
 



Litt om den eiendommelige brakk-
vannssneglen Hydrobia jenkinsi og en 
beskrivelse av de første 

funn i Norge  

Av Jan Økland 

I Gilsvann ved Kristiansand og i Stokkevann ved Brevik fant 
jeg sommeren 1954 en del eksemplarer av Hydrobia jenkinsi 
Smith*, en ca. 5 mm stor snegl som hører med til 
prosobranchiernes gruppe. Da det siste sommer (1956) viste seg at 
H. jenkinsi også fantes i Frierfjorden i meget store mengder, kan 
det være av interesse å se litt på noen av de forhold som knytter 
seg til denne merkelige artens opprinnelse, utbredelse og økologi. 

Hydrobia jenkinsi kjennes fra sine nærmeste europeiske slekt-
ninger bl.a. ved at det ofte finnes spesielle strukturer på 
sneglehuset. Vindingene kan være forsynt med en kjøl, en mørk 
rand eller 

'') Paludestrina jenkinsi, Potamopyrgus jenkinsi og Potamopyrgus crystallinus carinatus 
Marshall. 



kamformige utvekster (fig. 1). Skall uten disse strukturer forekom-
mer også. Dannelsen av strukturene synes delvis å være miljø-
betinget, idet eksemplarer fra brakkvann og forurenset ferskvann 
oftere har kjøl og utvekster på skallet enn eksemplarer fra ikke-
forurenset ferskvann. Flere forskere har utført laboratorieforsøk 
for å belyse i hvilken grad dannelsen av strukturene er arvelig 
betinget, men forsøkene har hittil ikke gitt klare resultater. 

Denne sneglearten har antagelig bare hunnlige individer. 
Eggene utvikles uten befruktning, partenogenetisk, og embryonal-
utviklingen foregår inne i moren slik at sneglen ikke legger egg 
som snegler flest, men derimot føder levende unger. Arten er altså 
dessuten vivipar. Gjennom skallet kan man av og til skimte 
embryonene fig. (lc). 

Flere av de forplantningsbiologiske forhold er enda utilstrek-
kelig kjent, og det synes som om de kan variere noe fra sted til 
sted. 

Man kan betrakte H, jenkinsi som et brakkvannsdyr, selv om 
arten i stor utstrekning også har tilpasset seg til liv i ferskvann. 
Arten ble første gang beskrevet i 1889 etter materiale fra 
Themsens munning. I samlinger viste det seg at man hadde eksem-
plarer som var funnet noe før, arten var f.eks. funnet i 1859 i 
samme område, men da riktignok bestemt som Rissoa castanea. I 
1880-årene var Hydrobia jenkinsi bare kjent fra et par steder i 
England og muligens et sted i Irland. Så begynte arten plutselig å 
dukke opp på nye steder, og den spredte seg over store deler av De 
britiske øyer. Arten opptrådte oftest først i brakkvann, men spredte 
seg gjerne senere til ferskvannslokaliteter, og den kom til og med 
inn i Londons vannledninger hvor den noen ganger fantes i så stort 
antall at vanntilførselen ble hemmet. 

På det europeiske kontinent ble Hydrobia jenkinsi først påvist i 
1899 (Kielerkanalen, saltvann), og i årene fremover dukket arten 
stadig opp på nye steder, oftest i brakkvann, men også i ferskvann 
og på steder med forholdsvis salt vann. 

Nå finnes H. jenkinsi foruten på De britiske øyer også i 
Holland, Belgia, Nord-Frankrike samt på en rekke steder langs 
Østersjøkysten. I Danmark ble arten først påvist i 1915, i Sverige 
1920 og i Finnland 1926. I Norge er det ingen beskrivelse av funn 
før 1954. 

 

Fig. 1. 

Hydrobia j e n k i n s i fra Voll i Frierfjorden (a, b og e)
 
og fra Gilsvann ved Kristiansand (d). a og b viser de samme skall 
fra forskjellig side. Embryonene kan skimtes som lyse flekker 
gjennom skallet på c. 

Lineær forstØrrelse 6 ganger. Foto: J. fbkland 
Kartet på fig. 2 viser spredningen av H. jenkinsi i brakkvann, og 
på kontinentet er også tegnet inn artens opptreden i ferskvann. 
De prikkete linjer antyder hypotetiske spredningsfronter innover 
Østersjøen. Bare de første funn av arten er tatt med. Faunaen på 
mange av de utenlandske lokalitetene var grundig undersøkt på 
forhånd slik at man forholdsvis nøyaktig kunne bestemme tids-
punktet da arten virkelig kom til lokaliteten. Det er imidlertid 
uvisst å si hvor lenge H. jenkinsi kan ha levd på Sørlandet da 
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undersøkelser av ferskvanns- og brakkvannsfaunaen der er meget 
sparsomme. 

