


 

Amatøren i vitenskap 
Av Hjalmar Broch 

I juliheftet av det framtredende engelske tidsskrift 
«Endeavour» 1956 er det en verdifull redaksjonell artikkel om 
dette emnet hvor flere betraktninger sikkert vil være av interesse 
for mange av Norsk Zoologisk forenings medlemmer. Enda jeg 
ved å skrive om den overtreder grunnregelen at «tidsskriftet skal 
bare handle om dyrelivet og ikke om oss selv», våger jeg det - og 
må derfor be om undskyldning. 

England er mere enn noe annet land amatørzoologenes land. 
Vi må godta «Endeavour»s definisjon av en amatør: «et 
menneske for hvem arbeidet med vitenskapen er et sekundært 
arbeid i hans liv» - vi kan på norsk kanskje bedre si det slik: en 
hobby ved siden av hans levebrød. «I eldre tid var den 
vitenskapelige erfaring i det hele tatt så begrenset at en 
nybegynner med litt flid og intelligens kunne skaffe seg 
tilstrekkelige kunnskaper til å mestre en eller annen gren av 
naturvitenskapene på et års tid.» Vi ser da også at de eldre 
forskere i vårt lands zoologi - store navn som Hans Strøm, biskop 
Johan Ernst Gunnerus og flere andre - var rene amatører. Det 
fantes også da en hel del som bare var rene 





vitenskap. I alle siviliserte land er det nemlig tallrike le.-menn hvis 
vitenskapelige interesse ikke innskrenker seg til å lese om pro, 
fessjonelle vitenskapsmenns arbeid, den egger dem også til å utvikle 
kunnskapsområdet ved personlige anstrengelser. Hva utsikt har de? 
Ved første øyekast kan den synes å være meget liten. Etter hvert 
som årene går, blir hver vitenskapsgren mere innviklet i sine 
problemer og mere spesialisert i sin teknikk. Der var en tid da 
vitenskapelig framgangsmåte i det minste i store trekk var forståelig 
for alle folk med almen utdannelse; men idag kan selv 
vitenskapsmenn finne at kollegers arbeid på andre områder er like 
ubegripelige for dem som de guddommelige mysterier. Når selv 
innvidde støter på denne vanskeligheten, kan nok også amatøren 
som kikker inn utenfra, føle motløshet og sorg. 

dilettanter. Men dette er en annen historie, det er de positive ting som 
teller. 

Vi må ved betraktningen av disse fjerne tidene huske på, som 
«Endeavour» peker på», at det «i sannhet stod forholdsvis få muligheter 
åpne for den professjonelle vitenskapsmann.» - Men parallelt med den 
økende utvidelse av kunnskapene våre i forrige hundreår steg også 
kravene til det materielle utstyr i mange vitenskapsgrener, og 
tendensen blant amatørene gikk derfor stadig mer i retning mot de 
mindre høyt spesialiserte og de i teknisk henseende mindre krevende 
vitenskapsgrener, særlig til geologi, botanikk og zoologi. 

I det nittende århundre ble det nedlagt et stort og meget verdifullt 
arbeid av ikke-professjonelle entusiaster i disse vitenskapsgrenene. 
«Endeavour» peker på at amatøren William Smith (1769-1839) «faktisk 
var grunnleggeren av den stratigrafiske geologi»; av professjon var han 
ingeniør og godsforvalter. Og bladet nevner også den franske 
elementærskolelærer Jean Henri Fabre som (i 1879-1907) brukte «sine 
usedvanlig høyt utviklede evner i tålmot og skarp iakttakelse til 
studier over insektene» - han må nok betegnes som en banebryter i 
studiet av «behaviour» og dyrepsykologi som peker helt inn i vår tids 
moderne «Umwelt»forskning (studiet av dyrets psyke i forhold til hele 
dets livsområde). 

Vi kan fra samme tidsrum notere oss flere framtredende zoologiske 
amatører i Norge som både landet og zoologien står i stor 
takknemlighetsgjeld til. Her skal bare nevnes noen få navn slik som 
molluskforskerne Birgithe Esmark og Herman Friele, 
edderkoppdyrforskeren Edvard Ellingsen, entomologene Thomas G: 
Munster, Bjarne Lysholm og Nils Grønlien, ornitologene E. A. T. 
Landmark og J. A. Thome. En egenhet hos de to siste kan vi i 
forbifarten merke oss. De var begge usedvanlig skarpe iakttakere, 
særlig når det gjaldt fuglenes livskrav og forhold til omgivelsene, men 
de hadde kanskje noe for sterk selvkritikk og offentliggjorde derfor selv 
meget lite om sine iakttakelser. Derimot overlot de meget av sitt stoff 
til sin venn, fagzoologen R. Collett som nyttet svært meget av det i sine 
avhandlinger. 

Nærmere ettertanke vil få oss til å modifisere denne dystre 
slutning. For det første, observasjoner som er tydelig forskjellige fra 
eksperimentelle sider av mange vitenskapsgrener er ennå innenfor 
amatørens rekkevidde, og slikt observasjonsarbeid har ikke fått 
mindre betydning. Det har f.eks. alltid eksistert amatørastronomer. 
Professjonelle astronomer har i betraktelig utstrekning støttet seg til 
dem, når det gjelder observasjoner over variable stjerner, letingen 
etter og oppdagelsen av kometer og funn av nye stjerner. 

Økologien, både hos planter og dyr, er et ytterligere felt hvor 
amatøren kan finne en tilfredsstillende og nyttig tumleplass for sin 
energi. Økologiske studier kan ikke gjennomføres i en fart. De 
krever langvarige og metodiske observasjoner og setter slike krav til 
tid at den professjonelle botaniker eller zoolog vil finne det vanskelig 
å møte dem. På samme måte som i entomologien som aldri mangler 
sine tallrike legmannsdisipler, vil innsamlingen av korrekte, 
stadfestede data fra amatører være av betraktelig verdi for folk som 
er mere opptatt med tekniske studier over emnene.» 

Det er, slik «Endeavour» setter fingeren på, av aller største 
betydning at de opplysningene amatørene kommer med - ikke minst 
i zoologien -- er absolutt korrekte og kan stadfestes. Det kan ikke 
sterkt nok framheves at den såkallet basiske kunnskap må være 
grundig nok, og at amatøren er fullt klar over sin be 

Men tilbake til «Endeavour» som skriver: «Det er verd å se noe 
nærmere på spørsmålet om amatørens mulige rolle i moderne 



grensning. Ingen zoolog evner idag å beherske mere enn en 
begrenset del av hele zoologiens fagområde, noe en 
samvittighetsfull fagzoolog vil innrømme før alle andre. Mange av 
amatørene vil på grunn av forholdene dessverre måtte nøye seg 
med det grunnlag, de kan skaffe seg selv alene ved hjelp av 
bøker, de er «autodidakter» som en sier, og biblioteket er altfor 
lett noe mangelfullt. Når og hvor de har høve til det, bør de derfor 
søke å styrke og utvide grunnlaget ved å pleie forbindelser med 
andre zoologer, både amatører og fagzoologer. 

individets forhold til faget og påliteligheten som teller. Det fins 
heller ikke noen «priviligert klasse» innenfor deres forskning, 
samme målestokk brukes på alt som blir levert. Det er dette som 
har gitt de engelske amatørene slik høy stjerne i vitenskapen 
verden over. 

Fra Stavanger Museum V. 
Av Holger Holgersen 

England har vært og er de zoologiske amatørers forjettede 
land, noe som har sin rot i flere forhold. I forrige hundreår da 
dyregeografien tråkket rundt i barneskoene sine, var ennå den 
«orografiske» utgreiingen - d.v.s. kartleggingen av finnesteder - 
hovedsaken, og det var en gullalder for «frirnerkesamlere». Men 
som «Endeavour»s artikkel viser, det var meget få store stjerner. 
De færreste forstod at denne registreringen ikke i og for seg er 
noen vitenskapelig prestasjon og at den først da får betydning, 
når alle økologiske betingelser blir trukket med inn i bildet, da 
disse vanlig har større betydning enn stedets geografiske 
beliggenhet. En kunne ofte fristes til å si at den sikre 
identifikasjon av arten var mere av en vitenskapelig prestasjon, 
kjennskapen til dyret altså mere enn navnet på lokaliteten. Dette 
kan vi også se av vår tids ringmerkinger: det er slett ikke helt 
sjelden at et individ har et ganske annet navn i 
merkningsprotokollen enn i gjenfangstoppgaven som voksen, noe 
som kan virke temmelig forvirrende - jeg glemmer ikke en 
gråtrostunge som i tiden til gjenfangsten utviklet seg til en 
tamdue, eller en annen trostunge som hadde forvandlet seg til en 
voksen rødstjert. Slikt vitner om manglende ansvarsfølelse og 
forståelse overfor vitenskapens grunnkrav og skader tilliten. 

Det som så å si har gitt de engelske amatørene deres 
adelsmerke, er deres pålitelighet. Dessuten at de alltid mere og 
mere tenker på «the reason why», på det egentlige mål for 
arbeidet i det lengre løp. De ser på sitt arbeid med samme 
ansvarsfølelse som fagzoologene som de da også i ett og alt søker 
å arbeide seg opp i høyde med. Derfor har de atskillig motvilje 
mot «dilettanter» enten de opptrer blant fagfolk eller amatører, 
alle bedømmes likt. Det er bare 

Svartkråka (Corvus c. corone) er ikke nettopp av de fugler 
man ser oftest hos oss. Den har vært sett enkelte ganger i de 
forskjelligste landsdeler i løpet av de siste hundreår eller vel så 
det. I Pasvik så Schaanning et reirbyggende par i 1904, og et par 
hvor den ene fuglen var grå, den andre svart, ble iakttatt av 
Siebke på Malmøya ved Oslo våren 1853. Ellers er svartkråker 
funnet på flere steder i Oslo-området nordover til Løten og Åmot, 
men alt annet enn ofte. I nyere tid er det særlig ved Bergen fuglen 
er sett. Der har konservator Willgohs skutt eksemplarer både i 
1933 og 1935 og sett den enda flere ganger om våren, alltid i 
selskap med vanlig kråke, siste gang på Fjøsanger 18. april 1941 
(Willgohs i Fauna, h. 2, 1950). På Lista har den vært sett ganske 
ofte om høsten i årene 1951-1953, oftest enkeltvis sammen med 
vanlige kråker, men også 2, 3, og 5 sammen. Ialt foreligger 14 
observasjoner i september-oktober disse tre årene (Sterna nr. 7, 
8, 14 og 23). 

På Revtangen på Jæren så jeg første gang en svartkråke den 1. 
mai 1955. Det var en enslig fugl, som kom flaksende rett mot meg 
i lav høyde mens den jevnt og trutt lot høre det vanlige hese 
kråkeskriket. I 1956 så jeg svartkråke med sikkerhet første gang 
den 16. april. Etpar usikre observasjoner litt tidligere er det best å 
overse. Men nevnte dato satt to kråker, den ene grå, den andre 
svart, i taren på nordsiden av revet og lot seg betrakte fra alle de 
vinkler som var nødvendig for en sikker observasjon. 

Dette var bare den første av en lang rekke observasjoner, i 
mai, september og oktober 1956. Jeg fikk inntrykk av at det 
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men utover våren og forsommeren, inntil de unge kornkråkene av 
året er flyvedyktige, er det bare svartkråka som er svart over det 
hele, til og med på tøylene. Ramnen ser jeg her bort fra, ingen bør 
kunne forveksle den med svartkråka.

bare var å gå ut for å finne svartkråka, så varte det ikke lenge før 
letingen ga resultat. Men ellers er jo ikke kråkene de fugler man 
pleier å se særlig nøye på, der de flyr omkring i landskapet, og 
svartkråka ble nok ofte oversett. Den 28. mai var en svartkråke der 
igjen i selskap med en grå, og det falt seg så heldig at vi nettopp i 
dagene 28.--30. mai hadde en ekskursjon av zoologer fra universi-
tetet i Bergen på plassen. Ikke bare fikk vi alle se svartkråka den 28. 
mai, men to dager senere så vi enda en fugl, denne gang alene. At 
det var 2 forskjellige individer, viste seg tydelig den 30. mai, for 
mens fuglen som ble sett denne dag, hadde alle vingefjærene i 
behold, viste den fra 28. mai tydelig fjærfelling, den manglet flere 
svingfjær. 

Utover sommeren og høsten viste svartkråka (eller en av dem) 
seg rett som det var, alltid i selskap med en eller flere vanlige kråker, 
siste gang (før dette skrives) den 28. oktober, da en forsamling på ca. 
25 kråker, derav en svart, gjorde det hett for en hønsehauk som jaget 
over plantningen rett ved fuglestasjonen og iblant tok seg en hvil på 
en gjerdestolpe. 

