil i skyndingen når avstanden ikke er stor, og 
reirene ellers er like. Det er jo ikke sikkert at alle individer har like 
god stedsans. Noe merkeligere blir det jo når det skjer om igjen, 
slik som når en orrfugl går seg vill og legger ikke bare ett, men 
hele tre egg i et stokkandreir, som Edgar V. Wetlesen beretter om 
i Fauna årg. 8 nr. 3. 

Man skal for øvrig ikke stole på alt en ser. Jeg har selv funnet 
f.eks. fiskemåke- og hettemåke-egg (eller unger av begge arter) i 
samme reir, men aldri trodd at noen av mødrene hadde orientert 
feil. Det var sikkert nok bare menneskebarn ute på moro som 
hadde tillatt seg å flytte litt på eggene. 

Det ville føre for vidt å diskutere teoriene om hvordan reir-
parasitismen er oppstått og føre omtalen av slike halv- og hel-
snyltere videre med flere eksempler. Emnet er altfor stort til det. 
Interesserte henvises til litteraturen, f.eks. Herbert Friedmann: 
The parasitic Habit in Ducks, a theoretical Consideration (Proc. 
U. S. Nat. Museum No 2918, Washington D.C. 1932). Et særlig 
omfangsrikt arbeide er Paul Leverkuhn: Fremde Eier im Nest 
(Mitt. des naturwiss. Vereins fur Steiermark 1890, Graz 1891). 

Det er mere fristende å komme inn på et par hjemlige 
eksempler der egg av 2 arter er funnet i samme reir, men uten at 
det er tale om parasitisme, ikke engang tendens i retning av noe 
slikt. Det ovenfor nevnte stokkand/orrfuglreir er noe for seg selv, 
men i Fauna årg. 3 s. 153 har Dagfinn Møller beskrevet et pussig 
tilfelle der en gråtrost og en bokfink ruget i samme reir, bygget av 
gråtrosten og med et innhold av 5 troste- og 1 bokfinkegg. 

Tilfellet er imidlertid ikke helt enestående. Den 5. juni 1952 
ringmerket Sverre M. Fjelstad på Bekkelagshøgda ved Oslo to 

nettopp på den tiden da den lille røde praktfinken Lagonosticta 
senegala (Ploceidae, underfamilie Estrildinae) gikk inn i sin 
rugetid. De fikk så flere ganger se at ungfugl av Hypochera fløy 
omkring i flokker sammen med den andre arten og ble matet av 
voksne Senegalfinker likeså vel som disses egne unger. Og i 
oktober 1955 fant de endelig et reir av Lagonosticta senegala, der 
det midt i flokken av de hjemmehørende unger også lå en unge av 
Hypochera. Påfallende - men likevel naturlig og forståelig - var det 
at gapet og svelget hos ungene av disse to så vidt forskjellige 
veverfuglene var slående like. 

En annen afrikansk art, Anomalospiza imberbis, kalles på 
engelsk dels Cuckoo-Weaver, dels Parasitic Weaver. Leveviset til 
denne arten er forholdsvis godt kjent. Den legger egg fortrinnsvis 
i reir av gress-sangere (slekten Cisticola, fam. Sylviidae), opptil 2 i 
ett og samme reir. Ungene av Anomalospiza ligner påfallende på 
Cisticola, mens de voksne er ganske annerledes. Det er uvisst om 
Anomalospiza-unger kaster ut av reiret egg eller unger tilhørende 
pleieforeldrene, Cisticola. At Anomalospiza kan legge opptil 2 egg 
i ett fremmed reir, tyder på at ungene ikke har en slik 
tilbøyelighet, ellers ville det kunne gå ut over dem selv. 

Det fins videre en lang rekke fugl av forskjellige ordener som 
har for vane å legge egg hos andre, men ikke regelmessig som hos 
gauk, Cow-bird og de nevnte veverfugler. Hønsefugler, hakke-
spetter og forskjellige spurvefugler kan nå og da slumpe til å legge 
et egg i en annen fugls reir. Om det er hos en annen av samme 
art, vil det vanskelig kunne bli oppdaget, men verpes det hos 
fugler av andre arter, andre familier, eller t.o.m. andre ordener, 
blir det lettere å finne ut av. For Nord-Amerika er kjent slike 
tilfeller fra hele 54 fuglearter, og da ser vi selvsagt bort fra den 
anerkjent parasitiske Molothrus. 

Vanligst er denne tendens hos andefugler. Ikke sjelden legger 
en and et egg eller to hos naboen, når reirene ligger i nærheten av 
hverandre. Blandete andekull er derfor ingen egentlig sjeldenhet. I 
Danmark har man f.eks. ofte funnet både siland- og gravandunger 
i samme kull, eggene likeså. Pussigere er det at enkelte ender kan 
bygge et «avfallsreir» hvor de legger en rekke egg som de ikke bryr 
seg mer om og bare overlater til skjebnen. A. Cleveland 
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stander*. En rekke fugler opptrer normalt som sjøfugl i vinter-
halvåret eller i trekktiden, mens de i forplantningstiden holder til 
innover land, tildels i høyereliggende strøk og i stor avstand fra 
havet, fugler som altså har stor evne til å greie en ganske vesentlig 
omlegging av miljø og vaner i løpet av året. Stundom er det slik at 
det bare er de gamle fuglene som om våren forlater havet og 
kysten, for å oppsøke hekkeplassene, mens ungfuglene lever som 
sjøfugl året rundt. 

I alminnelighet regner vi for sjøfugl arter som i sin forekomst 
overveiende er marine (eller oceaniske). Det faller naturlig at disse 
er «svømmefugler», og enkelte er dessuten «dykkfugler». De er 
utstyrt slik at de er i stand til å furasjere på sjøen eller også under 
overflaten. Den morfologiske likhet der kan være mellom de 
forskjellige representanter fra ulike systematiske grupper er av 
sekundær karakter, en følge av konvergent utvikling og tilpasning 
til livet som sjøfugl. Denne rent overfladiske likheten mellom 
fugler av vidt forskjellig utviklingshistorisk opprinnelse (og 
anatomisk bygning) kan således være ganske stor. Som eksempler 
til sammenlikning kan nevnes slekter som lirer (Puffinus) og joer 
(Stercorarius) eller lommer (Colymbus) og lomvier (Uria). 

Jeg skal her prøve å belyse disse forhold ved noen eksempler 
fra europeiske fuglearter. 