Den partenogenetiske forplantningsmåten til H. jenkinsi har 
sikkert vært en viktig medvirkende faktor til at arten har kunnet 
spre seg såpass fort. Et eneste eksemplar som kommer til et nytt 
sted vil ved «jomfrufødsel» kunne gi opphav til en ny bestand. At 
arten er liten, letter sikkert også dens evne til passiv spredning, 
f.eks. med en båt, en tømmerflåte, en fisk eller en fugl. Arten kan 
antagelig også spres ved å drive i overflaten. 

Som nevnt var Hydrobia jenkinsi så sent som i 1880-årene bare 
kjent fra et par steder på De britiske øyer. Den eksplosive ekspan-
sjon som arten kan sies å ha hatt i årene etter, mener mange 
skyldes dannelsen av en partenogenetisk mutant som var meget 
bedre skikket til å spre seg enn den ikke-partenogenetiske 
opphavsformen. 

Kjenner vi så denne opphavsformen? Noen australske arter 
minner sterkt om H. jenkinsi, f.eks. Austropyrgus pattisoni. Enda 
flere likhetspunkter synes den vestindiske Potamopyrgus crystallinus 
Pfr, å ha, og H. jenkinsi er derfor også av noen blitt oppfattet som 
en underart av denne vestindiske arten. 

Hvis H. jenkinsi eller dens nære opphavsform har kommet fra 
Vestindia til Europa i senhistorisk tid, så er ikke dette noe isolert 
eksempel på en slik spredning fra en verdensdel til en annen. Den 
store skipstrafikken har muliggjort at selv arter med liten evne til 
aktiv spredning nå passivt kan komme seg over verdenshavene 
ved å bli med båtene, f.eks. i ballast-tankene. 

Man har også flere eksempler på at når amerikanske arter først 
har fått innpass i Europa, kan de lett spre seg videre innen store 
deler av vår verdensdel. Vannpesten (Elodea canadensis) er et slikt 
eksempel. Denne planten ble først funnet vill i Europa i 1836 
(Irland), og senere har den spredd seg til mange land, i Norge ble 
den først funnet i 1925 i Østensjøvann ved Oslo. 

For å forklare opprinnelsen til H. jenkinsi er det også fremsatt 
en hypotese som går ut på at den europeiske arten Hydrobia 
ventrosa skulle kunne omdanne seg (mutere) til H. jenkinsi når 
saltinnholdet i vannet avtok. Denne forklaringen må nå anses som 
mindre sannsynlig. 

Spredningen av Hydrobia jen k i n s i i brakkvann og
 artens opptreden i ferskvann på kontinentet. De tykke 
pilene viser skjematisk spredningen mot nye brakkvannslokaliteter. 
Prikkete linjer i østersjø-området angir hypotetiske spredningsfronter 
ved forskjellige tidspunkter. Bare de første funn av arten er tatt med. 
(Etter H ac b e n d i c k 1950 med tilføyelse av norske funn). 

H. jenkinsi ble funnet subfossilt på De britiske øyer og i 
Latvia. Derfor mente man at arten måtte ha vært tilstede i 
Europa på 1600-tallet eller før den tid. En nøyere gjennomgåelse 
av disse funn har imidlertid vist at arten enten er feil bestemt 
eller funnenes alder har vist seg å være tvilsomme. Man har nå 
derfor ikke sikre beviser for at H. jenkinsi har vært tilstede i 
Europa før enn på 1800-tallet da de første levende eksemplarer 
ble funnet (se Bondesen & Kaiser). 

Det man sikkert kan si om H. jenkinsi er at den etter 1880årene 
har hatt en kolossal ekspansjon i leveområde, og at arten, oftest 
med utgangspunkt i brakkvann, stadig gjør fremstøt inn 
i ferskvann. Det er å vente at denne ekspansjon i noen grad også 
vil fortsette i visse strøk av Norge, og vi skal se litt på de norske 
lokaliteter hvor arten allerede er funnet. 

I tiden 12. til 15. september 1956 fant jeg Hydrobia jenkinsi i store 
mengder i Frierfjorden (se kart, fig. 3). Det er brakkvannet som 
dominerer i fjorden, i alle fall i overflaten. Det salte Skagerakvannet 
må først inn Langesundsfjorden og deretter prøve å presse 
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seg igjennom det ca. 500 meter smale sundet Brevik-Stathelle for 
å komme inn i Frierfjorden. Strømmen i dette sundet går oftest 
utover da Frierfjorden har stort tilsig av ferskvann - hovedmeng-
den kommer fra Skienselva. 