Den systematiske stilling av svartkråka har vært og er tildels ennå 
noe omstritt. Den har vært betraktet som en god art, men etter hvert 
blir den mere og mere oppfattet som en geografisk rase av vår 
vanlige Corvus cornix. Utbredelsen tyder på dette, og det fns heller 
ingen strukturforskjeller mellom de to. Det eneste som skiller dem, 
er fargen. At det er raser av en og samme art, peker også den stadig 
bastardering på. Avkommet kan vise alle overganger i farge mellom 
de to former, og slike hybrider kan igjen pare seg med hverandre like 
så vel som med individer av ublandet rase. 

Hos oss er en slik hybrid sett på Lista den 19. september 1953. 
På Revtangen har jeg ikke sett noen i 1956, så det kan ikke tas som 
noe bevis for at svartkråkene her har hekket i par med vanlig kråke, 
heller ikke har antallet svartkråker økt utpå sommeren, så de to 
svartkråkene som med sikkerhet er sett, har iallfall ikke klart å få 
noen unger på vingene, om de skulle ha vært et par. 

Forskjellen mellom svartkråke og kornkråke er enkel nok når 
man bare hører skriket fra dem. Svartkråka kar, nok kanskje 
forveksles med unge kornkråker, som er svarte over det hele, 

I 1951 omtalte jeg (Sterna nr. 1) rent summarisk de første 9 
observasjoner av splitterne (Sterna sandvicensis) i Norge, i tiden 
1883-1950. Den siste kjente iakttagelse var da et eksemplar ble sett 
på Nese i Klepp 22. juni 1950. Alt året etter kunne listen økes med 
nye funn. Jeg så 2 stykker på Revtangen den 27. mai, og senere ble 
enda en sett samme sted den 16. august (Sergio Frugis). 

På Lista er arten sett noen få ganger, 1 til 4 eksemplarer 
sammen, i september 1952, 1953 og 1954. 

I 1955 så jeg på Revtangen en enkelt fugl den 13. august, men i 
1956 ble observasjonene her noen flere. Den 19. juli var det minst l, 
sannsynligvis 2 splitterner ved stranden like ut for fuglestasjonen 
(jeg hørte den ene fra kjøkkenet), 7. august minst 3 og 9. august 2. 
Den 17. august var der igjen 2. Blant fuglene som ble sett i august, 
var det både voksne og ungfugler. Tyder dette på at splitterna har 
ruget i Norge nå? Det er ikke helt utelukket. De nærmeste kjente 
rugestedene ligger i Danmark og Sør-Sverige, og når arten i de siste 
år er sett hos oss i alle månedene mai til september, er det ikke 
umulig at noen av fuglene som er kommet hitopp på et forlenget 
trekk på forsommeren, også har slått seg ned for å hekke her. 

Splitterna har kløftet hale og svart hette som både rødnebbog 
makrellterne. Den kan derfor lett oversees, men den skriker ganske 
annerledes enn disse, og blir man først oppmerksom på fuglen, vil 
den selv på ganske lang avstand vise seg tydelig større enn de andre 
to, den har svarte bein og svart nebb med gul spiss, antydning til 
nakketopp, og halen er ikke så sterkt kløftet som på de andre to. 

To svartterner (Chlidonias niger) passerte sørover langs Reve, 
stranden den 8. september. Begge var ungfugler av året. 

Storjoen (Catharacta skua) viste seg også etpar ganger på Rev-
tangen i 1956. Først dukket en enkelt fugl opp den 15. august.
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av Runnstrøm. Regelen er at dyr, som lever i et farvann hvor 
temperaturen er nær den laveste grense for deres 
toleranseområde, gyter i de varmeste måneder av året, mens dyr 
som lever på grensen av den høyeste temperatur, gyter i den 
kaldeste årstid. Det har imidlertid vist seg at problemet ikke er 
så enkelt, og ikke alle forhold ved de marine dyrs forplantning 
lar seg forklare ut fra denne regel. Det er derfor sannsynlig at vi 
må regne med at det er et nøye samspill av en rekke økologiske 
faktorer som regulerer både forplantningscylclus og 
forplantningsform, og uten tvil er her ernæringsforholdene en 
viktig faktor. 

Den kom jagende nordfra og forsvant langs stranden, men en 
stund etterpå viste den seg for nordgående igjen. Tidligere har jeg 
mest måttet sammenligne storjoen med en mørk måke med rolig, 
nesten bedagelig flukt, men denne gang viste den seg tydelig nok 
som en slektning av tyvjoen, der den med lange, kraftige vingeslag 
jaget henover sjøen i stor fart. - Senere ble enda en fugl sett den 6. 
september, da den passerte revet og forsvant utover sjøen i nordlig 
retning. - 

Sotsnipa (Tringa erythropus) er sjelden på disse kanter. 
Stavanger Museum har et eksemplar skutt på Revtangen 30. 
august 1953 av A. Bernhoft-Osa. Den 13. og 14. august 1956 var 
det en sotsnipe på revet sammen med rødstilk og endel andre 
småvadere. På avstand var det ikke lett å skjelne den fra de 
andre, men på kortere hold skilte den seg tydelig ut ved sine lange 
bein, tydelig øyenstripe, og mangel på vingebånd. - 

1956 har vært et korsnebbår av format. Alt i slutten av juni så 
jeg de første flokkene på forskjellige steder i Telemark, og omkring 
midten av juli viste etpar småflokker seg på Revtangen. Utover 
høsten ble de tallrikere både her og i hele distriktet forøvrig, ikke 
bare grankorsnebb, men også furukorsnebb. Båndkorsnebb 
(Loxia leucoptera) har jeg derimot bare sett 2 ganger med sikkerhet 
hittil, først 1 (muligens 2) den 9. juli, og deretter 2 sikre den 4. 
november. 

Hos flere grupper av marine dyr synes forplantningscyklusen å 
være slik regulert at larvene klekkes på den tid av året da er-
næringsbetingelsene etter alt å dømme er optimale. Dette gjelder 
først og fremst dyr hvis larver ernærer seg av planter eller andre 
dyr innen planktonet. 

Planteplanktonet består av mikroskopiske små, encellede 
planter som svever fritt i sjøen. De trenger lys til photosyntesen 
(omdannelsen av uorganiske forbindelser til organiske), og denne 
kan derfor bare foregå i de øvrige vannlag hvor det er tilstrekkelig 
lys. I kolde og tempererte farvann er det på grunn av lysforholdene 
også en utpreget årsvariasjon i produksjonen av planteplankton, 
høy produksjon om sommeren og ingen eller minimal produksjon 
om vinteren. 

I dyreplanktonet finner vi representanter for de fleste marine 
dyregrupper. Enkelte lever planktonisk hele sitt liv, mens andre 
bare har et kortere eller lengre planktonisk stadium. 
Spiseseddelen for alle disse forskjellige dyregrupper varierer 
sterkt. Noen er rene plante-etere, mens andre lever av rov. Den 
tallrikeste gruppe blant de plante-etende dyr er copepodene. Det 
var tidligere meget diskutert hva copepodene lever av, men det har 
vist seg at i tarmen hos disse dyrene finner en nesten bestandig 
rester av kiselalger (diatomeer), og foringsforsøk i akvarier har 
bekreftet at i alle fall den alminneligste copepode i våre farvann, 
Calanus finmarchicus (voksne individer ca. 4 mm lange) eller rødåte, 
som den kalles av fiskere, kan leve av kiselalger. 

Forplantningsperiodene hos Calanus følger nøye svingninger i 
mengden av planteplankton. I nordlige farvann er det bare en 

Sammenhengen mellom ernæring og 
forplantning hos hvirvelløse 
marine dyr 

Av Ole-Johan Østvedt 

Det har vært antatt at temperaturen er den viktigste 
regulerende faktor for de marine dyrs forplantning. Dette ble 
allerede fremhevet av Appelløf, men det ble først klart presisert av 
Orton og senere 
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disse forsøk viser at eggleggingen hos Calanus står i nøye 
sammenheng med ernæringsforholdene, er det ikke sikkert at 
den næring som påvirker eggleggingen også er brukbar som føde 
for de yngste larvestadier (naupliene som er ca. 0,5 mm lange). 
Det er imidlertid vist at naupliene kan spise så store organismer 
som Peridinium trochoideum (25x19) li. 

periode med høy produksjon, og Calanus finmarchicus har også 
bare en gyteperiode som begynner like etter oppblomstringen av 
planteplankton. På lavere breddegrader hvor produksjonen av 
planter foregår over en meget lengre tid av året, har copepodene 
som oftest flere gyteperioder som mer eller mindre glir over i 
hverandre. 

Til de plante-etende dyr i planktonet hører også de fleste 
larver av hvirvelløse bunndyr. Disse larvers næringsbehov er fra 
5-10 ganger så høyt som for de voksne dyr på bunden. Det er 
beregnet at en larve av vår alminnelige østers (Ostrea edulis) må 
konsumere en million microorganismer for å fullføre utviklingen 
i sitt 1-2 uker lange larveliv. De fleste pelagiske larver vil derfor 
omkomme etter bare noen få timers næringsmangel, og det er 
særlig viktig at gytingen foregår på den tid da 
ernæringsmulighetene er optimale. Dette er også blitt vist ved 
undersøkelser av forplantningstiden hos bunndyr på Øst-kysten 
av Grønland av Thorson. Thorson fant der at gytingen hos 
muslingene (Mya truncata og Saxicava arctica) er begrenset til 
en kort tid på sommeren samtidig med en øking i 
planteplanktonet. Gytingen begynte før temperaturen i sjøen på 
grunn av sommeroppvarmingen var begynt å stige. Det synes 
således å være en nøye sammenheng mellom gytingen hos 
muslingene og planteplanktonet. Denne antakelse støttes av 
eksperimentelle forsøk utført av japaneren Miyazaki. Ved å 
tilsette vannet en ekstrakt av en grønn alge (Ulva pertuosa eller 
en art av Enteromorpha) klarte han å få hanner av østers 
(Ostrea gigas) til å gyte. Den aktive substans av algen var løselig 
i vann og tålte endog 30-40 minutters koking. På grunnlag av 
disse forsøk og sine egne observasjoner antar Thorson at en 
øking i planteplanktonet kan virke som stimulans for gytingen 
hos marine dyr. 

Miyazaki's forsøk ble som nevnt utført med en musling, og 
det er kjent at larvene av muslingene utvikles meget hurtig. En 
art som Ostrea gigas har allerede frittsvømmende larver 52 timer 
etter befruktningen. Det betyr at planteplanktonet som 
stimulerer en musling til å gyte allerede få dager etter, kan tjene 
som næring for larvene, forutsatt at plantene er av den 
størrelsesorden at larvene kan ete dem. 

Hos andre grupper av planktoniske dyr synes det også å være 
en nøye sammenheng mellom tidspunktet for gyting og opp-
blomstringen av planteplankton. Undersøkelser av lyskreps 
(euphausider) i det nordlige Atlanterhav har vist at gytingen 
begynner senere i de nordligste områder enn i de sydligere. Det 
synes rimelig å anta at denne tidsforskjell skyldes temperatur-
forholdene. Imidlertid har den islandske forsker Einarsson vist at 
ved kysten av Island begynner en art av lyskreps (Thysanoessa 
inermis) å gyte i mars-april ved en temperatur på 6-7' C, mens den 
samme art ved vestkysten av Grønland gyter i vann med 
temperatur omkring 0 ° C. Einarsson konkluderer derfor med at 
ernæringsforholdene sannsynligvis er avgjørende for bestemmelse 
av tidspunktet for gytingen. Denne antakelse bygger blant annet på 
det forhold at det bare ble konstantert gyting i de områder hvor det 
samtidig var en oppblomstring av planteplankton. 

I enkelte farvann er det ikke påvist noen sammenheng mellom 
tidspunktet for gyting hos de planktoniske dyr og oppblomstringen 
av planteplankton. Men de aller fleste observasjoner tyder likevel 
på at ernæringsforholdene har avgjørende innflytelse på 
tidspunktet for dyrenes forplantning. I de senere år har en rekke 
forsøk med Calanus finmarchicus i akvarier utført av de skotske 
forskere Marshall og Orr, bidratt meget til å klarlegge disse 
spørsmål. De fant at hvis det ikke var næring tilstede, la Calanus 
bare få egg, men med en gang dyrene ble foret, begynte 
eggleggingen. Det så derfor ut til at dyrene ikke behøvde å legge 
eggene med en gang de var modne, men kunne holde dem tilbake i 
egglederen til næringsforholdene var gunstige. På grunnlag av dette 
mener de skotske forskerne at et stort antall egg bare vil bli lagt 
samtidig med en oppblomstring av planteplankton (diatomeer) som 
varer noen tid. Den aktive stimulans for den første modning av 
eggene i ovariene og den første egglegging er derimot ukjent. Selv 
om 
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Denne larvetype finnes hos mer enn 75 % 
o av alle marine hvirvel-løse 

Hvis det samme maksimum av planteplankton får pigghuder, 
børsteormer eller snegler til å gyte, vil forholdene bli helt for-
skjellige. Hos pigghudene tar det opp til en uke fra befruktningen 
til pelagiske larver er utviklet, og hos børsteormer og snegler tar 
det ofte 2 uker før larvene klekkes. 

bunndyr. 