Som de mest utpregete sjøfugl faller det naturlig å regne dem 
som tilhører det åpne hav. Til dem som hele sitt liv året rundt fører 
en pelagisk tilværelse hører stormfuglene. Disse holder seg oftest 
langt fjernet fra kystene og kommer bare nødvendigvis på land 
(meget ofte oceaniske øyer) for å hekke. Noen av disse fuglene 
såsom liren (Puffinus puffinus), etpar havsvalearter (Hydrobates 
pelagicus og Oceanodroma leucorrhoa) og havhesten (Fulmarus 
glacialis) hekker også i nord-europeiske farvann. Også den stolte 
havsulen (Sula bassana) må sies, om enn ikke i like høy grad, å være 
en typisk oceanisk sjøfugl. Det samme gjelder også alkefuglene, 
som alke (Alca torda), lomvi (Uria aalge), polarlomvi (Uria lomvia), 
teist (U. grylle), lunde (Fratercula arctica) og alkekonge (Plautus alle). 
Også disse lever hele sat liv av marine organismer og forlater 
normalt bare sjøen for å delta i forplantningen. Men alkefuglene 
lever stort sett i nærheten av kysten, om enkelte av dem stadig kan 
treffes meget langt til havs. Både storskarven (Phalacrocorax carbo) 
og toppskarven (P. aristotelis) er også hele sitt liv bundet til sjøen, 
men de opererer sjelden langt fra land og går året rundt ofte opp på 
land for å hvile etc. Både alkene og toppskarven hekker helst like 
ved åpne havet og treffes normalt aldri i innlandet. Storskarven er i 
nordligere farvann helt overveiende marin, men den treffes også nå 
og da ved innsjøer. En sørligere rase (P.c. sinensis) hekker regulært 
ved elver og innsjøer * Det er da klart at det i slike tilfeller (og slike må vi 
vente å finne flere av i fremtiden) er riktigst å karakterisere arten som en lokal 
sjøfugl. 

Det vil langt fra være riktig å henregne alle «svømmefugler» til 
ekte sjøfugl. Heller ikke vil det være praktisk å basere en inndeling 
i sjøfugl eller ikke sjøfugl på systematiske enheter. Enkelte 
ordener rummer en meget blandet forsamling hvor familier og 
enda slekter kan inneholde arter som vi naturlig vil kunne regne til 
både det ene og det annet. 

En brukbar definisjon av begrepet sjøfugl (i økologisk mening) 
er selvsagt vanskelig å gi. Den må nemlig forutsette en ganske 
bestemt zoogeografisk og biologisk ramme innen hvilken det vi 
skulle kalle sjøfugl altså kan plaseres. 

Jeg kunne foreslå noe slikt som: Ekte sjøfugl er fugl som naturlig 
er tilpasset til å leve på (og ved) sjøen (havet) og normalt er knyttet til 
denne den vesentligste delen av sitt liv, inklusive forplantningstiden. 

For å kunne avgjøre hvilke arter en etter dette kan regne som 
sjøfugl er det nødvendig å ha et godt kjennskap til fuglenes ut-
bredelse og vaner. 

For enkelte arter eller grupper er saken da nokså avgjort. 
Men det fins svært mange som i sin forekomst ligger mer eller 
mindre på overgangen til det vi kan kalle strand-, innsjø, sump- 
eller landfugler. For noen slekter og også arter er det slik at det 
både fins populasjoner bosatt ved havet som ekte sjøfugl og 
populasjoner som (sekundært) hekker ved elver og innsjøer. Det 
kan her i flere tilfeller dreie seg om underarter (innlandsraser) der 
atskillelsen mellom populasjonene strekker seg over lengre 
tidsrom og av 
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Grågåsen (Anser anser) er iallfall hos oss typisk vestkystfugl også i 
hekketiden. Gravanden (Tadorna tadorna) er nærmest en ekte 
sjøfugl, idet den i regelen holder til i salt vann året rundt og lever 
av marine organismer i strandbeltet og på grunt vann. De såkalte 
«brednebbete dykkender» hekker vanligvis (ikke alle) ved fersk-
vann i innlandet, og mange av dem er utenfor hekketiden nærmest 
å betrakte som sjøfugl. Dette gjelder særlig svartender (Melanitta 
fusca og M. nigra) og isand (Harelda hyemalis). Av enderne er 
ærfuglen (Somateria mollissima) avgjort den mest utpregete sjø-
fuglen, og det er bare rent unntaksvis den går inn i ferskvann. Av 
de «smalnebbete dykkendene» eller fiskendene er den lille 
fiskanden (Mergus serrator) den mest marine arten, men også 
denne hekker i stor utstrekning ved elver og innsjøer. 

Stort sett kan vi gjerne si at av våre andefugl vil «gressendene» 
og kanskje også storparten av alle «dykkender» og fiskender 
fortrinnsvis holde til i sumper og ferskvann. Det er vinter og is 
som tvinger dem til å ta opphold i sjøen. Derfor er også deres 
opphold her nokså uregelmessig. Kanskje kan vi også si dette 
gjelder svanene. Gjessene derimot er vanligvis ekte trekkfugler 
med lange og nokså faste reiseruter som for visse arter (se 
ovenfor) går langs kystene, mens andre drar lengre strekninger 
over innlandet. 

Lappedykkere og lommer har nokså meget tilfelles både i 
bygning og levevis. Lommene ruger i tempererte og artiske strøk, 
mens lappedykkerne har sin hovedutbredelse i sørligere, temper-
erte og mer kontinentale strøk. De bosetter seg i hekketiden ved 
ferskvann og lever utenfor forplantningstiden på streif eller trekk 
mer eller mindre som sjøfugl. Dette gjelder særlig lommene som 
gjerne forlater innlandet om høsten. 

Av andefuglene kan vi etter dette, av arter ved våre kyster som 
ekte sjøfugl, bare regne ærfugl og gravand. Under «uekte» 
(annenrangs eller delvis) sjøfugl går enkelte gjess (ringgås), endel 
av de «brednebbete» dykkender (svartender og havelle) og en av 
fiskeendene (Liten fiskeand). Til samme kategori hører lommene, 
og 2-3 arter av lappedykkerne. 

og bygger enda reirene sine i trær. Det ville derfor her være 
misvisende å kalle denne rasen for en ekte sjøfugl. 

Måkefuglene lever iallfall en tid av sitt liv som sjøfugl, men 
det er forholdsvis få av dem som avgjort kan sies å være ekte 
sjøfugl. Av måker likesom av terner ferdes de fleste artene mer 
eller mindre på land, også i innlandet, tildels meget langt fra 
havet, og en stor del av dem hekker også her. 