På de seks stedene jeg undersøkte i Frierfjorden, varierte 
saltholdigheten i overflaten fra 2,3 til 3,5 promille (se fig. 3). På 
disse stedene fantes Hydrobia jenkinsi oftest i meget store mengder, 
f.eks. kunne individtallet anslås til flere tusen, kanskje ti tusen 
pr. kvadratmeter ved Knapnæring og Burvall. Arten ble funnet på 
steinene ned til en meters dybde. Frierfjorden har gjennomgående 
en steinet strand med lite vegetasjon av høyere planter, selv om 
det på sine steder er tette belter av takrør (Phragmites communis). 

I alt samlet jeg sammen omtrent 2500 eksemplarer av H. 
jenkinsi fra Frierfjorden. Over halvparten av eksemplarene manglet 
skallstrukturer, mens resten hadde en svak kjøl og/eller en mørk 
rand langs vindingene. Noen få skall hadde kamformige 
utvekster. Fig. 1 a-c viser eksemplarer fra Voll i Frierfjorden. 

I Frierfjorden fantes dessuten ferskvannssneglene Lymnaea 
peregra, L. palustris, Bathyomphalus contortus og Gyraulus acronicus. 
Hydrobia jenkinsi hadde jeg tidligere funnet den 3/9-1954 i 
Gilsvann, omtrent fire kilometer nord for Kristiansand. Det er ca. 
14 mil mellom denne lokaliteten og Frierfjordområdet. Gilsvann er 
to kilometer langt og ligger i samme nivå som Toppdalsfjorden. På 
to steder er det en meget smal forbindelse ut til denne fjordens 
saltvann, men i årene før 1954 var disse kanalene såpass godt 
stengt at salta-annet vanskelig kunne trenge inn i Gilsvann. 
Overflatevannet var dengang ferskt (saltholdighet 0,02 promille), 
og kalkinnholdet 72 mg «Ca0»Jl (Ca0 -}- Mg 0). Da omgivelsene 
geologisk sett er kalkfattige, må den høye «Ca0»-verdien skyldes 
en svak innblanding av saltvann. Langs bredden fantes på flere 
steder tette belter av takrør (Phragmites communis). 

Selv om overflatevannet i Gilsvann denne ene gangen var 
ferskt, så representerer ikke Gilsvann noen typisk ferskvanns-
lokalitet da det sikkert til sine tider kan komme betraktelige 
mengder saltvann inn fra Toppdalsfjorden og gjøre vannet brakt. 

H. jenkinsi var alminnelig på stein langs stranden av Gilsvann. 
Her fantes også ferskvannssneglen Lymnaea peregra. 64 
eksemplarer av H. jenkinsi ble undersøkt. De fleste skallene hadde 
en mer eller mindre børstebærende søm langs vindingene, men 
kjølen manglet (fig. Id). 

En ekte ferskvannslokalitet er derimot Stokkevann, ca. to 
kilometer syd for Brevik. Kartet på fig. 3 viser at vannet bare 
ligger noen kilometer fra Frierfjorden. Stokkevann ligger 13 
meter 
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10 mg «Ca0»/1. Jeg kjenner ikke til funn av arten i vann med lavere 
kalkinnhold. De fleste vassdrag på Sørlandet har et kalkinnhold som 
ligger under denne grensen, og når nå H. jenkinsi foreløpig bare er 
funnet i fersk-vann i Stokl;~evann-vasdraget, kan dette ha 
sammenheng med at vassdraget har forholdsvis rikelig kalkinnhold (32 
mg «Ca0»/1). Stokkevannets større kalkinnhold henger sammen med 
at vannet støter opp til de sydligste deler av «Oslofeltets» kalkrike 
kambrosilur-bergarter. H. jenkinsi er ikke funnet i vassdragene med 
direkte utløp til Frierfjorden, kalkinnholdet er i disse gjennomgående 
under 10 mg «Ca0»/l. 

Det har ikke lykkes meg å påvise H. jenkinsi fra andre steder i 
Norge enn de som er nevnt her, til tross for at bl.a. kyststripen 
svenskegrensen-Kristiansand er blitt undersøkt som et ledd i en 
kartlegning av de norske ferskvannssneglers utbredelse. 

Sannsynligvis kommer Hydrobia jenkinsi til å spre seg til andre 
norske brakkvanns- og ferskvannslokaliteter. Også amatør-zoolo-
gene bør være oppmerksomme på dette og ha øynene med seg. 