De fleste arter av bunndyr med pelagisk larveutvikling lever i 
de grunne havområder i tempererte og tropiske farvann. I 
antarktisk og arktiske farvann lever bare meget få arter av 
hvirvelløse bunndyr med pelagisk larveutvikling. Ved Øst-
Grønland som må betraktes som et høy-arktisk område, har ca. 
95 % av alle hvirvelløse bunndyr ikke pelagisk larvestadium. I 
Antarktisk er denne prosenten enda høyere. Til gjengjeld er arter 
med yngelpleie meget alminnelige i Antarktisk. Av antarktiske 
sjøliljer (Crinoideer) er 10 av 19 arter vivipare (føder levende 
larver), mens det av ca. 600 arter fra andre hav bare er kjent 5 
vivipare arter. De få arter av muslinger som lever i Antarktisk og 
hvis utvikling er kjent, har alle yngelpleie. En liknende tendens til 
yngelpleie finner vi også hos andre grupper hvirvelløse bunndyr i 
Antarktisk, men de fleste arter er nokså ufullstendig undersøkt. 

I tropiske farvann er produksjonen av planteplankton på 
grunn av lysforholdene mer ensartet hele året igjennom, eller i 
det minste over en meget lengre periode enn i tempererte og 
kolde farvann. Næringsforholdene forandres derfor ikke vesentlig 
i løpet av året, og det er rimelig å anta at marine bunndyr i 
tropiske farvann gyter hele året rundt. De nyeste undersøkelser 
har også vist at de fleste arter ikke er henvist til noen bestemt 
gytetid, men at gytingen sannsynligvis er maximal i de varmeste 
måneder av året. 

Som vi har sett, synes det hos enkelte grupper av marine dyr 
å være en nøye sammenheng mellom ernæringsforhold og tids-
punktet for gytingen, eventuelt rytmen i gytingen. Hvis vi under-
søker forplantningsformen hos marine dyr, synes den å være 
enda nøyere tilpasset etter næringsforholdene. Det følgende er i 
alt vesentlig hentet fra en avhandling av den danske forsker G. 
Thorson. 

De arter av marine bunndyr som ikke har pelagisk larveut-
vikling, utvikles i de fleste tilfeller fra store plommerike egg, 
tilstrekkelig rike på næring for utviklingen helt frem til 
bunnstadiet. Det finnes enkelte arter uten pelagisk utvikling som 
har små egg, men til gjengjeld legges eggene sammen, og bare 
noen få klekkes mens de øvrige tjener som næring for larvene i 
de første kritiske uker. Dette er blant annet kjent fra antarktiske 
sjøliljer (Crinoideer), slangestjerner (Ophiuroider) og børsteormer 
(Polychaeter). 

Larver av hvirvelløse bunndyr som har pelagisk utvikling, kan 
deles i to hovedtyper. Larvene av den første typen lever av sin 
egen plommemasse. De tar ingen næring til seg, og er helt 
uavhengig av planktonet som næringskilde. Larver av denne type 
synes å være helt borte fra de høyartiske områder, men utgjør 
ca. 10 % av samtlige arter med pelagisk utvikling i tempererte og 
tropiske farvann. Den andre typen av larver med pelagisk 
utvikling klekkes fra små egg, fattige på næring, og larvene lever 
av planteplankton. 

At tendensen til ikke pelagisk larveutvikling er vanligere i 
Antarktisk enn i Arktisk synes kanskje merkelig fordi Antarktisk 
er kjent for sin store planktonproduksjon. Produksjonen foregår 
imidlertid vesentlig i overflaten i det åpne hav, mens 
bunndyrene dels holder seg på grunt vann i nærheten av den 
Antarktiske kyst hvor næringsforholdene er dårlige, og dels 
holder de seg på dypt vann langt under det planktonrike 
overflatelag. 

Bunndyrene i Antarktisk og Arktisk viser likevel sammer 
tendens mot en ikke pelagisk larveutvikling. For begge områder 
beror dette etter alt å dømme på de samme økologiske faktorer, 
en kortvarig periode med stor plankton produksjon i forbindelse 
med lav temperatur. Uten tvil er dette de største hindringer for at 
pelagiske larver kan utvikles i kolde farvann. Det kan synes 
merkelig at vi finner de fleste arter med pelagisk utvikling i 
tropiske farvann, fordi det er alminnelig antatt at produksjonen 
av planteplankton er mindre her enn i de tempererte og kolde 
farvann. Denne antakelse grunner seg imidlertid på 
undersøkelser i de åpne hav og ikke inne ved kysten hvor 
produksjonen i tropiske farvann kan bli like stor eller enda større 
enn i kolde farvann. Men den viktigste årsak til det høye antall 
arter med pelagisk utvikling i tropene er ar plankton-
produksjonen foregår hele året eller i det 
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minste over en meget lengre periode enn i de tempererte og kolde 
farvann hvor lysforholdene ikke gjør det mulig for plantene å 
assimilere hele året rundt. 

Utviklingen av de arter av hvirvelløse bunndyr som lever på 
dypt vann, er bare kjent for meget få arter. Men også her synes 
den ikke pelagiske utvikling å være dominerende. De få arter av 
snegler (Prosobranchier) som vi kjenner fra dypt vann, utvikles 
uten noe pelagisk larvestadium. 

Som nevnt foregår det produksjon av planteplankton bare i de 
øvre vannlag, og derfor er det bare der larvene kan finne 
tilstrekkelig næring. Hvis derfor en art som lever på de store 
havdyp, har larver med pelagisk utvikling, må larvene ved hjelp av 
sine egne bevegelsesorganer svømme gjennom en vannsøyle på 
2000-4000m, eller kanskje mer for å komme opp fra bunnen og 
opp i de næringsrike overflatelag. Etter å ha fullført den pelagiske 
utvikling må larvene igjen tilbakelegge den samme distanse for å 
gjennomgå metamorphosen og bunnsette seg. 

Om havlampretten ( P e t r o m y z o n  m a r i n u s )  

Av Arvid Hylen 

I de store sjøene i U.S.A. er det i mer enn 80 år blitt drevet et 
stort fiske. Enkelte år har fiskerne brakt på land over 45 400 tonn 
fisk. Av de artene som har dannet grunnlaget for fangsten, er 
«ørreten» (Salvelinus namaycush) den fisk som er blitt best betalt. I 
gode år har fiskerne tatt opptil 6 810 tonn av denne art til en verdi 
av 8 mill. dollars. Fra Lake Huron ble det i 1935 ført i land 2 673 
tonn ørret, men alt i 1953 var fangstkvantumet gått ned i vel 156 
tonn. I Lake Michigan har tilbakegangen vært enda raskere, fra 3 
100 tonn i 1943 til 177 kg i 1953. Tilbakegangen er også begynt i 
Lake Superior, men her har den ennå ikke vært så katastrofal som i 
de to andre sjøene. Fangstkvantumet er imidlertid sunket fra 2 304 
tonn i 1944 til 1 718 tonn i 1953. 

Årsaken til den raske tilbakegangen i det årlige fangstkvantumet 

er hverken overbeskatning, sykdom eller værforhold, men den 
skyldes en snylter som først nylig har fått adgang til disse sjøene. 
Denne snylteren, som heter havlamprett, hører med blant de 
dyrene vi kaller niøyer (niauger). Dette navnet skriver seg fra at 
det på hver side av kroppen kan sees ni «øyne»: en nesåpning 
(uparret) et øye og sju gellespalter. I tidligere tider trodde man 
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den seg eksplosjonsaktig. Vegen videre til Lake Superior var til å 
begynne med, på grunn av dammanlegg, vanskelig å forsere, 
men nå har havlampretten også etablert seg her. 

disse dyrene var primitive haier, stører, marine ormer, eller 
blodigler (med gjellespalter). Sveitzeren Gesner som levde i det 16. 
århundre, antok at niøyene sannsynligvis var haier som kunne 
skilles i en stor marin form og en mindre elveform. O. F. Muller 
mente de hørte med til bløtdyrene, og Retzius så dem som over-
gangsformer mellom fisk og slanger. Johannes Muller samlet 
niøyene og slimålen i gruppen rundkjefter eller cyclostomer, og 
etter Haeckels arbeide ble gruppen en egen klasse av 
hvirveldyrene. Denne klassen er plassert foran fiskenes, men 
dermed er det ikke sagt at disse stammer fra nålevende 
rundkjefter, som blant annet skiller seg fra fiskene ved at de har 
sekkformige gjeller, mangler kjever, ekte tenner og parrete finner. 
Deres skjelett er ufullstendig, og de har bare en svak begynnelse 
til en hjernekapsel. Nyere fossilfunn tyder imidlertid på at fiskene 
er etlinger av forlengst utdødde rundkjefter, og at de siste har 
vært en meget stor klasse med tallrike arter som på mange måter 
viste paralleller til vår tids fisketyper. 

Det kommersielle ørretfisket stoppet både i Lake Huron og 
Lake Michigan for flere år siden. Det samme vil hende i Lake 
Superior dersom det ikke blir mulig å stoppe dette blodtørstige 
dyret. U.S.A. og Canada, som begge driver fiske i sjøene, har i 
fellesskap satt i gang et stort forskningsarbeide for å utrede hav-
lamprettens livscyklus og for å finne midler til å stoppe den. I 
første omgang har forskerene konsentrert seg om å redde fisket i 
Lake Superior. Klarer de å bevare en ørretstamme der, kan den 
siden danne grunnstammen ved fornyelsen av ørretbestanden i 
de andre sjøene, når havlampretten der er brakt under kontroll 
eller aller helst utryddet. 

Vi skal se litt nærmere på biologien til havlampretten i De 
store sjøene. - På senvinteren samles lamprettene i bukter og 
elvemunninger. Når temperaturen om våren stiger over 4,5' C, 
begynner gytevandringene oppover elvene. Til gyteplasser fore-
trekker de elver eller deler av elver med sandbotn og ikke for 
sterk strøm. Når hannen finner et passende sted, tar han til å 
grave en grop i botn. Han får straks hjelp av en hunn, og 
sammen tar de ved hjelp av sugeskiven rundt munnen bort 
steiner som de legger opp på den kanten av gropen som vender 
nedover elven. Når «reiret» er ferdig og temperaturen passerer 
over 10' C, begynner gytingen som varer fra to til tre dager. De 
befruktede eggene føres av strømmen inn blant stenene i kanten 
av «reiret», og etter at eggene er dekket med grus og småstein, 
dør både hunnen og hannen i løpet av få timer. Eggantallet kan 
variere fra 24 000 til 107 000 egg pr. hunn (gjennomsnitt ca. 64 
500), men av disse klekkes etter 10-12 dager bare 1 %. Etter ca. 
20 dager kommer larven (amrnocoetes) fram fra «reiret», og den lar 
seg drive med strømmen til roligere deler av elven, hvor den 
svømmer til botn og graver seg ned i sanden. Munnen på larvene 
er forløpig bare en lengdespalte uten differensieringer. 
Munnhulen går over i en gjelletarm med 7 gjellespalter. 
Matpartiklene (mikroskopiske organismer) blir festet til et 
slimlag i en flimmerrenne på undersiden av gjelletarmen, ført 
framover og siden opp til ryggsida i et dobbelt flimmer 

Det har vært vanlig antatt at niøyene opprinnelig har vært 
ferskvannsformer som etter istida, da næringstilhøva ble 
ugunstige, tilpasset seg til å leve i sjøen. Imidlertid viser 
overgangsformene tydelig at saltvannsformene er de opprinnelige. 

I Norge har vi to arter av niøyene, niøyet (spaltes i en fersk-
vannsform og en saltvannsform) og havlampretten. Den siste 
finnes langs hele kysten av Norge, sydover til Afrikas vestkyst og 
ved østkysten av Nord-Amerika. Den gyter i elvene, og larvene 
oppholder seg der i flere år, før de vandrer ned i sjøen. 