Av måkene i våre farvann er krykkjen (Rissa tridactyla) den 
mest utpregete havfuglen. Larus-artene er overveiende kystfugler, 
og de store artene er sjøfugl som bare unntagsvis treffes inne i 
landet hos oss. Fiskemåken (L. canus) har mer og mer fått ord på 
seg for å gå over til landlivet, og den er funnet, og hekker også, 
tildels i stor høyde langt inne i landet. Om sommeren kan den helt 
gå over til terrestrisk kost (også vegetabilsk). Men likevel kan vi 
nok sikkert regne med at storparten av fiskemåkene er overveiende 
marine fugler. Hettemåken (L. ridibundus) opptrer som hekkefugl 
mest i brakkvann- og innsjøer. 

Av ternene i Europa er Sterna-artene mest marine i sin 
forekomst mens det hos andre slekter fins flere utpregete 
innlands(sjø)fugler. Hos oss er kystternen (S. paradisaea) mer 
bundet til havkystene enn makrellternen (S. hirundo) som oftere 
treffes ved fjorder og i ferskvann, men begge må de overveiende 
regnes å være sjøfugl. 

Av joene hører storjoen (Stercorarius skua) og tyvjoen (S. 
parasiticus) til havet og havkystene, mens fjelljoen (S. longicaudus) 
i rugetiden bosetter seg på tundra, myrer eller fjellvidder, ofte langt 
fra vann. Næringen er her mindre landdyr, som smågnagere. 
Utenfor forplantningstiden lever den visstnok mest som sjøfugl. 

Andefuglene er en stor gruppe «svømmefugler» som, særlig i 
forplantningstiden, fordeler seg over høyst forskjellige biotoper. 
De aller fleste av dem hekker normalt ved sumper og innsjøer og 
ofte langt fra havet. Enkelte av dem (især gjess) er i det hele 
mindre direkte avhengig av åpne vannflater, mens mange bare kan 
ernære seg som «dykkfugl». Svaner, de fleste gjess og tildels også de 
såkalte «gressender» lever på sine naturlige oppholdssted mest av 
land- og sumpplanter samt ferskvanns-evertebrater. Ringgåsen 
(Branta bernicla) eter for en stor del marine planter (Zostera), og er 
den av gjessene som utenfor rugetiden opptrer mest ved sjøen. 

I særlig strenge vintre blir praktisk talt alt som fins av vann- og 
sumpfugler tvunget ut mot kystene, der en da kan få se i sjøen 
mange forskjellige fugler 
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som normalt ikke hører hjemme der. Foruten mer ferskvannskjære andeslag o.a• 
kan vi i slike tilfeller på våre kanter i fjæren og på grunt vann finne riksefugler 
som sothøne (Fulica atra), vannhøne (Gallinula chloropus) og kanskje også vann-
rikse (Rallus aguaticus). Den første innfinner seg forresten regelmessig ved salt. 
og brakkvann senhøstes, mens de 2 andre klarer seg mindre bra her og for en stor 
del stryker med dersom frosten er langvarig. 

Til en viss grad skulle det være gjennomførlig å bruke disse 
betegnelsene riktig i praksis, iallfall når det gjelder et begrenset 
område eller ved en bestemt anledning, f.eks. et lokalfaunistisk 
arbeide. Men forutsetningen for dette må iallfall være et godt 
kjennskap til de enkelte fuglers levevis og forekomst. 

Nedenfor følger en fortegnelse over norske rugefugl som jeg 
har forsøkt å gruppere som sjøfugl av første rang (I) eller sjøfugl av 
annen rang (II), regnet stort sett for hele landet. 

Vi er nå kommet bort i fugler som selvsagt ikke har noe 
hverken med ekte eller «uekte» sjøfugl å gjøre. Men jeg vil enda gå 
litt videre og til sist for sarnmenhengens skyld streife endel kyst- og 
strandfugl som også kan være direkte bundet til marine biotoper. 

Av vadefuglenes store gruppe er det forholdsvis få arter som året rundt helt 
eller overveiende er bundet til marine biotoper. Jeg kan nevne kjell 
(Haematopus ostralegus), steindreier (Arenaria interpres) og kvitbrystlo 
(Charadrius alexandrinus). De aller fleste hekker ved vassdrag, i sumper, på eng 
og myr, på tundra og vidde, også i skog- og fjellandskap. Bare i trekktidene viser 
de seg også vanligvis ved kystene, eller passerer havstrekninger på vei til og fra 
sine rugesteder. Vi kan nok si at havstrendene er livsviktige mellomstasjoner for 
disse langveisfarerne, men oppholdet på hvert sted er oftest kort. Helt 
enestående er svømmesneppene (Phalaropus fulicarius og P. lobatus) som 
vintertiden vanligvis fører et pelagisk liv til havs og i denne tiden trolig lever av 
pelagiske smådyr som snappes i overflaten. 

Det fins også atskillelige andre arter av forskjellige systematiske grupper 
som iallfall i en del av sitt utbredelsesområde hovedsaklig er bundet til marine 
biotoper. I strandregionen (i Nordvest-Europa) lever den lille kystpiplerken 
(Anthus spirwletta), mange steder året rundt. Mange fugler oppsøker jevnlig 
kystfarvann for å søke næring blant strandens rike dyreverden, noen for å fiske, 
jakte på sjøfugl eller stjele deres egg eller unger. Av de mer kjente hos oss kan 
nevnes ravn (Corvus corax) og kråke (C. cornix), heire (Ardea cinerea), havørn 
(Haliætus albicilla) og vandrefalk (Falco peregrinus). Klippeduen (Culumba 
livia) (utryddet i Norge) har oftest for vane å hekke i bratte berg på kyster eller 
øyer ved havet. 

Av disse spredte eksemplene kan vi se at det blant de fugler 
som på en eller annen måte er knyttet til marine biotoper, fins en 
rekke overganger fra det vi kan kalle ekte eller førsterangs sjøfugl 
til hva vi kunne kalle «uekte» eller annenrangs sjøfugl og endelig 
til forskjellige kategorier av kyst- og strandfugler. 