Nye fremtidige funn er selvfølgelig særlig å vente i nærheten av 
de stedene der arten allerede har fått innpass. Av ferskvanns-
lokaliteter bør Børsesjø nord for Skien nevnes som et sted med gode 
eksistensvilkår for arten, stedet ligger bare en mil fra Frierfjorden. I 
Kristiansand-området er det kanskje særlig brakkvannslokalitetene 
som byr arten best levevilkår, da ferskvannet på de kanter oftest er 
svært kalkfattig. 

over havets nivå, og det har utløp sydover direkte til Skagerak. 
Omtrent midt på vestsiden av Stokkevann fant jeg den 24/81954 
tre eksemplarer av Hydrobia jenkinsi i løpet av tre kvarter. 
Sneglene fantes på dy-gytje 3/4 meter dypt, vegetasjon av Isoetes 
sp. Langs stranden bestod vegetasjonen ellers vesentlig av 
sjøsivaks (Scirpus lacustris), takrør (Phragmites communis) og 
vannliljer. I Stokkevann fantes ellers ferskvannssneglene Lymnaea 
peregra, L. truncatula og Gyraulus acronicus. Vannet hadde et 
kalkinnhold på 32 mg «Ca0»/1 (Ca0 + Mg0) og en surhetsgrad 
(pH) på 7,6. I bekken fra Stokkevann fant jeg samme dag (ved 
Tangvald) tre eksemplarer til av Hydrobia jenkinsi, og ellers de 
samme ferskvannssnegler som i Stokkevann, dessuten også 
Bathyomphalus contortus. Bekken har en rik plantevekst, her 
finnes bl.a. Typha sp., Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, 
Sparaganium sp. og Menyanthes trifoliata. Bekkens kalkinnhold 
var det samme som i Stokkevann og pH == 7,1. Også på denne 
lokaliteten varte undersøkelsen bare ca. tre kvarter. 

Noen av de seks eksemplarene fra Stokkevann og 
utløpsbekken derfra hadde skallstrukturer i form av kjøl og bånd 
langs vindingene. 

Den sparsomme forekomst av H. jenkinsi i Stokkevann-vass-
draget kan tyde på at arten har fått fotfeste her ganske nylig, da 
den ellers gjerne opptrer i meget store mengder når den har fått 
ordentlig innpass et sted. De store mengder av arten i 
Frierfjordens brakkvann noen kilometer borte taler for at H. 
jenkinsi først dukket opp i Frierfjorden og deretter ble spredt til 
Stokkevannvassdraget, f.eks. med en fugl. Man har også vist at H. 
jenkinsi uskadd kan passere tarmkanalen til ørret og unger av 
flyndre. En fisk som skal svømme fra Frierfjorden til Stokkevann-
vassdraget, må kunne tåle saltvann (se kartet, fig. 3). Både sjø-
ørret og skrubbe kan mistenkes for transporten da begge disse 
arter er euryhaline (tåler både ferskvann og saltvann). 

Noen arter av ferskvannssnegler kan greie seg med lite kalk i 
vannet, andre må ha mere. At kalkinnholdet har betydning for 
sneglene kan bl.a. settes i forbindelse med at de trenger kalk til 
skallet. 

H. jenkinsi kan greie seg med lite kalk i vannet, i alle fall ned til 

Summary. 

After a short account of some of the many peculiarities con-
cerning Hydrobia jenkinsi, a few finds of the species on the south-
eastern coast of Norway are described. This is the first recording of 
H. jenkinsi in Norway. Due to lack of previous malacological 
investigations in the localities, it is impossible to tell how long the 
species may have been living in these waters. 

Hydrobia jenkinsi was found: 

24,18 1954. In Stokkevann (a lake) two km south of Brevik, and at 
Tangvald, in a rivulet coming from Stokkevann. 
Unpolluted fresh water, 32 mg «Ca0»/1 (Ca0 + Mg0). 
The species was rare. Three specimens were 
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Litt om relikte lakseformer 
.Av Magnus Berg 

Den atlantiske laksen (Salmo salar L.) opptrer i to forskjellige 
former. Den vanlige er vandreformen, som klekkes og lever i 
ferskvatn som unge i ett eller flere år. I dette stadiet har den en 
karakteristisk ungedrakt, med mørke tverrband på kroppen. 
Etter kortere eller lengre tid skifter den over til en sølvblank 
utvandringsdrakt, de mørke tverrband forsvinner, og den vandrer 
ut i havet. Der vokser den hurtig og vender vanlig først tilbake til 
det vassdraget den vandra ut fra når den skal .-Yte. Vekten kan 
bli opp til ca. 40 kg, og lengden over 15 meter. Ved utvandring 
fra elvene er vanlig størrelse hos oss 10-15 cm, men utvandrende 
laksunger på opptil ca. 30 cm fins i Finnmarksvassdraga. 