Det har lenge vært kjent at havlampretten gikk opp i St. Law-
rence elven og Lake Ontario for å gyte, men Niagarafallene stoppet 
en videre inntrengen i de store sjøene. I 1829 ble W'elland-
kanalen rundt Niagarafallene bygget, men havlampretten gjorde 
seg i første omgang sannsynligvis ikke nytte av denne veien, for de 
første individene ble ikke observert i Lake Erie før nærmere 
hundre år etter (1921). Her var ikke forholdene helt gunstige for 
den, og bestanden antok ikke faretruende dimensjoner. I slutten 
av trettiårene hadde den imidlertid nådd inn i Lake Huron hvor 
miljøforholdene var bedre, og her formerte den seg raskt. Fra Lake 
Huron fant den lett adkomst til Lake Michigan, og der formerte 
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bånd. Herfra går det videre i en uparret flimmerrenne bakover til 
den fremre del av det fordøyende parti av tarmen. 

ten ikke mat nok på det første festestedet, flytter den seg bare til et 
nytt, og er offeret døende, slipper den taket med en gang. - Under et 
havlamprettangrep synker blodmengden i fisken. Dette bevirker at 
arterietrykket avtar og at fordelingen av viktige hormoner rundt i 
vevene vanskeliggjøres. Det er vist at antallet av røde blodlegemer 
kan gå ned med hele 80-90 % i frisk fisk, hvilket representerer en 
reduksjon på nærmere 54 % i blodets surstoffkapasitet. Dette fører 
til surstoffmangel og akkumulasjon av visse avfallstoffer i vevene. - 
Fisken er etter et havlamprettangrep også utsatt for å få sekundære 
infeksjoner i såret og for å få sin osmotiske balanse forandret. 
Siden ferskvannsfiskene har et høyere osmotisk trykk enn det 
omgivende medium, vil vannet trenge inn i fisken. Følgen vil bli at 
den kan sprenges dersom den ikke klarer å lege såret. 

Øynene på larvene er den første tida dekket av tykk hud, men 
etter et opphold i sanden på 4-5 år tar forvandlingen - 
(metamorfosen) til. Øynene rykker ut til overflaten, munnen 
utvikler seg til den typiske sugemunnen, finnene blir større, 
ryggsida blir mørk og undersida sølvhvit. Den unge havlampretten 
(4-7 tommer lang) forlater nå botn under vårflommen og driver 
nedover elvene til sjøene hvor den lever sin snyltertilværelse. I dette 
stadium lever den av fiskeblod, og er det rikelig tilgang på større 
fisk, øker lengden raskt til 12-24 tommer. 

Det er tegn som tyder på at havlampretten til å begynne med 
holder seg på dypere vann, hvor den særlig angriper ørret. Etter 
hvert som den blir større, søker den inn på grunnere vann, hvor 
den angriper mer gruntlevende fisk. Nå tar kjønnskjertlene til å 
vokse kraftig, og samtidig skrumper fordøyelseskanalen inn, slik at 
den til slutt ikke blir i stand til å ta næring til seg. Blir derfor 
gytingen av en eller annen grunn forsinket, dør havlamprettene før 
de har gytt. 

Havlampretten suger seg fast til sitt bytte ved hjelp av suge-
skiven rundt munnåpningen (fig. s. 123). Vakuumet som dannes 
derved, bevirker at skinnet til fisken kommer i kontakt med 
havlamprettens tungetenner (som har evne til å fornyes etter 
hvert). Ved bevegelse av tungen rasper disse tennene hull i offerets 
skinn, slik at snylteren fritt kan ta for seg av fiskens blod og 
kroppsvæsker. Gjennom to kanaler står munnåpningen i 
forbindelse med en kjertel bak hodet. Denne utskiller et sekret 
(lampredin) som hindrer koagulasjon av blodet og virker 
oppløsende på vevene. For å hindre koagulasjon må mengden av 
sekretet overstige 25 % av blodmengden. Mindre mengder hindrer 
ikke koagulasjon, men nedsetter hastigheten hvorved blodet 
koagulerer. Mengden av sekretet avtar imidlertid når dyrene 
nærmer seg gytestadiet. 

Havlampretten virker ifølge akvarieforsøk ikke skremmende på 
fisk, og dens angrep er som oftest raskt og presist, men enkelte 
ganger kan den bomme og må gjenta angrepet. Når den har festet 
seg, begynner offeret å vri seg for å prøve å bli kvitt angriperen, 
men dette mislykkes som oftest, og fiskens bevegelser har bare en 

Av den korte gjennomgåelsen av havlamprettens biologi, 
framgår det at det vil være lettest å bekjempe arten i elvene, 
enten som larver, unge utvandrere eller gyteferdige individer. 
Dette er overkommelig ved de store sjøene i U.S.A., da det bare 
er ca. 200 elver og bekker som er skikket som gyteplasser. 
Forskerene har derfor forsøkt å sperre elvene med ledefeller og 
dammer for å hindre lamprettene i å gå opp i elvene for å gyte. 
Ledefellene og dammene er nok effektive, men de er som regel 
dyre å bygge og holde vedlike. Elektriske anlegg har imidlertid 
vist seg å være like effektive, og disse er billigere både å bygge, 
drive og vedlikeholde enn ledefellene. Denne metoden går ut på 
at elektroder blir satt ned i vannet med jevn avstand tvers over 
elvene. Når strømmen er på, dannes det et elektrisk felt. Styrken 
på dette er slik avpasset at havlampretten stoppes på sin vei til 
gytefeltene. (110 volts impulsstrøm har vist seg å være 
tilstrekkelig.) 

Larvene i elvene får en ikke has på ved denne metoden. 
Resultatene vil derfor ikke vise seg før om sju år, selv om ikke en 
eneste gyteferdig lamprett får gyte. Siden en gjerne vil se 
resultatene tidligere, har man i Amerika også søkt å finne midler 
til å bekjempe havlampretten på dens vandring nedover elvene. 
Feller og dammer kunne nok brukes enkelte steder, men de er 
dyre og svært utsatt i flomtida, nettopp når nedvandringen 
skjer. Det lå nær å forsøke den samme metoden som brukes for 
å stoppe oppadgående 
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det var unormalt lenge siden den sist hadde skiftet skall. Den 
økende senilitet med manglende skallskifte var sannsynligvis 
årsak til epifaunaens størrelse. 

havlampretter, men det viste seg snart at disse unge individene 
var meget mer motstandsdyktige overfor elektriske impulser, slik 
at en måtte bruke mye større strømstyrke. Dermed ville drifts-
utgiftene blir uforholdsmessig store, og metoden er derfor ikke 
blitt tatt i bruk. 

At blåskjell også kan forekomme som epifauna på strand-
krabbe, fikk jeg se da jeg en julimorgen i år dro mine Sømmegarn 
på Hanøytangen i Askøy. I garnet fantes bl.a. en strand-
krabbehann (carapaxlengde 62 mm, carapax bredde 75 mm) og 
under abdomen, ved basis av 1. og 2. par ab dominalbein, satt det 
festet 3 unge Mytilus. Jeg tenkte det skulle bli første og siste gang 
jeg fikk sett slikt, men allerede neste morgen fikk jeg se på samme 
sted og med samme redskap atter en strandkrabbehann 

Seinere har man lett etter andre utveier til å ta knekken på 
larvene. Forskerene festet seg straks ved de unge individene av 
den amerikanske ålen. Den ødela en masse havlamprettlarver, 
men dessverre tar den også en god del matnyttige fisk. Bedre 
resultater ser det ut til at en vil oppnå med giftstoffer. Lykkes det 
å finne frem til en spesifik gift som bare tar knekken på 
havlampretter, vil en se resultater øyeblikkelig. 

I de store sjøene har ingen annen matnyttig fisk klart å fylle 
tomrommet etter ørreten. Derimot har dens næringsdyr økt sterkt 
i mengde, slik at mulighetene for en ny ørretbestand er de beste. 
Samtidig er det visse muligheter for å forkorte den tiden som vil 
gå med til å bygge opp bestanden. Det har nemlig vist seg at 
havlampretten fortrinnsvis tar større fisk, derfor kan en sette ut 
yngel med en gang mulighetene for å kontrollere bestanden av 
havlampretter er innen rekkevidde i håp om at den vil bli 
utryddet før ørreten blir så stor at den blir foretrukket av 
havlampretten.  

Blåskjell på strandkrabbe 
Av August Brinkmann jr. 

For noen år siden beskrev Sivertsen (1952)* et overraskende 
voksested for blåskjell. Det dreiet seg om en hanhummer fra 
Smøla med øyengropene gjengrodde av blåskjell. Den øvrige 
epifauna bestod av Pomatoceros og Balanus. Ut fra epifaunaens 
individstørrelse kom Sivertsen til den konklusjon at hummeren, 
selvom den ikke var særlig stor (40 cm), måtte være gammel, og * 
Sivertsen, E. (1952): Oldinger blant hummer og krabber. En hummer med 
«Øyenhulene» gjenvokset av blåskjell. Årsberetning 1952 for Kgl. Norsk 
Vidensk. Selskap, Museet, Trondheim. 
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(samme størrelsesorden) som også hadde blåskjell under 
abdomen og i høyre gjellekavitet. 

plankton og dyreplankton ender i avkastningsleddet - fisken og 
de matnyttige pattedyr som sel og hval. Men en kan foreløpig 
ikke tenke seg noen mulighet for å gripe inn i denne 
produksjonskjeden for eventuelt å øke avkastningen. Selv om 
man en gang i framtiden får god kjennskap til avhengigheten 
mellom de forskjellige ledd og eksakte kvantitative mål, så kan 
dette enorme «rom» som dette «landbruket» drives i, vanskelig 
påvirkes av mennesker i positiv retning på det nåværende 
utviklingstrinn. 

Mens Sivertsen i sitt tilfelle kunne bestemme korteste tidsrom 
siden siste skallskifte og herav slutte at hummeren var gammel, 
var noe lignende i disse to tilfelle ikke mulig. Epifaunaens 
individer (Pomatoceros, Serpula og Mytilus) var nemlig på begge 
krabber så små at tilfestningen måtte ha skjedd i løpet av siste år. 
Det er umulig å ha noen mening om hvor stor betydning 
blåskjellene har hatt for krabbenes velbefinnende. Men at de har 
vært et minus for krabbenes kamp for tilværelsen, er det vel 
neppe noen tvil om. Ett er imidlertid sikkert. Noen deltagelse i 
inneværende års reproduksjon har nok vært de to herrer en 
teknisk umulighet. Dertil var parringsbeinene (l. og 2. par 
abdominalbein) altfor bastet og bunnet av byssustråder. 

Men det er langt fram før en kan begi seg ut på slike spekula-
sjoner. Idag arbeides det over hele verden med «produksjonen i 
havet». Med dette forstår en den produktive del som omfatter 
lyset, gjødselsstoffene og planteplanktonet. Planteplanktonet er 
havets gressganger som dyreplanktonet lever av og som igjen er 
de større dyrs føde. C. G. Johannes Petersen laget i sin tid en 
beregning over produksjon og avkastning i de danske farvann og 
fant at tapet av energi eller næring var meget stort fra ledd til 
ledd. Hva dette «tapet» skyldes eller hva denne energi blir brukt 
til, vet man ikke. Ved de produksjonsmålinger som foregår idag 
får man maksimumsverdier, men hvor meget som nyttes av de 
produserte næringsstoffer vet man ikke. Det vil derfor være av 
stor betydning å få dette belyst i samband med 
produksjonsmålingene i havet. En ville ved slike målinger få 
minimumsverdier av stor betydning. En kan da eksempelvis 
begynne på avkastningsleddet, som f.eks. fisk som er av stor 
næringsmessig betydning for vårt land. Hvis en her kan finne 
fram til en minimumsverdi for den energi som skal tilføres f.eks. 
den norsk-arktiske torskestamme ved en optimal beskatning, 
kunne en få et begrep om havets produksjon og utnyttingen av 
de produserte næringsstoffer. 

En kan komme fram til de minimumsverdier som må til for å 
gi den kjente avkastning som bestanden gir i øyeblikket i f.eks. 
kaloriske enheter, hvis en kjenner følgende: 

Noen form for biologisk bånd mellom de to arter er der ikke. 
Forholdet er en tilfeldighet, og om noen assosiasjonstype phorese 
til parasittisme er det ikke tale om. Men at vi i slike forhold kan se 
opptakten til phorese, komensalisme og symbiose, er vel mulig. 
Forutsetningen er da at tilfeldigheten byr en livsfordel for en eller 
begge kontraherende parter, slik at det også blir en fordel under 
seleksjonen. 

Summary: 

Two cases of shore crab infested with Mytihcs edulis are re-
ported. 

Energiforbruket hos fisk 
under svømming 

-Av Gunnar Sundnes 

1. Bestandens 
størrelse. 2. 
Basalstoffskifte. 

Fiskeriforskningen idag ligger på like linje med landbruks-
vitenskapen, idet produksjonsleddene og avkastningen er de 
sentrale problemer. Men de produktive ledd i havet er 
vanskeligere å kontrollere enn de tilsvarende ledd i landbruket. 