Som vi også har sett, kan enkelte arter være sjøfugl (sensu 
stricto), totalt, i hele sitt utbredelsesområde, mens andre bare er 
det lokalt, i en del av dette. 
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Fisk fra himmelen 
Av Arvid Hylen 

dagen være fremme i store mengder. Tidligere trodde man at den 
måtte opp i dagen for ikke å drukne, men dette stemmer ikke, da 
den kan leve lenge i vann. Den viktigste årsak må sannsynligvis 
være at lufta nede i jorda inneholder mye mer kulldioksyd i regnvær 
enn ellers, og metemarken må opp av jorda for ikke å bli kvalt. 

Et liknende fenomen står vi overfor i forbindelse med en liten 
orm, Mermis nigrescens som systematisk hører til et appendiks til 
Nematoda. Den har samme livsløp som taggelormen, Gordius 
aquaticus, bare med den forskjell at taggelormen legger eggene i 
vann, mens Mermis nigrescens legger dem i jord. Larvene til den siste 
utvikler seg meget hurtig, og etter en kraftig regnbyge kan jorden 
vrimle av småormer. Det er sannsynlig at grunnen til «ormeregn» 
mange ganger ligger her. 

Alle kjenner vi vel til at folk i tidligere tider trodde lemenen 
kom fra himmelen, når den plutselig kom til steder, hvor folk aldri 
før hadde sett den. Det er sannsynlig at dette gjaldt lemenen som 
til vanlig finnes i fjellet. Med ca. 11 års mellomrom øker 
bestanden oftest sterkt i enkelte fjellområder, og masser av dyr 
kan gi seg på vandring helt ned i lavlandet og til sjøen. Siden man 
i årene mellom slike lemen-år ytterst sjelden treffer den i fjellet, 
var det ikke merkelig at folk trodde den kom fra himmelen. 

Kan det tenkes at denne forklaringen virkelig bygger på tilfelle 
hvor folk har sett lemen eller andre dyr komme dalende fra him-
melen? Vi vet nå med sikkerhet at en del hvirvelløse dyr, fisk, 
amfibier, reptiler og lemen er kommet «fra oven». I det følgende 
skal jeg gi en liten oversikt over de ulike forklaringer hva fiskeregn 
angår. 

Det eldste tilfelle av fiskeregn vi kjenner, er nevnt i et verk av 
Athenæus fra Naucratis i Egypt fra slutten av det andre eller 
begynnelsen av det tredje århundre. I dette lærde verk som er en 
samling bruddstykker av over 800 klassiske forfattere (først 
trykket 1524), er det nevnt at folk ofte hadde sett det regne fisk, 
og i et tilfelle skulle fiskeregnet ha vart uavbrutt i 3 dager. Den 
eldste figuren som illustrerer fiskeregn, er imidlertid av nyere 
dato. Den (fig. 1) står som innledning til et kapitel i et historisk 
arbeide trykt i 1955 av erkebiskop Olaus Magnus i Uppsala. Han 
nevnte at fisk, frosk, mus, 

Forklaringene som menneskene har gitt på enkelte fenomener i 
zoologien, har endret seg etter hvert som deres kunnskaper om 
dyrene og deres miljø har økt. De eldre forklaringene røper seg den 
dag i dag, blant annet i navnet på enkelte dyr. 

Vi har alle en eller flere ganger i vårt liv lagt merke til de masser 
av metemark som ligger på jorda og vegene etter kraftige regnskyll. 
I gamle dager da man visste lite om metemarkens liv, trodde folk 
de kom med regnet fra himmelen. Det tyske navnet Regenwurm og 
det danske regnorm er en direkte konsekvens av denne oppfatning. 
Det var ikke merkelig at våre forfedre ga denne forklaringen på 
fenomenet. Den riktige forklaringen krever nemlig et grundig 
kjennskap til organismens fysiologi. 

Når det blir for tørt og varmt, trekker metemarken ned i jorda 
for å hindre at huden tørker inn. Det er nemlig en betingelse for 
den å holde huden fuktig, da metemarken ånder gjennom den. Om 
dagen holder der. seg derfor vanlig nede i jorda eller under lauv og 
lignende, men etter kraftige regnskyll kan den selv om 
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ormer og skinn kom dalende «fra oven», men når og hvor dette 
hadde forekommet, nevnte han ingen ting om. 

Det neste tilfelle av fiskeregn vi kjenner, er fra Tyskland. 
Lycosthenes nevnte i sin bok om undre («Prodigiorum ac 
Ostentorum») som kom ut i Basel i 1557, at det omkring 689 falt 
regn blandet med fisk i Saxony. Fiskeregn har tydelig vært 
alminnelig i Tyskland for i boka «Physica Curiosa» (1667) nevnte 
den lærde jesuitt Caspar Schott at det ble drettet opp fisk i 
dammer, men menneskene trengte ikke anstrenge seg for å skaffe 
fisk til disse dammene. Den kom nemlig dalende fra himmelen 
med regnet. 

Ingeniør C. W. Grant fra Bombay skrev i 1838 at det var 
vanlig kjent på den tid at fisk kunne falle ned med regnet. Han 
kjente mange offiserer som kunne fortelle at de hadde sett fisk på 
hustak og andre steder som var utilgjengelig for fisk, dersom disse 
ikke var kommet fra skyene. Men han kjente ingen som hadde fått 
dem i vannreservoir eller i hodet på seg, hvilket måtte kunne 
forekomme dersom dette fenomenet var så alminnelig. Han 
mente derimot at eggene festet til gresstrå og liknende, ble tatt av 
hvirvelvinder og ført av sted. I det varme klimaet utviklet eggene 
seg meget hurtig, og de falt ned sammen med regnet som fullt 
utviklede fisk: Grant var inne på tanken at hvirvelvinder (sky-
pumper) kunne trekke vannet med eventuelle små fisk opp i 
skyene, men siden han kjente til at fisk hadde falt ned langt fra 
sjøen og på en tid da vannbeholderne var tomme, mente han en 
slik forklaring var vanskelig å godta. 

Forholdene i India har også gitt anledning til en annen for-
klaring. Francis Hamilton nevnte alt i 1822 at det var vanlig antatt 
av indiere og europeere at ferskvannsfisk (Ophiocephalus gachua og 
Coius cobojius) kom med regnet fra himmelen, fordi folk ofte så 
disse byksende i gresset samtidig med de første kraftige regn-
skurene i regntida. Hamilton var ikke i tvil om at de søkte etter 
bedre oppholdsteder. Under tørken hadde de lidd meget i de halvt 
uttørkede og stagnerte kulper, hvor det også hadde skortet på 
mat. 