Det fins også ferskeannsformer som ikke vandrer ut i havet, 
men blir stående i vassdraga hele livet. Det vanlige er at disse 
formene fins i områder som laksen tidligere hadde adgang til fra 
sjøen, men hvor oppgangen nå er sperret av fosser eller andre 
hindringer. Laksen opptrer på disse steder som en «rest» etter en 
tidligere utbredelse og kalles derfor for relikt. En mener selvsagt 
ikke med dette at den er innestengt slik at den ikke kan vandre 
ut til havet. Det ser ikke ut til at det er noe til hinder for at slik 
laks kan vandre til havs og i så fall vokse seg stor som vanlig 
laks. De fleste relikte lakseformer er nærmest dvergformer, men 
enkelte kan bli temmelig store. 

I Nord-Amerika er det relikt laks i er. rekke vassdrag på øst-
kysten. Best kjent er vel ouananiche i Lake St. John og 
Saguenayelva. Dette er en liten, kraftig fisk. Den blir sjelden over 
4 kg. 

Litteratur. 

Av den meget rikholdige litteraturen om H. jenkinsi blir her 
bare nevnt to arbeider, begge har utførlige litteraturlister. Det 
første gir bl.a. en oversikt over de resultater man inntil 1949 var 
kommet frem til om artens mange problematiske forhold. 
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ned i Byglandsfjorden. Den største av de blegene Dahl fikk tak i, 
var bare 30 cm. Det er gjennom Dahls arbeid blitt kjent at det fins 
relikt laks også i noen andre vassdrag i nærheten av Otra. 

En har også Sebagolaksen, den fins m, a. i Sebagosjøen og 
tilløpene til denne, men er kjent fra Nova Scotia, New Brunswick 
og New England-statene. Denne laksen skal i enkelte sjøer kunne 
bli opp til 12 kg. I 1948 fikk jeg tak i noen prøver av relikt laks fra elva 

Namsen i Nord-Trøndelag. Denne fisken står i elva, og det er 
ingen sjøer som den kan vandre ut i. Fra havet kan den vanlige 
laksen gå oppover i Fiskemfossen, ca. 72 km fra havet. Denne 
fossen er samlet omkring 40 m høg og har gjennom tusener av år 
dannet grensen for oppgangen. Ovenfor Fiskemfossen fins den 
relikte laksen, som kalles for «småblank», oppover 
hovedvassdraget til de store fossene ved Namskroken, kring 165 
km fra sjøen. Den relikte laksen er meget tallrik i 
hovedvassdraget, og den går også oppover i en rekke 
sidevassdrag. Den likner på en laksunge, men kan skifte over til 
utvandringsdrakt. Om den vandrer ut til havet i noen større 
utstrekning, er ennå et spørsmål som er gjenstand for 
undersøkelser. Fisken har oftest ungedrakten når den gyter, men 
kan få noe sterkere farger. De fleste fiskene er unge, og de gyter 
gjerne ved 3-5 vintrers alder. 

Av relikte lakseformer i Skandinavia er Vänerlaksen særlig 
kjent. Det vanlige navnet på den i Vänern er «blanklax» som 
motsetning til navnet på aure «grålaks». Det er en rekke forskere 
som har drevet undersøkelser over denne laksen. Den gyter i tre 
tilløpselver til Vänern, nemlig i Klaraelva (Trysilelva), Gullspång-
elva og Norselva. Laksungene står i elvene i ungedrakt de første 
åra av livet sitt, for så å vandre ut i Vänern. Sjøen er derfor et 
slags «hav» for denne laksetypen. En liknende lakseform kjenner 
en også fra Ladoga. I sjøene lever disse lakseformene pelagisk. 
Fisken kan som utvokset veie flere kg. 

På New Zealand er det i noen vassdrag satt ut yngel av 
atlantisk laks fra Europa. Det er en laksebestand i ei større elv 
Waiau, på Sørøya og i sjøen Te Anau. I følge Calderwood ser det ut 
til at det meste av den laksen som klekker i elver ovafor sjøen, 
bare vandrer ut i denne, og etter å ha oppholdt seg der som 
laksen ellers gjør i havet, vandrer den tilbake til elvene for å gyte. 