3. Vekststoffskiftet. 
4. Fiskens 
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er de ting man alltid har tatt hensyn til ved teoretiske beregninger, 
og ved Havforskningsinstituttet har man utført en del 
eksperimenter i dette øyemed. Men punkt 4 er det såvidt det kan 
sees, aldri tatt hensyn til ved slike beregninger, og er det av 
betydning? Det er dette punkt som kort vil bli omtalt i denne 
artikkel. 

Hvis er_ beregningsmetode som den forannevnte skal nyttes i 
våre fiskerier, så må en med en gang være oppmerksom på at våre 
fiskerier foregår på artet som vandrer, og svømmingen kommer inn 
som en stor energiforbrukende faktor. Her er naturen overdådig i 
bruk av energi. Fiskens svømming i samband med vandringer er 
fra et rasjonalistisk synspunkt sløsing med energi, men en kan 
dessverre ikke her som i landbruket holde dyrene i bås og la dem 
lagre den tilførte energi eller næring som energirike fett- og 
eggehviteforbindelser til nytte for menneskene. Så kommer 
spørsmålet om hvor meget energi fisken bruker ved svømming, og 
er det mulig å få noe begrep om dette? Det er forsøksvis utført 
målinger på levende fisk som har vært forspent 

måleapparater, men målinger i stort format med varierte hastig-
heter, fiskestørrelser o.s.v. er ikke enkle med denne metode når en 
ønsker å komme fram til sammenhengen mellom produksjon og 
avkastning. Da er det enklere å betrakte fisken som et dødt fysisk 
legeme og rett og slett nytte en avstøpning av fisken og kjøre denne 
i en modellskipstank hvor en får gode og eksakte målinger. De 
verdier som kommer ut av slike målinger, er også 
minimumsverdier da halens virkningsgrad hos fisk ikke er 100 % 
under svømming. Dette kan en lett se på en fisk i et akvarium idet 
det dannes hvirvler bak fisken ved svømmingen og som betyr tap 
av energi. Det er nå utført et slikt forsøk med en enkelt torsk på 
5,51 kg. Avstøpningen ble kjørt i skipsmodelltanken ved N.T.H. i 
Trondheim. Resultatene er vist i fig. 1 og 2. I fig. 1 framgår det at 
energiforbruket øker eksponentialt med økende hastighet. Det 
samme gjelder for skip hvor store hastigheter krever ufor-
holdsmessig stort energiforbruk. 

En vet ennå ikke hvor stor hastighet f.eks. torsken vanligvis 
beveger seg med, da en ennå ikke har målt utgått distanse av 
merke 
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de fisk. Her kan en ikke nøye seg med denne minimumsdistanse 
som en merking og en gjenfangst gir. En må prøve å komme fram 
til et fiskemerke som måler utgått distanse ved hjelp av en 
miniaturstrømmåler eller liknende. 

 

På fig. 2 ser en at en fisk bruker ca. 20 k.cal. til å svømme 5 
km ved en hastighet på 5 m/sek. eller 18 km/time. Så hurtig vil 
vel en fisk sjelden svømme annet enn i få sekunder, men hvis den 
holdt denne hastighet i 5 km, ville det tilsvare ca. 2 kg fett som 
tilført næring, når en regner med et nettoutbytte på 9 k.cal. pr. kg 
fett, som er den oppgitte verdi av fett i bøker om menneskets 
fysiologi. Men selv med langt mere moderate hastigheter ser en at 
fiskens svømming krever en vesentlig energitilførsel og at dette er 
et viktig ledd i en undersøkelse som nevnt i det foregående. En slik 
undersøkelse i samarbeid med spesialister i bestand og 
beskatning og produksjonsmålinger skulle kunne gi eksakte og 
kvantitative mål for havets produksjon og utnyttingen av de 
produserte næringsstoffer. 

Smånotiser 

Har De noe kjennskap til havørnen (sjø-ørn, gulnebb-ørn)? 

Vårt kjennskap til havørnens forekomst her i landet, dens forplantningsog 
ernærings-biologi er i det hele svært mangelfullt. Det vil av flere grunner være 
ønskelig at denne vår stolteste rovfugl snarest mulig kan bli gjenstand for 
nærmere undersøkelser. 

Havørnen (Haliaetus albicilla L.) hører til de fugler som i en rekke europeiske 
land er gått svært tilbake i antall eller helt er blitt borte. Også i Norge er be-
standen utvilsomt blitt svært redusert i den senere tid, og det ser ut til at den er 
forsvunnet fra hele den sørlige delen av landet. Bortsett fra de opplysninger som 
kan hentes fra den offisielle rovdyr- og rovfuglstatistikken (basert på premierte 
eksemplarer av «ørn»), har vi lite å holde oss til når det gjelder bestand, 
endringene i de enkelte landsdeler. Det har ofte vært vanskelig å skaffe særskilte 
opplysninger for den ene eller annen av våre to ørnearter, hvis forekomster i 
enkelte områder kan berøre hverandre. Særlig har havørnens Vestlands-
forekomster vært dårlig kjent, og det er svært ønskelig i første omgang å få 
kartlagt bestanden her ved artens sørgrense. Undertegnede er alt igang med slike 
undersøkelser her. Men det er av stor betydning å kunne få med størst mulige 
områder av vår lange kyst, for å få et bedre overblikk. 
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Smånotiser 

Yngvar Hagen: Et ubearbeidet felt s. 26 - M. Norderhaug: Iakttakelser over 
fugl ved Tønsberg s. 28 - Hj. Munthe-Kaas Lund: Den tredje sibirtrost (Turdus 
sibiricus pall.) fanget i Norge s. 30 - Harald Schille: Rørsanger (Acrocephalus 
s. scirpaceus) s. 61 - Haakon Lie: Trekkfugler i Mithavet s. 62 - Per Lie: Spett-
meiser (Sitta europaea europaea L.) i Fåberg s. 63 - Holger Holgersen: Hette-
måker i åkeren s. 101 - P. Auerdahl: Sibirisk nøttekråke på besøk i Kongsberg 
s. 101 - Jon Vidar: Ville knoppsvaner ved Ask på Ringerike s. 103 - Hj. 
Munthe-Kaas Lund: Tyrkerdue sett i Vestfold s. 103 -Johann Klute: Rosenstær 
på Jevnaker s. 103 -Per Schulz Wilhelmsen: Fiskeørnene i Nordmarka s. 103 - 
Per Schulz Wilhelmsen: Fra fuglelivet i fjelltraktene rundt Vangsmjøsi, Vang i 
Valdres s. 104 - J. F. Willgohs: Har De noe kjennskap til havørn, (sjø- 



 

ørn, gulnebb-ørn)? s. 134 - Magnar Norderhaug: Fuglenotiser fra Tønsberg s. 
136 - Holger Holgersen: Et merkelig fugleskremsel s. 137 - Hj. MuntheKaas 
Lund: Når nøttekråkene hamstrer hasselnøtter s. 136 - Holger Holgersen: Mere 
om tyrkerduen, Streptopelia decaocto s. 139. 

Indeks til smånotiser s. 152. Bokanmeldelser 
Kai Curry-Lindahl: Djuren och manniskan i svensk natur s. 31 - Kai Curry-

Lindahl: Djuren i farg. Däggdjur - Kräldjur - Groddjur s. 32 - Francois 
Bourliere( Norsk utgave ved dr. Philos. Yngvar Hagen): All verdens pattedyr s. 
33 - F. Fraser Darling: Natural History in the Highlands and Islands s. 34 - E. 
M. Nicholson: Birds and men. The Bird Life of British Towns, Villages, 
Gardens and Farmland s. 34 - C. M. Younge: The Sea Shore s. 34 - Frithjof 
Økland: Michael Sars s. 35 - Borgestad Legat I 1929-54 (Utgitt av Legatets 
Forvaltningskomite) s. 64 - Natur i Västerbotten och Norrbotten (Red. av 
Fredrik Eberling och Kai Curry-Lindahl s. 140 - N. Tinbergen: Fugle i kik-
kerten s. 141 - N. Tinbergen: Når dyr lever sammen s. 141. 

Foreningsmeddelelser 

S. 36, 65, 96, 143. 
Hittil har havørnen overalt i landet vært utsatt for sterk etterstrebelse, og det 

blir nå mer og mer aktuelt, iallfall delvis, å beskytte den mot videre desimering. 
Men slike tiltak vil ofte strande på det faktum at vi har for få detaljopplysninger å 
legge frem, både når det gjelder selve bestanden og de biologiske forhold. 

Jeg er takknemlig for alle opplysninger om havørn, helst sikre, førstehånds 
iakttakelser. I første rekke er reirfunn- og observasjoner av havørnens jakt på 
bytte-dyr verdifulle å ta med. Men også andre funn og iakttakelser vil ha interesse. 
En bør være mest mulig nøyaktig med angivelse av tid og sted. Jeg er ikke interes-
sert i at det skal felles havørneksemplarer i denne anledning. Havørnen er vår 
største rovfugl, med et vingefang fra ca. 2 m til 2,5 m. Gammel havørn, altså fugl 
som en kan vente å finne ved reir om sommeren, vil kjennes på halen som er 
omtrent helt kvit, mens ungfuglen i det hele er meget mørkere av farge. Havørn 
har ikke, som kongeørnen, føttene fjærkledde helt ned til tærne. 

Alle opplysninger om havørn i vårt land vil mottas med takk og kan sendes til 
konservator J. F. Willgohs, Zoologisk museum, Universitetet i Bergen. Bergen, 
27. november 1956. 

J. F. Willgohs 
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på Ilene i Sem hekket 2 par i 1955, og i 1956 var det 3 par der som fikk alle 
sine 12 egg klekket. Det opplyses også at spoven skal ha hekket på Masle ved 
Bollærne. Arten blir også sett hvert år i vekslende tall under trekket 
heromkring. Et merkelig fugleskremsel. 

Det lar seg ikke nekte at hønsehauken, Accipiter gentilis, kan være slem 
til å herje i hønsegårdene. At den da blir hissig forfulgt av hønseholderne, er 
rimelig nok. Bedre enn å skyte hauken etterat den kanskje har tatt både en 
og flere høner, ville det jo være å holde den borte så den ikke fikk anledning 
til å ta noen, men hvordan? 

I siste hefte (årg. 8, hefte 11, 1956) av «Ornithoiogische Mitteilungen» 
(Stuttgart) gir imidlertid Ulrich Scherping oppskriften på et enkelt og etter hans 
eget utsagn effektivt middel til å holde hønsehauken borte. Han hadde flere 
steder på gårdene - særlig i skogstrakter - sett en 4---5 meter høy, tynn stang 
med en omvendt vin- eller dramme-flaske stukket inn på toppen. På forspørsel 
fikk han vite at de bruktes til å holde hønsehauken unna. Scherping forsøkte 
så dette primitive fugleskremsel selv på sin gård i Oberschlesien, der han 
hadde lidd mange tap i hønsegården p.g.a. hauken. Etter at stangen med 
flasken var reist, mistet han ikke en høne mer. 

Hva den skremmende virkningen berodde på, kunne han ikke si, men 
effektiviteten var påtagelig. Det var forøvrig blitt fortalt ham, at flasken måtte 
være klar. En mørk vinflaske var ikke brukbar. 

Hvem har anledning til å prøve dette middel hos oss? 

Holger Holgersen 

Trostesangeren (Acrocephalus arundinaceus (L.)). 150 m nedenfor huset jeg 

bor i, er det en bekk med et 60 m langt og ca. 2,5 m bredt rørsivområde. 14. juni 
1956 hørte jeg her den meget sterkere, fyldigere og mere varierte sang av en 
trostesanger og kunne i kikkerten se fuglen sitte på et rørsiv. Den var større enn 
rørsangeren, med kraftigere nebb og stritter ofte med nakkefjærene under 
sangen. Fuglen satt vanlig høyt oppe i sivet; men når jeg kom tett inn på den, 
smatt den ned i vegetasjonen - men fortsatte å synge. Den sang mindre ivrig midt 
på dagen, mest om kvelden, men den ble også hørt kl. 1 og kl. 3 om natten. 
Sangen hadde mange strofer og lar seg ikke godt gjengi med bokstaver. Fuglen 
forsvant igjen 22. juni. 

Når nøttekråkene hamstrer hasselnøtter. 

En kjølig oktoberdag klatret jeg blant bugnende nøttebusker oppover en 
bratt skråning øverst i sørhellingen av Elneåsen ute i Bærum. Der fikk jeg 
øye på noen kråkelignende, duestore fugler, som med hastige - nesten 
surrende vingeslag - fløy frem og tilbake blant nøttekjerrene under meg. 
Dette var ikke noen planløs farting, nei, det var tydelig å se at her foregikk en 
planmessig ruteflyging. Og da jeg fikk frem kikkerten, ble jeg straks sikker på 
to ting. For det første at dette var nøttekråker, og for det annet fremgikk det 
av de struttende strupeposene at de var i full sving med å hamstre 
hasselnøtter. 