Da regnet kom, søkte de blant det fuktige gresset etter nye 
oppholdssteder med friskt vann og bedre næringsforhold. Disse 
fisk er på en måte «amfibier», da de har en labyrint i 
gjellekammeret

som fylt med vann, faktigst tillater fiskene å puste, mens de kryper 
om på land. Enkelte fisk i denne familien har også evne til å grave 
seg ned i mudderet i den tørre årstid. I regntida kommer de frem 
igjen, og indierne tror de kommer med regnet. Det er ingen grunn 
til å tvile på riktigheten av disse oppfatningene, men de forklarer 
ikke andre «fiskeregn» i India og Ceylon hvor familien Labyrinthici 
ikke forekommer. 

I Malaya som har nesten samme klima og fisk som India, ble 
Mr. Carveth Wells og hans kone i 1915 overrasket av en kraftig 
storm. Innen få minutter ble den hårde jorda oversvømmet av 
vann (flere tommer), og de så umiddelbart flere fisk på 1---1,5 
tommer. Det var ikke fisk som hadde evne til å grave seg ned i 
mudderet. De kunne heller ikke slippe fri fra mudderet på så kort 
tid, da det ville gå timer eller dager før jorda var blitt gjennombløt. 

Castelnau nevnte at det etter de kraftige jordskjelv som ble 
fulgt av kraftige regnskyll i Singapore i 1861, gikk malayere og 
kinesere og plukket fisk (Clarias batrachus) i kurver fra 
vannpyttene. Siden han også fant fisk på sin gårdsplass som var 
omgitt av vegger, mente han fisken ikke kunne ha blitt brakt dit 
med flomvannet. Ten Parg, fysiker hos sultanen av Djokjakarta på 
Java, kunne ikke være enig med Castelnau, og siden det også var 
blitt funnet fisk i Batavias gater (4. mai 1858) henledet han 
oppmerksomheten på at elvene under regntida kan gå over sine 
bredder i løpet av få minutter, og er landskapet flatt, kan hele 
området bli lagt under vann. Fisken får dermed full 
bevegelsesfrihet og kan bli funnet på de utroligste steder. I de 
nevnte tilfellene antok han at kinesernes fiskedammer rundt 
Singapore og Batavia hadde gått over sine bredder og ført fisken 
ut på veiene og inn i gatene. 

Waldemar Jochelson (1923) nevnte at Yukaghirene som lever i 
det nordlige Sibir mellom Kolyma og Alaseya elvene, tror at den 
fisken de ser i stort antall i sjøen og i elvene, er kommet fra him-
melen. De betrakter skyene som en god gud som kaster ned fisk 
som mat til menneskene. Denne oppfatningen bygger de på den 
ting at de ofte finner levende gjedde og elveørret på tørt land, fisk 
som de mener er kommet fra himmelen, men på en eller annen 
måte ikke er rukket frem til vann. Disse folkene har kjennskap til 
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at fisk utvikler seg fra rogn, men likevel holder de fast ved troen på at det er den 
gode guds verk. Jochelson forklarte fenomenet på den måte at de aller fleste sjøene 
er forbundet med elver og bekker som fisken følger fra den ene sjøen til den andre 
for å gyte. Om sommeren tørker enkelte av bekkene helt inn, og enkelte fisk kan 
bli liggende tørt. 

det ifølge Bajkov (1949) den 23. oktober 1947 i rolig, tåket vær ferskvannsfisk fra 2-
9 tommer lange på et område 1000 ganger 70-80 fot. Det siste tilfelle av fiskregn jeg 
er kommet over i litteraturen, forekom (Livadas 1954) i den vestlige delen av Mace-
donia den 15. oktober 1955. I den lille landsbyen Alona fant innbyggerne om 
morgenen ferskvannsfisk opptil 150 gr tunge i gatene. I begge tilfellene var det fisk 
som var alminnelig i vannene rundt finnestedet. 

Han nevnte et annet eksempel som også har forbindelse med Yukaghirenes 
tro. Enkelte snøfattige vintrer botnfryser enkelte sjøer inne på tundraen, og alt liv 
fryser inn i isen. Når våren kommer, flyter det død fisk opp, men faunaen fornyes 
snart, sannsynlig fra innvandring av fisk fra tilstøtende elver og bekker. Samtidig 
foreligger også den mulighet at enkelte av den innefrosne fisken våkner til live igjen 
når den tines opp, men innbyggerne der tror den kommer fra himmelen. 

Vulkanutbrudd kan også lede til den oppfatning at fisk og dyr kommer fra 
himmelen. Skjer utbruddet på sjøbotn eller innsjø, botn, kan det forårsake at 
masser av fisk blir spredd over et større område. 

Folk har også virkelig sett at fisk er kommet «fra oven». John Herriot nevnte at 
de i 1809 under en utmarsj kom ut for et kraftig styrtregn, og til alles forundring 
fikk de små fisk i hodet. I følge Herriot var de døde, og han kunne ikke si hvor de 
stammet fra eller hvilken art det var. Han var imidlertid sikker på at det ikke var 
flyvefisk. 

Professor Kilian beskrev et tilfelle fra Tyskland (1841), hvor det falt 12 fisk 
(Cyprinus gobio) fra 3-5 tommer på et område bare 15 fot i diameter, i et 
steinbrudd. Dagen før hadde det vært kraftig vind og styrtregn, mens det under 
«fiskeregnet» var skyet og rolig vær. På grunn av det rolige været mente Kilian at 
vinden ikke hadde ført fisken innover steinbruddet. Han mente derimot at hegrene 
som var svært tallrike i distriktet og ofte fraktet fisk i strupen til kolonien i 
nærheten, var blitt så redde over steinbruddet på grunn av lyn og torden at de 
slapp fisken. Denne oppfatningen støttet imidlertid ingen av arbeiderne, da de 
hverken hadde sett eller hørt fuglene. 

Slike værforhold som professor Kilians nevnte, er ikke alminnelig i 
fiskeregnberetningene. I de fleste tilfelle er værtypen blitt karakterisert som svært 
urolig med kraftige regnbyger, og hvirvelvindene eller cyklonene er blitt gjort 
ansvarlige for fiskeregnet. Disse vindenes hastighet øker trolig når den opp-
adgående luftstrømmen når skyene, for her kondenseres mye av vanndampen, og 
varmen som frigjøres, fremtvinger en oppdrift av varm luft som sannsynlig øker 
cyklonenes løfteevne. 