I Dalmatia lever Salmo obtusirostris. Den kan bli opp til 30 
cm lang og likner på vanlige laksunger, men har i følge C. Tare 
Regan mindre munn og tallrikere gjellestaver. Han mener at 
denne fisken kan nedstamme fra laksunger fra istiden, da laksen 
kan ha vært heimehørende i Middelhavet. I våre dager fins det 
ikke laks der. Fisken i Dalmatia lever i følge C. Tare Regan for en 
stor del av steinfluelarver, som skal være meget tallrike. Han 
antar derfor at laksungene ble fristet av den rikelige mengde av 
mat til å bli stående i vassdraga i steden for å vandre ut i havet. 

Særlig kjent i vårt land er den relikte laksen «blege» fra Otra 
og Byglandsfjorden. Knut Dahl har studert denne laksen, som er 
en virkelig laks, bortsett fra størrelsen. Den stemmer i alle av-
gjørende trekk med laksen i ungstadiet. Det er kring 84 km fra 
Byglandsfjorden til sjøen, og i tusener av år har laksen ikke 
kunnet komme lengre oppover Otra enn til Vigelandsfossen, kring 
15 km fra sjøen. Denne laksen vandrer oppover Otra fra 
Byglandsfjorden for å gyte, og ungene holder se9 i elva de første 
åra, for så å vandre 

Denne laksen må være rester etter den bestand en fikk i 
Namsen da laksen vandret inn i den boreale tid for 8-9000 år 
sida. Det er rimelig at fossene i Namsen den gang ikke var 
impassible for laks, da landet den gang lå mye lågere enn det gjør 
nå. Laksen fikk derfor adgang til elvestrekninger der oppgangen 
nå er uråd. 

Det kan være noe av en gåte hvordan slike relikte laksetyper 
oppstår. En kjenner til at hannlige laksunger kan bli 
kjønnsmodne og gyte uten å ha vært i havet, men det har vært 
vanlig antatt at dette ikke gjelder hunnfisken. Slike forhold som 
en i følge Calderwood har på New Zealand, der laksen har etablert 
en bestand som svarer nærmest til en relikt, viser at hunnlaks 
også kan bli gytemoden uten å gå i sjøen. Fra oppforing i dammer 
i Danmark kjenner en også til at hunnfisken kan bli gytemoden, 
det samme vet en fra utsettinger i sjøer der den ikke har kunnet 
vandre ut i Nord-Norge. Nye undersøkelser har vist at det i Nord-
Norge fins hunnlige laksunger som blir kjønnsmodne uten at de 
har vært i havet. Slike kjønnsmodne hunnlaksunger kan finnes 
sammen med vanlig laks. 
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Således var det ennå i årene 1866-70 bosatt en koloni, muligens 
på 10-15 par, på Rauøy (utenfor Onsøylandet) i Oslofjorden. Men 
hos oss, som i mange andre land, har fiskeørn-bestanden gått 
meget sterkt tilbake i løpet av det siste århundret. Allerede 
omkring 1880 var fiskeørnen helt forsvunnet fra Rauøy. Før i 
tiden hekket enkelte par også enkelte steder omkring nedre delen 
av Glomma, men fra senere enn 1884 nevner f.eks. Thome, som 
kjente disse traktene særlig godt, ikke noe om hekkende fiskeørn 
der. Derimot omtales stadig at eksemplarer ble skutt - siste gang i 
1897. Også på Nesøya i Oslofjorden hekket det fiskeørn i gamle 
dager. Fuglene ble skutt, men det kom nye og hekket, og ifølge 
Løvenskiold ble Nesøya ikke oppgitt av fiskeørnen før i 1920. 
Lignende tilbakegang har det vært over hele fiskeørnens 
opprinnelige hekkeområde her i landet gjennom minst 100 år, og 
det så i 1930-årene ut til at denne praktfulle arten skulle bli helt 
utryddet i Norge. En visste da i hele landet bare om 3-4 steder 
hvor den forekom, nemlig i Aremark, ved Vansjø, ved Øyeren og 
i ØstFinnmark. 

Det siste var noe usikkert, men iallfall skulle fiskeørnen ennå i 
1939 være nokså alminnelig å se langs Pasvikelven. 