Sivspurv. En  ble iakttatt i 1955 alt 29. mars på Prestrødkilen. 

Sivhøne. Arten har sannsynligvis hekket her også i 1956, da den ble sett flere 

ganger i løpet av sommeren. Et par individer, det ene antakelig en ungfugl, ble 

sett ved Prestrødkilen 19. august. 

Nøttekråke, hva er nå det for en fugl? Ja, det kan i grunnen være på sin 
plass å stille spørsmålet, for de færreste kjenner vel disse forunderlige 
fuglene som bygger en stor del av sin eksistens - i alle fall formeringen - på 
hasselnøtter. Nøttekråkene forekommer hist og her i de sørnorske 
kystdistriktene, og den nordligste kjente rugeplassen i Norge skal være ved 
Aula i Sognefjorden. Fuglen ligner litt på en liten kråke, men er mer 
tettbygget, og dessuten er fjærdrakten sjokoladebrun med hvite flekker. Om 
vinteren kan det av og til hende at man 

Storspoven er årviss hekkefugl i områdene omkring Tønsberg. I 1954 hekket 
den på øya Tørrfest ved Vallø. På Åkerømyra hekker den hvert år, 
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får anledning til å betrakte den på nært hold når de besøker fuglebrettene. Over 
spissen av stjerten går det et hvitt bånd, og dette båndet kunne jeg se ganske 
tydelig selv uten kikkert når fuglene kom så nær som ca. 50 meter. 

hjelp av helikopter og «støvsuger». Førsnevnte ristet ned nøttene, og sistnevnte 
suget dem dertetter opp fra bakken. Her i Norge har vi (skal vi si heldigvis?) ennå 
ikke nådd så langt i innhøstningsteknikk. Derfor kan både ekorn, nørte. skriker 
oå de forutseende nottekråkene stort sett uforstyrret forsyne seg av nøtte-
overfloden. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Når jeg nevnte at disse fuglene er avhengige av hasselnøtter i forplantnings-
tiden, er det nærliggende å stille spørsmålet: Får nøttekråkene unger om høsten? 
Nei, det gjør de ikke, selv om dette sikkert på mange måter ville ha vært en 
praktisk ordning. De ruger imidlertid ut ungene sine om våren, akkurat som de 
fleste andre fugler. Og det er for å løse problemet med mat til ungene sine neste 
år, at de henger i som «løktetennere» nå om høsten. 

Den svenske biologen P. O. Swanberg har nylig studert nøttekråkenes 
familieliv, og har funnet ut at de som regel gjemmer nøttene sine i en granskog. 
Og denne utvalgte hamstringsplassen kan ligge over en halv mil unna nøtte-
skogen der fuglene henter sine nøtter. Det viste seg i slike tilfeller at tur-retur 
til nøtteskogen og innsamlingen av nøtter kunne ta ca. 1 time, mens det bare 
tok ca. 3 minutter å gjemme nøttene. I kikkert iakttok Swanberg hvorledes 
nøttekråken gravet ned nøttene ved hjelp av nebbet, og at den deretter jevnet ut 
etter seg, slik at ingen spor sladret om at her lå henimot et snes nøtter skjult 
(noe som sikkert ville være av interesse å vite for et og annet ekorn). 

Det merkeligste som Swanberg fant ut ved sine studier, var kanskje at disse 
forunderlige fuglene, som iblant ruger så tidlig som i april, og hovedsakelig 
mater ungene med nøttekjerner, klarte å finne igjen og grave opp nøtteforrådene 
sine selv om disse var dekket av 30-40 cm snø. 

Mere om tyrkerduen, Streptopelia decaocto. 

Tyrkerduene i Stavanger har tidligere vært omtalt i Fauna, årg. 8 (1955) s. 
29. En mere inngående omtale både av arten og særlig av dens forekomst i Norge 
er gitt i Stavanger Museums årbok for 1954. 

Da notisen i Fauna ble skrevet i januar 1955, var det 3 tyrkerduer på 
Storhaug i Stavanger, og 2 i en annen bydel, 11/2 km vestenfor. De tre ble sett 
mange ganger utover i februar og mars, men etter den 23. april så jeg dem ikke 
seiv lenger, enda de etter andres utsagn holdt seg på stedet noen tid ennå. 
Imidlertid var de ikke å se etterat det var blitt sommer, heller ikke viste de seg 
igjen høsten eller vinteren 1955/56 eller senere. 

Litt mere er det å fortelle om de 2 som holdt seg i Dronningensgate i vestre 
bydel. De var forøvrig hele tiden under oppsikt av Henning Dunker, som først 
oppdaget dem ved juletider 1954. I april bygget de reir i en gran, og den ene 
fuglen ble sett liggende på reiret. Etter kort tid var imidlertid begge fuglene 
uinteressert i det, og ved kontroll 14. mai viste det seg at reiret var tomt. Det 
samme var det den 29. mai. Altfor ofte turde vi ikke undersøke reiret av frykt for 
å skremme fuglene bort. Vi kan derfor ikke si med sikkerhet om duene la egg, 
men holder det for overveiende sannsynlig. Men skjærene som er nokså 
plagsomme i strøket omkring, har nok sørget for å ødelegge de egg som sikkert 
var kommet. 

Tyrkerduene ble aktive igjen senere, og i juni ble en av dem igjen sett 
liggende på reiret. I slutten av måneden viste en ringdue en påfallende interesse 
for samme reir, og den ble snart sett liggende på det, som om den ruget. Om den 
selv hadde jaget tyrkerduene bort, eller om den bare hadde tatt i besiddelse et 
tomt reir etterat skjærene nok en gang hadde gjort rent bord, skal være usagt. 
Men snart forsvant også ringduen, og da reiret ble undersøkt, lå der igjen bare 
skallet av et ringdue-egg, tydelig nok hakket istykker og spist aø skjære. 

Tyrkerduene holdt seg hele denne tiden på stedet, men da jeg tidlig i august 
1955 kom tilbake fra en reise, var de ikke ir se, og de har heller ikke vært å finne 
senere. 

Jeg nevnte tidligere at noen av de nøttekråkene jeg iakttok ute i Bærum 
hadde struttende strupeposer. Og da er det kanskje noen som lurer litt på hva 
strupepose er for noe? Jo, det er en form for innebygget bagasjerom som en hel 
del fuglearter har. Den flotteste utformingen av en slik strupepose finner vi 
utvilsomt hos pelikanene. 

Nå er det slett ikke slik at en liten nøttekråke kan klare å bære snesevis av 
nøtter i slengen. Nei, men vi vet da at den kan klare oppimot et halvt snes. Om 
dette - og om nøtteplukkingen - skriver Collett (1921): 

«Nøddekraaken er på det nærmeste altædende -- lever i meget stor ud-
strækning af hasselnødder der tages saavel om høsten som om vaaren. Nogle 
individer i Vennesla saaes hele dagen at flyve fra hasselkjærrene til skoven med 
nødder i svælget. Hos et af eksemplarene, som blev skudt, fandtes 8 nødder og 
hos et annet 3. De afbrød først hamsen, fløy såa ned paa en sten eller en stubbe, 
holdt hamsen mellom tærne og hakkede derpaa ud nødderne, som endnu ved 
den tid (20. september) sad noksaa fast. Man saa dem kun gaa frem paa denne 
maade, naar de tog nødder. Det syntes, som om de gjemte nødderne et sted inde 
i skoven. - Et individ - skudt i Bærum 17. august, Lavde ventrikkelen fyldt med 
humler -.» Og hvis noen spør meg om hvorfor denne fuglen ikke hadde holdt seg 
til hasselnøttene, ja, så blir svaret: fordi hasselnøttene ennå ikke var modne 
såvidt tidlig på høsten. 

I en avisnotis leste jeg nylig at man i USA (Georgia) hostet hasselnøtter ved 

Senere er, såvidt jeg vet, ingen tyrkerduer sett i Stavanger. Melding om reir 
og et par srnå duer i en skog ved Mosvannet sommeren 1955 fikk jeg først den 
følgende vår, for sent til å kunne gjøre noe med saken. 

Sommeren 1955 fikk jeg på museet innlevert en ring, Zool. Mus. 
Copenhagen 697 530, funnet på en fugl ved Mosvannet (i vestre del aw 
Stavanger). Finneren 
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En artikkel om «Djur och jakt i Västerbotten och Norrbotten» av jakt-
konsulent G. Liljestrom er i all sin kortfattethet av stor interesse og kaster klart 
lys over betydningen av rasjonalisering av jakten. Et særskilt avsnitt av Bertil 
Haglund er viet seljakten som etter hans oppfatning snart vil g< over i 
historien, da særlig ringselen (snadden) sannsynligvis vil dø ut i Bottenhavet, 
selv om den ble fredet. - I samband med jakten står også et høyst interessant 
utsyn over «Fakta och problem kring skogshönsen" av jaktekspertene K. Borg 
og N. Höglund; her skai det bare pekes på deres arbeidshypotese at toxoplas-
mosen muligens kan ha en viss betydning for svingningene i 
skogfuglbestanden, vesentlig fra og med Mellom-Sverige og sørover, hvor 
sykdommen til tider herjer mest blant ungfuglene i august/oktober. Samtidig 
har ringmerkningene vist at både orrfugl og storfugl er ytterst stasjonære 
fugler; merkede storfugl er bare en gang gjenfunnet så langt borte fra 
merkestedet som 50 km. Men mens storfuglen om vinteren samler seg i 
furuskogene, sprer den seg i sommertiden også utover i de granbevokste 
områdene. 

Fiskeri-intendanten Enequist har gitt et utsyn over fisker og fiskerier, og 
dosent K.-H. Forslund over «Insekter och andra småkryp» - selv om som 
han sier, kjennskapen til områdets lavere dyreverden er «i många fall 
tämligen fragmentarisk», forekommer det anm. at insektverdenen er kommet 
en god del til kort. Særlig når vi sammenlikner med fuglene som har fått slik 
bred plass både i spesielle kapitler og innvevd i lokalbeskrivelser. Men man 
tilgir dette siste på grunn av den mønstergyldige måten, dette er gjort på. 
Realopplysningene er vevd inn i skildringene slik at det er en glede å lese 
dem også for folk som ikke har sine særinteresser nettopp på dette området, 
de er fri for renvaskede oppramsninger og tabeller. Likevel kunne de stort 
sett ha gått rett inn i ornitologiske fagtidsskrifter og gjort full fyllest for seg 
der. 

Det er ikke her plass til å komme nærmere inn på de geologiske, botaniske 
o.a, sider av boken. Den er i sin helhet så vel avbalansert og velskrevet, og den 
gir et så godt bilde av Norrbotten og Västerbotten at leseren sitter igjen med 
følelsen av at han har vært der selv, når han har lest boken og studert dens rike 
skatt av praktfulle illustrasjoner. 

Hj. Broch 

kunne ikke lenger angi sikkert tidspunktet for funnet, men det må ha vært 
sent på sommeren eller tidlig på høsten 1954. Dr. Hans Johansen ved museet i 
København opplyste at ringen ble satt på en reirunge av tyrkerdue den 29. 
juni 1953, i den kjente koloni på Skagen. 

Det er vel ikke urimelig å anta at fuglen har fløyet over Skagerak, selv om 
tyrkerduen vanligvis viker tilbake 'for å krysse åpne havstykket. Gir dette funn 
også en pekepinn om hvordan de andre tyrkerduene i Stavanger er kommet til 
landet, at de ikke har fløyet den lange omveien via Sverige og 
Østland/Sørland, men mer direkte fra de danske rugekolonier over til sørvest-
kysten? 

Antagelig blir det da også den vei vi for fremtiden kan vente en fornyet og 
forsterket invasjon, når den danske bestand etterhvert vokser og populasjons-
trykket (eller hva det nå er som er årsaken til tyrkerduens merkelige 
ekspansjon) blir sterkt nok. 

De første spredte funn av tyrkerduer i Norge kan kanskje se 
betydningslose ut i første omgang. Slike tilsynelatende «tilfeldige gjester» 
betraktes ofte som den norske fauna uvedkommende. Men an detaljert 
registrering av alle slike enkelt-funn fra første stund av vil senere kunne gi oss 
verdifullt materiale for en historikk over artens innvandring i vårt land. Slike 
innvandringer, med først ett, senere flere spredte funn, dernest hyppigere 
forekomster som ender med en fast bosetning av en rugende art, har vi flere 
eksempler på. Jeg kan bare nevne hettemåke, skjeand og rørsanger. At også 
tyrkerduen engang, og det om kanskje ikke så mange år, vil være bofast mange 
steder i landet, er ihvertfall ikke undertegnede i tvil om. Man behøver bare 
studere artens utbredelseshistorie i Europa i de siste 25-30 år for å gjøre seg 
opp en mening om det. 