Allerede Lucas Jacobson Debes fremsatte i 1673 den tanken at en hvirvelvind 
hadde forårsaket silderegnet på Færøyene i 1655. Han mente en hvirvelvind hadde 
gått over sjøen og trukket vann og fisk opp i skyene. Over land hadde den løst seg 
opp, og fisken hadde falt ned samtidig med vannet. Dette fenomenet kalles 
skypumpe. 

Det er mange opplysninger i beretningene om fiskeregn som tyder på at 
skypumpeteorien er den riktige, blant annet er fisken som oftest blitt funnet på et 
lite, skarpt avgrenset område, ofte i et smalt, langt, nesten rett belte. Den beste 
støtten for denne teorien er imidlertid beretningen til Mr. E. A. Ilhenny. Den 11. 
juni 1921 var han ombord på en av sine båter for å skrape østers. Været var 
trykkende, og det ene lynet avløste det andre. Plutselig begynte en av skybankene å 
forlenge seg, og i den sydligste enden dannet det seg en krum skypumpe med svart 
liten omkrets. Etter 20-25 minutter mistet den sin forbindelse med sjøen, og i ca. 
10 minutter pøset det ned saltvann over båten. Mannskapet fant samtidig 30-50 
levende fisk (Brevoortia tyrannus) på dekket. Denne fisken som vanlig svømmer i 
store stim i overflaten, var blitt tatt av skypumpen og ført inn over båten. Fig. 2 

Med forholdsvis korte mellomrom rapporteres det fiskeregn fra forskjellige 
områder av jorden. I Marksville i Louisiana falt 
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1816 at innbyggerne på Prince of Wales øya i Øst-India samlet regnvann i tanker på 
taket av sine hus. I den tørre årstida var tankene helt tørre i flere uker, men med en 
gang regntida satte inn, ble de fylt med vann og levende småfisk. Fra Tahiti er det 
kjent at de innfødte står meget undrende overfor den ting at de ofte finner levende 
ferskvannsfisk i hull i fjellet og på steder, der sjøen eller elvene aldri når fram. De 
mener vannet og fiskene har kommet ovenfra med regnet, hvilket deres navn på 
denne fisken tyder på. De kaller den nemlig topatoua som betyr regndråpen. I de 
senere år har vi virkelig fått bevis for at fisken kan overleve en slik luftseilas, for det 
er blitt mer og mer vanlig å slippe ut ørret-yngel fra fly. 

Etter disse opplysningene er det innlysende at de oppadgående hvirvelvinder 
har sin betydning for spredning av fisk og andre dyr. Darlington (1938) har tatt 
dette momentet til hjelp i diskusjonen om opprinnelsen til den store likhet i 
faunaen på de Store Antillene og i Mellom-Amerika. Tidligere har forskerne på 
grunn av likheten i faunaen sluttet at øyene har hatt landforbindelse med fastlandet 
og mellom seg innbyrdes, men det foreligger ingen geologiske bevis for at slike 
landbruer har eksistert. Eventuelle landbruer må imidlertid ha eksistert lenge nok til 
at ferskvannsfisk og sakte bevegelige muslinger har kunnet komme over, men ingen 
slik bru ville ha kunnet hindre de mange dyr som ikke finnes på øyene i dag eller er 
dårlig representert der i å komme over. Det kunne også tenkes at øyene har vært 
landfaste og at faunaen er blitt dannet ved utryddelse av de arter som er minst 
skikket til å leve på forholdsvis begrensete øyer, men i faunaen er det ikke noe som 
tyder på dette. 

Faunaen på de Store Antillene er fattig og har mange likheter med faunaen på 
oceaniske øyer, og dette kan tyde på at den er avledet på samme måten. Enkelte dyr 
kan ha drevet over, festet til lauv og trestokker, andre har kanskje svømt over, men 
siden enkelte hurricanes oppstår over Central-Amerika og beveger seg med sine 
skypumper over øyene, er det også mulig at noen arter kan ha kommet luftvegen. 

viser et fotografi av en skypumpe som ble observert over Lake Erie i september 
1919. 

Alle skypumpene er ikke like kraftige, og etter styrken river de med seg fisk 
inntil en viss størrelse. Fra Frankrike er det et godt eksempel på dette. I en by i 
nærheten av Paris falt det under en hard storm 5-6 tommer lange fisk i gatene, og 
det viste seg at fiskedammene i nærheten bare inneholdt fisk over den nevnte 
størrelse. De minste var sannsynlig blitt tatt av en skypumpe som løste seg opp 
over byen, og fisken regnet ned. 

I beretningene om fiskeregn er det ofte nevnt at fisken etter luftseilasen 
kravler rundt i gresset eller svømmer rundt i tanker og hull i jorda som før regnet 
kom, var tørre. Thompson skrev i 
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Smånotiser 
Rørsanger (Acrocephalus s. scirpaceus). 

I litteraturoversikten nedenfor har jeg bare tatt med nyere 
litteratur over iakttagelser og problemer i forbindelse med fiske-
regn. Opplysningene om fiskeregn i eldre tider er hovedsakelig 
hentet fra Gudgers arbeider fra 1921 og 1929. I Tune danner Glomma to løp, hvorav det ene renner i sydvestlig retning, 

gjennom Visterbygda i flatt lende og er her lik en bred flod. Ved Sanne herregård 
er det grunnt vann, sumpig langs strendene og med rik takrørsvegetasjon. Hit inn 
hadde jeg søkt sent en kveld i juni 1955 for å studere de mange forskjellige 
svømme- og vadefuglene som vanligvis finnes der. 

Det var her jeg fikk høre en for meg ny fuglestemme - litt av en sensasjon. Tre 
syngende hanner laget en konsert som formelig overdøver all annen fuglelåt. Da 
jeg gikk nærmere, stilnet sangen, og jeg var redd jeg hadde skremt den nærmeste 
hannen vekk. Imidlertid fikk jeg se enkelte sivstrå gi etter og bevege seg litt, 
ettersom den flyttet seg fra det ene til det andre, helt nede ved vannflaten. Jeg 
holdt meg i ro der jeg sto, men denne lille fuglen var tydeligvis bestemt på å trette 
meg ut. Det gikk mot midnatt, og jeg var nødt til å trekke meg tilbake. 

Minn venn apoteker Larvin som også er en ivrig amatørornitolog, ble meget 
interessert da jeg fortalte om min opplevelse, og vi var begge like ivrige etter å 
komme denne vår nye fuglevenn nærmere inn på livet. Vi dro daglig ut til stedet 
ved daggry, for arbeidsdagen begynte. På lang avstand hørte vi hver gang disse 
ukjente fuglene synge for fullt, og særlig i de tidlige morgentimene lød sangen 
fascinerende. Formodentlig ble de vant til vårt daglige besøk, vi kom 
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I midten av februar reiste eg to gonger framom laguner og løker av Nilen 
mellom Alexandria og Cairo. Eg kunne ikkje der sjå svaler eller andre kjende 
trekkfuglar. 