Men så, i løpet av årene 1945-50, syntes det på en eller annen 
måte som om situasjonen begynte å bedre seg. I de seneste årene, 
etter 1950, har en stadig oppdaget fiskeørnpar som enten har 
bosatt seg og bygd rede på helt nye plasser eller som har tatt i 
bruk igjen lokaliteter der det ikke har vært fiskeørn på en 
menneskealder. Siden 1952 har det vært rapportert ett eller flere 
nye reder hvert år. I stedet for de 3-4 redene en i høyden visste om 
for 20 år siden, har jeg nå opplysninger om ca. 25 reder som er 
eller har vært bebodd i årene 1945-1956. Noen av dem blir forlatt 
igjen dessverre på grunn av likegyldighet eller beklagelig 
uforstand hos dem som kjenner til dem. Det kan skyldes folk som 
har mani for å samle egg og som ikke tar noen hensyn til at fugl 
og rede er fredet - eller det hender at parene blir skutt - enten fordi 
jegeren er i den tro at det er «hauk» han har for seg eller fordi han 
vil ha fuglen utstoppet. 

Idag er det på det nærmeste umulig å trekke noen nøyaktig 
grense for fiskeørnens utbredelse hos oss. Det kartet jeg har 
tegnet,

utforskningen av relikte laksestammer. Med den store betydning 
dette fiskeslaget har for landet, er det rimelig at alle ting som 
vedkommer fiskeslagets biologi, både har en mer generell, 
biologisk interesse og økonomisk betydning. Laksen er et av de 
mest interessante fiskeslag vi har, derfor vil øket kjennskap alltid 
komme til å fange oppmerksomheten. En kjenner nå en tilsvarende 
rekke av laks som en kjenner for aure, fisk som klekkes og vokser 
opp i elvene for så å vandre ut i havet, fisk som klekkes i elvene og 
vandrer ut i sjøene, endelig fisk som blir stående i elvene uten å 
vandre ut. Dette svarer til de forskjellige former av aure, sjøauren 
som vandrer i havet, videre den vanlige formen som vandrer ut i 
sjøene, endelig bekkauren som blir stående i elver og bekker hele 
livet. 

Hva vet vi om fiskeørnens nåvær, 
ende utbredelse i Norge? 

Av Yngvar Hagen 

Fiskeørnen er en av de vakreste fugler en kan se i norsk 
natur. Den kalles også fiskejo eller fiskefalk. Med sine svære 
kraftige vinger favner den 1,6 til 1,8 meter. Den er mørk på 
oversiden, mens hodet og undersiden er hvite. Som navnet sier, 
lever den av å fange fisk. En kan se den seile frem over sjøen 
mens den av og til stopper på flaksende vinger og speider ned 
under seg. Så plutselig krøker den vingene og stuper loddrett i 
sjøen med et plask. Ofte forsvinner den i vassføyken, men så 
løfter den seg igjen med en sprellende fisk i klørne. 

Denne fuglen var kjent av nesten hver eneste skogskar før i 
tiden, la oss si for en 70-100 år siden. Før Colletts tid - omkring 
1850 - var fiskeørnen, uten egentlig å være tallrik, en av våre 
alminnelige rovfugler i alle strøk hvor skog og større vassdrag 
hørte sammen - altså både langs kysten og i innlandet. I Sør-
Norge ser det ut som om antallet av hekkende par var størst ved 
kysten. Ja, her hendte det til og med at fiskeørnen hekket i 
kolonier. 
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gir vel ikke mer enn i høyden et grovt bilde, hvis det gir så pass. 
Men det synes iallfall som om det i Sør-Norge er de østlige om-
rådene som først og fremst har bosatte fiskeørnpar. I Nord-Norge 
hekker fiskeørnen i Vest-Finnmark, men om den hekker i Øst-
Finnmark er usikkert. Fra Nordland og Troms fylker vet vi for 
tiden ikke noe om at fiskeørn forekommer*. 

Det sier seg selv at det ikke er noen grunn til å beskrive i 
detaljer en utbredelse som er under stadig endring og - som det 
synes - i en aldeles uventet rask fremgang. Det er sannsynlig at 
det nå for tiden hekker mange fiskeørnpar her i landet som ikke 
er kommet med i kartleggingen. Det skulle ikke forbause meg om 
vi en dag fant ut at vi har henimot 100 par i Norge. Dette er jo 
fremdeles lite når en tenker på hvor vidstrakt landet er, og 
situasjonen kan fort snu seg, slik at fiskeørnen forsvinner for godt 
fra Norge. 

Hva kommer den så av den merkelige skjebnen fiskeørnen har 

 

Kartet viser hvor de få fiskeørnparene som vi kjenner til i Norge, har hekket i løpet av 
årene 1945 til 1956. Det hekker sikkert mange flere par i landet, men stedene er ikke 
funnet eller rapportert ennå. 
The known nesting localities of the Osprey in Norway during the years 1945 to 1956. It is 
supposed that the actual number of breeding sites during the last years has been much 
higher than shown on the map, but some time will pass before all records are reported. 20 
years ago, only 3-4 nesting localities were known in the whole country. 
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Preparering av hodeskaller 
.Av Jørgen A. Pedersen 

hatt her i landet? Er den seneste utviklingen kanskje uttrykk for et 
siste blaff hos en utdøende art - eller er det så at vi har fått større 
vett på å behandle vår fauna? 