Holger Holgersen 

Bokanmeldelser 
Natur i Västerbotten och Norrbotten. 

Red. av Fredrik Eberling och Kai Curry-Lindahl. 
Bokforlaget Svensk Natur. Stockholm 1956. 432 s. 
ill. TO BØKER OM DYRELIV 

Igjen en av disse vakre bøkene om naturforholdene i vårt naboland, et 
nytt ledd i «Svensk Naturs landskapsserie». - Det er ikke mindre enn 32 
forfattere som har gitt sine bidrag til skildringen av Sveriges to nordligste 
kystområder, fra Umeå til grensen mot Finnland, mellom Bottenhavet og 
Lapplands grenser. Og innimellom et veld av fotografier i svart og hvitt og 
farger finner vi også noen få tegninger, bl.a. av kunstneren Harald Wiberg. 
Bidragene er av de to redaktørene ordnet og innpasset slik at boken er blitt et 
harmonisk hele som det er en fornøyelse å lese og studere. Og helt fri for 
fraser og forlorne «naturstemninger». - Jeg skal her bare komme litt inn på 
den zoologiske siden av boken, som omfatter flere artikler av betydelig 
interesse. 

N. Tinbergen: Fugle i kikkerten. 100 sider. H. Hirschsprung Forlag, 
København 1955 (Pris dan. kr. 15,80). N. Tinbergen: 
Når dyr lever sammen. 

167 sider. J. H. Schultz' Forlag, København 1955 (Pris dan. kr. 14,75). 
Det er slett ikke hvert år at det kommer ut bøker her i Norge, som er spesielt 
beregnet på fugle- og dyrelivinteresserte folk. Men heldigvis er ikke språk 
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grensene større enn at vi uten vanskelighet kan nyttiggjøre oss f.eks. danske 
bøker om slike emner. 

dyresosiologer. Dessuten er det en liste over litteratur til videre studier og over 
tidsskrifter. 

Jeg kan anbefale begge disse bøkene på det beste, og håper at de vil kunne 
bli til hygge og nytte for mange amatørforskere også her i Norge, og til fremme 
for den innenlandske forskningen. 

I Danmark har det nylig kommet ut to bøker (oversatt fra engelsk) av den 
hollandske professor N. Tinbergen, som nå er knyttet til Oxford Universitet. 
Sammen med den østerrikske forsker Konrad Lorentz (to bøker av ham er 
oversatt til norsk) er N. Tinbergen en av nåtidens mest kjente etologer. Dette 
nye ordet betegner forskere beskjeftiget med etologi (de instinktive adferder 
hos dyr), som er et forholdsvis nytt forskningsfelt. Begge bøker har forord av 
den kjente danske etolog dr. phil. Holger Poulsen. 

Den første av bøkene handler bare om fugler. I forordet skriver dr. 
Poulsen bl.a.: - Forfatteren forsøger ikke at gøre kendsgerningene 
«Morsomme». - Men om boken kanskje ikke direkte er morsom, så vil jeg til 
gjengjeld fremheve at den er meget interessant, og dessuten rikt illustrert med 
fotografier og tegninger. Boken er meget lettlest, men inneholder likevel 
forbausende mange nyttige opplysninger for folk som ønsker å studere livet 
hos fuglene. 

Den andre boken handler om mange forskjellige dyr, både pattedyr, fugl, 
fisk og insekter. Denne boken er spesielt beregnet på folk som er interessert i å 
drive selvstudium. Utstyret til etologi-studiet er aldeles gratis, det er nemlig 
først og fremst syn og hørsel, men dessuten evnen til å trekke konklusjoner ut 
av iakttakelser som er nødvendig. Og hvis noen spør meg om hvor de skal få 
forsøksdyrene fra, så er svaret også: enkelt - og billig, f.eks. vanlige husdyr, fra 
akvariefisk og oppover til fugler i fuglekassene eller på fuglebrettet. Og det er i 
denne forbindelse fristende å minne om nordmannen professor Schjelderup. 
Ebbe som ble verdensberømt på sin «hakkelov» om høns, som han utforsket 
og utredet i en hønsegård. 

I denne boken omtales bl.a. hvordan K. Lorentz fant ut en ny -og ganske 
oppsiktsvekkende - side av denne hakkeloven. Han arbeidet med undersøkelse 
av kaier (nær slektning av kråka), og fant bl.a. ut at når en kaie av lav «rang» 
(hunnfugl), ble gift med en hann-kaie høyt oppe på rangstigen, ja så fikk hun 
straks samme rang som sin «mann». Følgelig kunne hun fra bryllupsdagen av 
altså ustraffet hakke og jage slike individer som hun selv tidligere hadde blitt 
hundset av. 

Ja, det er mange merkelige ting som flinke amatørforskere også uten van-
skelighet vil kunne finne ut av. Det er fristende å nevne et eksempel fra 
fiskenes verden også. Som bekjent er de store stingsildhannene utstyrt med rød 
buk i gytetiden. Og samtidig virker synet av rødt (som jo kan betegne en annen 
hann - en rival) på en slik måte at de «ser rødt» og går til angrep på nesten hva 
som helst. I alle fall fant en forsker ut at stingsildhannene, i noen akvarier som 
sto i et vindu vendt ut mot en hovedvei, uten å nøle gikk «til angrep» på 
rødlakkerte postbiler som kjørte forbi ute på gaten. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

I denne boken er det mange interessante kapitler, om f.eks. 
parringsadferder, familie- op, gruppeliv, analyse av det sosiale samvirke, og 
noen råd til vordende 
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Det hadde ikke kommet inn noe forslag til valgene fra medlemmene. For 
kontinuitetens skyld foreslo årsmøtet gjenvalg over hele rekken. Magister 
Hylen sa fra at han måtte si fra seg vervet som kasserer fordi han hadde flyttet 
til Bergen. Arbeidsutvalget foreslo derfor cand. mag. Jan Økland valgt til 
kasserer. Resultatet av valget ble: Formann: Viltkonsulent dr. Yngvar Hagen 
(gjenvalg), sekretær: lærer Arne Hauknes (gjenvalg), kasserer: cand. mag. Jan 
Økland (nyvalg). 

De øvrige styremedlemmene, varamenn og revisorer (se årsberetningen for 
årsmøtet) ble alle gjenvalgt. 

En gikk deretter over til diskusjonen om en ornitologisk seksjon. Første-
konservator Holgersen ba om ordet og ga en utredning om saken. Han sa m.a. 
at initiativtakerne var interessert i å høre foreningens styre og årsmøtets 
mening om en egen ornitologisk forening eller en ornitologisk seksjon innen 
N.Z.F. Han sa videre at ornitologene mente at det var nødvendig med et 
kontaktorgan for ornitologene. 

Amanuensis Jonsgård pekte på at det ville være en stor fare med en slik 
spesialisering av de zoologiske interessene, og at den kunne splitte foreningen, 
Han viste deretter hvordan de forskjellige grupper av fagzoologer var fordelt i 
vitenskapelige stillinger her i landet. Det viste seg at ornitologene var i mindre-
tall. Han mente også det var galt at det var fagornitologer som hadde tatt alt 
initiativet her. 

Professor Broch pekte på at en i redaksjonskomiteen til «Fauna» kunne 
ha folk som tok vare på ornitologenes interesse, og at en burde være meget 
forsiktig med hva en publiserte, fordi «Fauna» ble både lest og sitert. 

Lærer Hauknes mente at en god løsning måtte være å bygge ut og 
aktivisere redaksjonskomiteen, og at ornitologene, som mente å være i 
flertall blant medlemmene i foreningen, ble fyldig representert der. 

Hj. M-K Lund konstaterte at en overveiende del av de tilstedeværende på 
årsmøtet var ornitologisk interesserte, og sa at den ornitologiske interessen 
måtte være omvendt proporsjonal med antall fagornitologer i vitenskapelige 
stillinger. 

Formannen pekte på at det nok var et problem for ornitologene, dette, at 
de ikke hadde noe kontaktorgan, men at en likevel ikke skulle ta de punktene 
som var satt opp i skrivet fra ornitologene for alvorlig. 

Dr. Alf Dannevig talte for samhold mellom de zoologiske interesser. 
Magister Hylen pekte på at en fagseksjon innen N.Z.F. stred mot foreningens 
lover. 

Ingeniør Jensen talte for en organisering av de ornitologiske interessene, 
og om mulig stiftelse av et nytt ornitologisk tidsskrift i likhet med «Sterna». 
Jonsgård, Hagen, Hauknes og Holgersen hadde ordet flere ganger. 
Diskusjonen ble avsluttet med at en kom fram til følgende forslag: «På 
grunnlag av drøftingen på årsmøtet 1956 henstiller møtet til styret å arbeide 
videre med saken om en ornitologisk seksjon innen N.Z.F. En henstiller til 
styret å søke å kartlegge medlemmenes spesialinteresser». 
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Førstekonservator Holgersen tok så årsmøtet med på en tur til Sveits, Italia 
og Korsika. Han holdt et meget levende kåseri og viste en rekke flotte 
fargelysbilder. Medlemmene hadde etterpå inntrykket av at de hadde vært med 
på den ornitologiske kongressen i Sveits i 1954 og den etterfølgende ekskursjon 
til Italia og Korsika. Holgersen ga også et meget godt bilde av fuglelivet på 
disse kanter. 

Klokka var da alt blitt 22.30, men praktisk talt alle fortsatte ved det 
dekkede bordet i kursussalen på laboratoriet, der det ble servert smørbrød med 
te og øl. Det ble et meget koselig samvær. Formannen overrakte professor 
Broch en bukett med blomster som et synlig tegn på foreningens takk for hans 
arbeid for norsk zoologi. Professor Broch takket igjen, og sa at dette var den 
største dagen han hadde hatt. Flere talere ga også professor Broch takk og ros 
for hans arbeid på zoologiens område. 

Til slutt takket amanuensis Jonsgård styret for det arbeidet som var nedlagt 
i forbindelse med dette årsmøtet. 

A. H. 

Foreningen har mottatt to svar på prisoppgavene i 1955. Prof. dr. F. 
Økland og cand. real. N. J. Ytreberg har sett gjennom oppgavene og uttaler at 
begge bør premieres. Premievinnerne, Reidar Mehl, Eidsvoll Landsgymnas og 
Hans Ståland, Rollag, har fått tilsendt «Europas Fåglar 

På grunn av at «Fauna» ble forsinket, ble ikke prisoppgavene for 1956 
utlyst før i mai 1956. Innleveringsfristen for disse oppgavene er derfor satt til 
1. juli 1957. 

Styret har mottat brev fra en del ornitologer om danning av en 
ornitologisk forening eller en ornitologisk seksjon innen N.Z.F. Det foreligger 
til drøfting på dette årsmøte. 

N.A.V.F. har siden siste årsmøte bevilget kr. 4000,00 til trykking av «Fauna». 

Styret. 

Norsk Zoologisk Forenings årsberetning for tidsrommet 
29. oktober til 8. desember 1956. 

Foreningens styre i tiden siden siste årsmøte har vært: Formann:
 Viltkonsulent dr. Yngvar Hagen, Oslo. Sekretær: Lærer 
Arne Hauknes, Oslo. 

Kasserer: Magister Arvid Hylen, Oslo. 

De øvrige styremedlemmer: Professor dr. Hans Brattstrøm, Bergen, Kon-
servator Holger Holgersen, Stavanger, Museumsdirektør dr. Erling Sivertsen, 
Trondheim, Fiskerikonsulent Magnus Berg, Tromsø. 

Varamenn: Cand.real. Ragnhild Sundby, Oslo og frk. Mina Jebsen, Oslo. 
Revisorer: Konservator Nils Knaben og universitetsstipendiat Per Bergan, begge 
Oslo. 

Arbeidsutvalget har holdt 7 møter. Løpende småsaker er ordnet ved telefon-
konferanser mellom utvalgets medlemmer. Utvalget har flere ganger pr. brev og 
ved muntlige konferanser vært i kontakt med styremedlemmene. 

Foreningen har siden siste årsmøte fått nesten 50 nye medlemmer mens ca. 
40 er utmeldt. Medlemstallet er nå ca. 670, bytteforbindelser ikke medregnet. 
Flere av de utmeldte medlemmene er medlemmer som er strøket fordi de ikke 
har betalt skyldig kontingent. 10-15 medlemmer er nå gjort oppmerksom på at 
de skylder for 1955 og 1956. Ved årsskiftet blir de som ikke da har innbetalt, 
strøket, samtidig som skyldig kontingent blir innkrevd. 