På ferd mellom Port Said og Malta var det stiv kuling av aust den 17. og 
18. mars. Trekkfugl på ferd kunne lett bli drivne ut av kurs i slikt ver. Det var 
kanskje grunnen til at skipet den 17. mars var kvileplass for 2 tårnfalkar, som 
av og til gjorde ein sving i lufta, men kom attende. 

Same dag sat ein liten forpjuska fugl i det opne frontglaset til styrehuset 
og stirde lenge opp og ned og med stor interesse på «jungmann Jansen» som 
sto til rors. Det synte seg å vere ein steinskvett. Han var lite redd og flaug hit 
og dit på skipet heile dagen. Sette seg jamvel ein gong på lua eg hadde på 
hovudet. Eg freista han med mat, men han tottest ikkje ha noko skjøn på det. 
Sist eg såg han, smaug han inn under ein vasstank på hyttetaket akter. 

Same dagen hadde andre sett ei linerle ombord. 

Den 18. mars tidleg om morgonen såg eg ei svale som flaug jamsides 
skipet. Snart sette ho seg på ein stram stålwire akterut. Det var ei låvesvale. Ho 
tøttest vere heilt utkøyrd, og eg kunne gå tett innåt henne. Då eg kom ut att 
etter frukost, var ho borte, og eg såg henne ikkje att. 

Eg undra meg over at svale var på nordferd so tidleg. 

Maskinmeisteren fortalde at han av og til hadde hatt vitjing av svaler heilt 
inn i lugaren sin. Dei var grådige etter vatn, når han sette fram ei skål. 

Haakon Lie 
dem nemlig etter hvert riktig nær og fikk ofte anledning til å betrakte den 
gråbrune, hvitstrupete sangeren på 4-5 m hold. 

Lørdag 25. juni undersøkte vi for første gang det mannshøye sivet og fant 
et lite, fullendt bygget rede festet til tre sterke sivstengler 40 cm over 
vannflaten. 1. juli lå det 4 grønnaktige egg med tettsittende, store brungrå 
flekker i redet. Først da var vi 100 % sikre på at det var rørsangeren vi hadde 
funnet. Redet ble senere klippet ned og sendt Zoologisk Museum i Oslo, hvor 
det antagelig fremdeles oppbevares. 

Vi benyttet anledningen til å ta vedlagte fotografier hvor fig. 1 viser en del 
av terrenget og fig. 2 redet sett ovenfra. 

Harald Schille 

Spettmeiser (Sitta europaea europaea L.) i Fåberg. 

I hele vinter har vi hatt flere spettmeiser (Sitta europaea europaea L.) på 
fuglebrettet på gården Søndre Jørstad i Fåberg. Jeg var litt i tvil først, for jeg 
hadde aldri sett den, bare lest om den, men jeg tok den fort. Farvene var klare 
og fine i høst da vi så dem først, de kom sammen med blåmeis og kjøttmeis. 
De virket slett ikke skye, snarere tillitsfulle eller troskyldige. Meisene er mye 
mere vare. Spettmeisene er glupske, nesten til villskap, hopper høyt opp under 
hakkingen. Brettet vårt står på en vinduskarm, vi har hatt vinduet oppe og sett 
på dem på nært hold, det er nesten som om de ikke ser oss. For en del år siden 
fikk jeg pålitelige opplysninger om at spettmeisen ble sett ved Oppland 
landbruksskole på Storhove i Fåberg. Den skal også være sett flere vintrer ved 
Balberglia skole, og sist vinter og i vinter ved Fåberg klokkergård, men de siste 
opplysninger tør jeg ikke feste lit til. Folk er ofte sløve når det gjelder 
iakttagelser i naturen. Nå under den strenge kulden og det store snefallet vi har 
hatt i de siste uker, bærer spettmeisene preg av å ha losjert i piper og lignende 
skitne steder. De klare farvene er gråsvarte, og fuglene har et pjusket utseende. 

Per Lie 

Trekkfuglar i Mithavet 

I februar og mars 1956 hadde eg på ei reise i Mithavet høve til å sjå nokre 
av trekkfuglane våre. 

Den 23. februar sto eg framfor Karyatidene på Akropolis. Då kom ei linerle 
og sette seg på stubben av ei gamal marmor-søyle i det klåre solskinet. Derfrå 
hoppa ho ned i graset som spira vårgrønt mellom marmor-brota. Ho vippa og 
plukka mellom dei gule blomane med same fakter som på eit tun i Norge. Ho 
var som ei helsing frå heimlandet Snart skulle ho vel på nordferd
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Bokanmeldelse 
Borgestad Legat I 1929-54. 

det kunne få stor økonomisk betydning om de mange små uløste spørsmål med 
sildens reaksjon på lys kunne bli klarlagt. 

Beyer og Føyns oversikt over Oslofjordens forurensning ruller opp for 
oss et bedrøvelig bilde av hvordan en relativt rik fauna av bunndyr, fisk, reker 
o.s.v. totalt kan ødelegges i løpet av noen få år p.g.a. kloakktilførsel fra en 
storby. Den grunne terskelen i Drøbaksundet vanskeliggjør fornyelsen av 
bunnvannet i det indre fjordområde, gjødselstoffene fra kloakkene skaper en 
så voldsom oppblomstring av planktonalger i overflatelagene at intet lys 
trenger igjennom, der utvikles svovelvannstoff, og bunnvannet helt opp til 
noen få meters dyp råtner. Og skadevirkningen innskrenker seg ikke bare til 
områdene like ved byen, de går inn i Bonnefjorden og utover forbi Steilene 
helt ut mot Drøbaksundet. Hvis dr. Føyn ved den elektrolytiske 
rensemetoden han har uteksperimentert, kan greie å rette på denne 
bedrøvelige tingenes tilstand, vil bevilgningene fra Borgestad Legat ha bidratt 
til å løse et problem av slike dimensjoner at legatets stifter, statsminister 
Gunnar Knudsen, neppe hadde våget seg å tenke en slik mulighet. 

Erling Sivertsen 

Utgitt av Legatets Forvaltningskomite. Oslo 
1956. En fremsynt donator og et vel anvendt 
fond. 