Etter konferanse med styremedlemmene bevilget arbeidsutvalget 19/4-56 
Osloavdelingen kr. 750,00 til en ekskursjon til Stavanger våren 1956. Som 
betingelser ble satt at hovedforeningen fikk 1/4 av deltakerplassene til 
medlemmer utenfor Oslo, og at «Fauna» fikk en rapport om turen.
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først slått på at en kunne kjøpe særtrykk av artikler, f.eks. fra «Naturen», og sende 
til medlemmene. Men undersøkelser viste at de fleste av medlemmene selv 
abonnerer på dette tidsskriftet fra før, og etter hvert samlet styret seg om at Norsk 
Zoologisk forening burde starte et eget populært zoologisk tidsskrift. Man kan si 
at dette praktisk talt må være landsforeningens sentrale hovedoppgave. Et godt 
redigert, populært tidsskrift vil bedre enn noe annet kunne møte de krav 
foreningsmedlemmene har på å få noe av verdi igjen for sin kontingent. 

Selvsagt er starten av et slikt tidsskrift ikke lite av et vågestykke. Norsk 
Zoologisk forening med sine meget beskjedne kontingenter kan nå engang ikke 
betegnes som egentlig valutasterk, og trykningsomkostninger er slett ikke å spøke 
med. Likevel - på årsmøtet 5. september 1947 - fattet forsamlingen beslutning om 
at saken skulle utredes, og den ga samtidig styret fullmakt til å starte et tidsskrift 
«innenfor den ramme at utgiftene ikke overstiger 2/3 av den innkomne 
medlemskontingent. Tidsskriftet bør ikke domineres av annonser», for å sitere 
protokollen. 1. februar 1948 startet så tidsskriftet som på årsmøtet i mai samme år 
fikk navnet «Fauna». I innledningsordene til første hefte gir redaksjonen sitt 
program i følgende ordelag: «Vi håper at vi gjennom tidsskriftet skal kunne 
bringe medlemmene kunnskaper om norsk dyreliv og om aktuelle zoologiske 
spørsmål. ...... Samtidig gjør vi oppmerksom på at tidsskriftet er medlemmenes 
eget blad hvor de selv har høve til å skrive om sine iakttakelser. Men tidsskriftet 
skal bare handle om dyrelivet og ikke om oss selv.» Denne linjen har også vært 
fulgt gjennom årene. Men kravet på pålitelighet og frihet for utenomsnakk og at 
stoffet skal være behandlet på en slik måte at alle lesere kan ha glede og utbytte 
av det, hvilken gren av zoologien de måtte ha som sin personlige, spesielle hobby, 
er kanskje ikke alltid så lett å fylle, og det kan heller ikke alltid sies at 
foreningsmedlemmene har vært særlig villige til å hjelpe redaksjonen med sine 
bidrag. Av og til kanskje fordi redaksjonen som har ansvar overfor norsk zoologi 
og dennes anseelse utad er nødsaket til å sørge for en viss standard, ikke minst 
fordi flere forfattere også tar sikte på utenlandske kolleger ved å be om 
sammendrag på fremmede språk. Det hender her som ellers også at en kan være 
nødt til å si med et gammelt uttrykk at «det gode er ikke nytt, og det nye er ikke 
godt». Men alt i alt har «Fauna» hittil fylt sin oppgave. Litt av den økonomiske 
siden kommer vi tilbake til igjen senere. 

Et annet ledd i arbeidet for å hjelpe medlemmene til grunnlag for selv å 
utvikle sine evner til å gjøre iakttakelser ute i naturen har styret fra første stund av 
tatt opp ved å arbeide med ekskursjoner. I første rekke har naturligvis ornito-
logiske og insekt-ekskursjoner en stor oppgave; her er objektene lettest til-
gjengelige, i siste høve kanskje mest sommerfuglene. Men da insektlivet har sin 
høysesong i ferietiden, har insekt-ekskursjonene ikke fått den framtredende plass 
hos folk som fugle-ekskursjonene, hvor høysesongen faller sammen med våren. 
Det har vært lokalforeningene som mest har tatt seg av disse ekskursjonene, og de 
fortjener stor takk og ros for sitt arbeid her. 

Ser vi på de ekskursjonene som har vært knyttet sammen med årsmøtene, har 
de i de fleste tilfelle vært ordnet som marine utferder med tråltrekk og bruk 

10 år Norsk Zoologisk forening. 
Et tilbakeblikk. 

Av Hjalmar Broch 

Det er nettopp gått ti år siden Norsk Zoologisk forening ble stiftet «den 2• 
november 1946 under et møte i Bededagshelgen av norske zoologer og zoologisk 
interesserte» for å sitere noen ord fra første hefte av foreningens tidsskrift. Det er 
kanskje ikke av de store jubileer, men det kan iallfall være verd å stanse et 
øyeblikk og kaste et blikk bakover. 

Foreningen ble stiftet som en landsforening, og dette er markert ved at det alt 
fra første stund satt representanter i styret fra Arendal, Bergen, Oslo, Stavanger og 
Tromsø. Senere har også Trondheim sine representanter. Meningen var at det 
senere skulle opprettes lokalforeninger som underavdelinger utover i landet.På et 
år tegnet 150 medlemmer seg, og en første lokalforening ble stiftet i Oslo. Nå er 
medlemstallet bortimot 700. 

Vi kan med få ord si at foreningens styre i de første par år hadde nok å gjøre 
med å finne ut, hvordan en best skulle legge arbeidet an for å fylle foreningens 
hovedformål: å knytte sammen alle i landet som er interessert i zoologi og å hjelpe 
dem som ikke er fagzoologer, men som gjerne vil bli orientert i landevindingene i 
den zoologiske forskningen og få, eller selv gi opplysning om nyoppdagede trekk 
i vårt lands dyreverden. 

Det ble snart klart for styret at de lokale foreningene må sørge for dette ved 
foredrag og, ikke minst, ved ekskursjoner under ledelse av erfarne fagfolk, men at 
landsforeningens hovedmål måtte bli å skaffe trykte meddelelser. Det ble 
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lemmene blir orientert over, hva utgifter en må regne med for å kunne holde 
«Fauna» gående med dets nåværende standard og omfang, også når alt redak-
sjonsarbeid som hittil er gratis og bidragsyterne ikke får noe honorar. 

Når vi alt i alt ser på det tiåret som er gått, må vi være tilfredse mrd det 
positive som er vunnet hittil. La gå at det ennå trenges meget arbeid for å sveise 
samtlige landets zoologiinteresserte, amatører og fagzoologer sammen i en enhet, 
der alle føler seg hjemme og hvor alle vet at de er stillet på like fot, hvilken 
gren av den omfattende zoologiske forskning de personlig sokner til. Det 
vil stille krav til styremedlemmenes modenhet og målbevissthet i årene som 
kommer. Og det vil kreve at medlemmene lærer seg til å respektere fagfellenes og 
kameratenes interesseområder like meget som sitt eget. De erfaringene som er 
innvunnet i det første tiår av Norsk Zoologisk forenings levetid er gode å bygge 
videre på. Og selv om vi vet at noe av det siste, menneskene gjør, er å bygge på 
historiens eller andres erfaringer, kan vi samle oss i det gamle akademiske 
hilsningsord til tiårsjubilanten: vivat, crescat, floreat - gid du må leve, vokse og 
blomstre! 

av bunnredskaper. Slike ekskursjoner koster en god del, men gir et innblikk i 
grener av zoologien som ellers ikke er så lett tilgjengelige for folk flest. Dette er 
vel hovedårsaken til at de har vært koblet sammen med årsforsamlingene flere 
ganger. 

For å stimulere skoleungdommens interesse for friluftszoologien tok styret i 
1950 et annet middel i bruk. I «Fauna» 1951 står det i styrets årsberetning: «For å 
stimulere interessen for zoologi, ble det på styremøtet besluttet å sette opp 
en rekke prisoppgaver i zoologi for skoleungdom.» Det ble satt opp en bok-
premie -- og tre oppgaver med innleveringstid 31/12-1951. Ut igjennom årene 
har det vært satt opp en lang rekke oppgaver. Men besvarelsene har ikke vært fullt 
så tallrike som ønsket og ventet, hva nå grunnen kan ha vært. Kanskje er det her 
som blant eldre zoologer: de liker å gjøre iakttakelser og notere. Men de har 
motvilje mot å sette seg ned og skrive sammen det endelige resultatet i en kritisk 
og nøktern avhandling, når det kommer til stykket. Selvkritikken blir ofte for 
sterk. - 

Trass i at medlemstallet i foreningen har vist en gledelig vekst i det første tiår 
i Norsk Zoologisk forenings historie, har de samme vanskene meldt seg her som i 
foreninger flest, de økonomiske. Styret var naturligvis fra første stund av forsiktig 
med kontingenten, den måtte ikke være for høy, og for å få med flest mulig 
yngre, ble det bestemt at «juniormedlemmer», d.v.s. skoleelever og 
studenter bare skal betale halvparten så meget som «seniorene». Seniorenes 
kontingent ble satt til 10 kr. året. Selv med den tids pengeverdi ga dette ikke 
overdrevent rummelige midler å rutte med. Første års regnskaper balanserer med 
1581,41 kr.; det var da tegnet inn 156 medlemmer, av dem hadde 122 seniorer og 
29 juniormedlemmer betalt sine kontingenter. Beslutningen 5. september 1947 
om startingen av et tidsskrift «innenfor en ramme at utgiftene ikke overstiger 
2/3 av den innkomne medlemskontingent» måtte sies å være temmelig 
lettsindig, særlig hvis styret har kjent til, hva trykning og distribusjon av et 
presentabelt tidsskrift koster, og det viste seg meget snart at man var nødt 
til å se seg om etter annen økonomisk støtte trass i at det var en gledelig 
stigning i foreningens medlemstall. 

Den nødvendige økonomiske støtten har fra og med 1950 vært bevilget 
til Norsk Zoologisk forening av Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, og 
foreningen står i største takknemlighetsgjeld til forskningsrådet for dettes støtte 
og interesse for saken. Men derfor må man holde seg det klart for øye at tids-
skriftets redaksjon ved en slik støtte er moralsk pliktig til å sørge for at tids-
skriftet opprettholder et forsvarlig nivå. Tidsskriftet er Norsk Zoologisk 
forenings ansikt utad. 

I løpet av det tiår foreningen kan se tilbake på, har tilslutningen hittil vist en 
jevnt stigende tendens. Medlemstallet var i 1955 steget til 680, og vi får håpe at 
det nå har passert de 700. Medlemskontingentene løp i 1954 opp i 6474,30 kr. 
mens tidsskriftet belastet budsjettet med 9191,63 kr. - det kom derfor vel 
med at Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd anviste trykningsutgifter for 
foreningen med 5204,46 kr. Jeg nevner dette, da det har sin betydning at med 

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 for elever i 
den høyere skolen, men en elev som har begynt på en oppgave, har anledning til å 
gjøre den ferdig høsten etter avsluttet eksamen. Prisbelønningen er en bok. 

En gjør oppmerksom på at oppgavene for 1956 står i «Fauna» nr. 1-1956, 
men på grunn av at dette kom så sent ut, er innleveringen satt til 1. juli 
1957. For 1957 er det følgende oppgaver å velge mellom: 
1. Undersøk det lavere dyrelivet langs stranden på et par steder i et vann eller 

vassdrag. 
Ser det ut som om noen arter, slekter, familier osv. er bundet til bestemte 
miljøforhold. 

2. Fortell om en samling av dyremateriale som du har laget (insekter, skjell e.l.). 
3. Undersøk hvilke smågnagere som finnes på hjemstedet ditt. (Kraniesamling 
kan vedlegges.) 
4. Observasjoner ved et fuglereir. 

Et par av oppgavene er gitt tidligere, men det er ikke kommet inn noen 
besvarelse. I forbindelse med oppgave 2., se «Fauna» nr. 2, 1954. 

Til oppgave 1.: Velg 2-3 steder i et vann eller vassdrag hvor miljøforholdene 
(strøm, bølgeslag, vegetasjon, strandens bunnforhold o.l.) er forskjellige, f.eks. et 
sted i en bekk og et seed i vannet der bekken kommer fra eller flyter ut i. Hold 
det materialet du samler på hvert sted adskilt. Innsamlingen kan bl.a. skje ved å 
plukke sammen de smådyr som en finner på stein og stokker ned til den dybden 
en rekker med armen, eller en kan også bruke en ferskvannshov på steder med 
vegetasjon og mudderbunn. Til bestemmelse av materialet kommer en langt ved å 
bruke «Dyreliv i vann og vassdrag» av H. M.-K. Lund (Cappelen 1956). 

Ellers vil en få nærmere opplysninger ved å henvende seg til foreningen. 
Lykke til med oppgavene! 

Vennlig 
hilsen 
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