Det er med stor glede jeg har lest denne korte, men innholdsrike 
beretningen over 25 års virke for marinbiologisk forskning. Til tross for at 
legatets avkasting er beskjeden, bare omkring 5000 kroner årlig, er det 
imponerende forskningsresultater som er oppnådd. Forklaringen er selvsagt at 
fondet bare ydet bidrag innenfor et vel avgrenset område, fortrinnsvis til 
marinbiologiske undersøkelser ved Universitetets biologiske laboratorium, og 
at dette institutt hadde øvede forskere å sette inn på de spesielle oppgavene 
som meldte seg. 

I de første årene ble legatets midler brukt til bl.a, «Øst-ekspedisjonen 
1929» til Danmarkstredet, hvor plankton-produksjonen, selfangsten og 
håkjerringfisket ble studert, men hovedsagelig ble midlene anvendt til 
hydrografisk-biologiske undersøkelser utenfor Mørekysten. Ved disse 
undersøkelsene ble grunnlaget skapt for den någjeldende oppfatning av den 
årlige cyklus i havets plankton. produksjon, hvor lyset, temperaturen, men i 
første rekke tilførselen av næringssalter fra dypet til overflaten ved 
konveksjonsstrømmer er de utløsende faktorer for planktonblomstringen. Og 
denne forklaringen viser seg, som professor Braarud peker på, ikke bare å 
gjelde for sjøen langs Norskekysten, men generelt for de nordlige farvann, 
både i kystområdene og det åpne hav, likesom i Antarktis. 

Etter Braaruds artikkel om planktonet behandler professor Ruud 
rekefisket og dets utvikling i Norge. Det er ganske eiendommelig å lese om at 
så sent som i slutten av forrige århundre ble rekefisket bare drevet i 
Drammensfjorden innenfor Svelvik, og på meget primitivt vis med håver og 
agn. Først da Johan Hjort påviste nye store rekefelter så å si over alt i våre 
fjorddyp hvor han prøvet, og konstruerte egen reketrål, tok fisket seg opp for 
alvor. Nå drives det rundt hele kysten nordover til Varangerfjorden og er blitt 
nr. 13 i rang blant våre fiskerier. Det er som professor Ruud sier, et 
imponerende praktisk resultat av rent vitenskapelige undersøkelser, og en 
honnør til fiskerne som selv utvidet driften etter at vitenskapsmenn hadde 
pekt på mulighetene. Borgestad Legat gjorde det også mulig for Hjort og Ruud 
å ta opp studiet av rekene i Oslofjorden i årene 1933-36, både for å studere 
rekebestanden og fiskets innflydelse på samme, samt bestemme rekenes alder, 
vekst og kjønnsomvandling. Disse spørsmål var blitt særlig aktuelle idet det 
nettopp var påvist at dypvannsreken var en protandrisk hermafrodit, d.v.s. 
hvert individ fungerer først som hann, men slår senere om til hunn. Derfor er 
alle de små rekene (under 9-10 cm lengde) hanner, mens alle større er hunner. 

Olav Dragesunds rapport over hvordan fiskestimer påvirkes av kunstig lys, 
viser klart hvilket komplisert problemkompleks man her er stillet overfor. 
Særlig for sildesnurperne, som lenge har anvendt kunstig lys under fisket, vil 

Foreningsmeddelelser 
Til medlemmene av Norsk Zoologisk Forening. 

Medlemmene mottok for en stund siden innbetalingskort for kontingent 
1956 til N.Z.F. 

Kontingenten er kr. 10,00 for senior-medlemmer, kr. 5,00 for junior. For 
medlemmer tilsluttet Osloavd. av N.Z.F. er kontingenten heholdsvis kr. 12,00 
og kr. 7,00. 

En håper at de medlemmer som ikke alt har ordnet kontingenten for 1956 
gjør det straks. 

De som skylder kontingent for tidligere år, fikk krav høsten 1955. Noen av 
disse har enda ikke betalt den skyldige kontingenten, og en ber disse ordne 
dette straks. 

Vennlig hilsen styret. 

MEDDELELSE 

fra Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening, høstsemestret 1955 Den 13. 
oktober hadde vi besøk fra Schweitz. Dr. Hans Traeber presenterte en 
helaftens fargefilm om «Plante- og dyreliv ved Rhone-deltaet» og ga livlige og 
interessante kommentarer til den meget gode filmen. Møtet ble holdt sammen 
med Norsk Botanisk Forening. Til stede ca. 125 personer. 
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3. november viste Gunnar Frydenlund en rekke ypperlige fargelysbilder 
fra Oslomarka, Rundøy og Fokstua. Han knyttet bildene sammen med mange 
pussige iakttakelser som han hadde gjort under fotograferingen. Det er alltid 
morsomt å høre Gunnar Frydenlund i foreningen, og man blir hver gang like 
betatt av de sjeldent gode fotografiene. Til stede ca. 50 personer. 

Årsmøte ble holdt 1. desember. Etter at årsberetningen og regnskapet var 
godkjent, ble det valgt nytt styre. Dagfinn Møller ble gjenvalgt som formann. 
Styret ble ellers bestående av: Stud.real. Karen Anna Forsdahl, stud.real. Svein 
Myrberget, Bjarne Sætre og stud.real. Leif Ryvarden. Cand.real. Per Fjeld og 
cand.mag. Jan Økland ble gjenvalgt som revisorer. - De utloddede fugler ble 
trukket og vunnet av lodd nr. Y 11 og Ø 15. Professor Fridtjof Økland 
foretok trekningen. - Cand. real. Hj. Munthe-Kaas Lund holdt aftenens 
foredrag: «Med ternene til Afrika. Dyre- og folkeliv på Gull- og 
Elfenbenkysten», med fargelysbilder. Munthe-Kaas Lund er meget populær i 
foreningen og høstet stor applaus. Til stede var ca. 45 personer. 

Etter alle møtene er det som vanlig blitt servert rundstykker med te og øl. 
Av de ca. 300 medlemmer som står i vårt kartotek, har bare ca. 180 betalt 
kontingenten for 1955. Vi benytter denne anledning til å oppfordre dem som 
ennå ikke har betalt til å gjøre dette, dersom de ikke ønsker å strykes fra 
kartoteket. 

Kontingenten er kr. 12,00 for senior- og kr. 7,00 for juniormedlemmer 
(hvorav går kr. 10,00 - resp. kr. 5,00 - til Hovedforeningen). 

A. W. B. 
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