Jeg tror at det siste iallfall gir noe av sannheten. Men det er vel 
egentlig forholdene i Sverige som har gitt fiskeørnen den første 
fremgangen. Der har den nemlig vært fredet i henved 20 år og 
har etterhvert økt slik i tall at den er blitt «Sveriges allmännaste 
rovfågel» som en har uttrykt det. Hvis ikke dette skulle være en av 
årsakene, er det et ganske eiendommelig treff at det nettopp er i 
løpet av de siste 20-årene vi har sporet fremgang i fiskeørn-
bestanden - også hos oss. Med andre ord, vi får antagelig litt av 
Sveriges overskudd. Og da vi i mellomtiden er blitt litt mer 
beherskete i vår trang til å skyte på alt vi ser, har vi tatt bedre i 
mot nyinnvandrerne enn vi sikkert ville ha gjort for noen årtier 
siden. 

Men så vet vi av smertelig erfaring (ikke minst fra andre 
land) at nå trues fiskeørnen av en ny fare, hvis vi ikke tar oss 
sammen. Truselen melder seg fra et nokså uventet hold. Jeg 
tenker på fotograferingsmanien - det er jo en ren motesak og en 
sport dette å fotografere fugler ved redet. Og så rydder en, 
hugger og snekrer opp kamuflasje, går til og fra, ofte med 
hjelpere, og forstyrrer noe forferdelig. Husk det, fotograf! Det 
finnes for lengst bunkevis av aldeles strålende fiskeørnfotografier, 
både slike som er trykt i flotte verker og slike som er til privat 
glede. Vi har ikke så forferdelig mye bruk for flere. Den levende 
fuglen selv er tross alt mye gjevere. Og la fuglens egg være. Det 
bør kanskje minnes om at eggsamlerne har utryddet noen fugler 
de også. I England forsvant vepsevåken på den måten. 

Til slutt en takk til dem som har bidratt med opplysninger. 
Det er konservator Edv. K. Barth, Oslo, hr. E. Fossheim, 
Hønefoss, konsulent I. Fuglenes, Sørkedalen, Oslo, skogforvalter 
F. W. Heimbeck, Levanger, hr. Conrad Holm, Oslo, lektor Edv. 
Holt, Tvedestrand, hr. G. Kjarthun, Oslo, kontorsjef H. 
Kopperud, Moss, hr. Thor Larsen, Halden, hr. Gunnar Lid, Oslo, 
likn.fullm. N. Lund, Fetsund, skogeier Magne Midttun, Elverum, 
preparant J. Mogaard, Trondheim, hr. Birger K. Nysæther, Osen, 
Rena, hr. J. H. Paulsen, Hønefoss o; ingeniør N. Toverud, Nord-
Mangen, Aurskog. 

En kraniesamling kan omfatte preparerte hodeskaller fra flere 
forskjellige grupper av dyr. Likevel er pattedyrene den gruppe hvor 
studiet av kraniet - utviklingen av dets forskjellige deler - har størst 
betydning i systematikken. Et blikk i «Norges dyreliv», det 
systematiske tillegg, vil være et overbevisende eksempel på det. Når 
våre pattedyr kanskje ikke nyter samme popularitet hos zoologi-
interesserte som f.eks. fuglene, kan det ha flere årsaker. Blant disse 
er, at de fleste er nattdyr, og enn fler meget sky for mennesker. Det 
populære ekornet er hverken nattdyr, eller sky av seg. En annen 
ting, som kan hemme oss, om vi forsøker å bli mer dus med disse 
våre nærmeste slektninger i dyreriket, er at de fortrinnsvis opplever 
verden med nesen, og ikke som vi - og fuglene - med øynene. 

Vi har et overkommelig antall arter pattedyr, nemlig 77. Noen 
er innført, som sørharen, kaninen, moskusoksen og dådyret. Det 
gjelder også villminken som er unnsluppet fra farmer, likesom 
ilderen - i all fall til dels. Moskusoksen og ilderen har i tidligere 
tider tilhørt norsk fauna. 

Ser vi bort fra tannhvalene, er det ingen norske pattedyr som 
har mere enn 44 tenner, dvs. 11 i hver kjevehalvdel. Vi finner da 3 
fortenner (incisivi), 1 hjørnetann (caninus) og 7 kinntenner (4 
praemolares & 3 molares). 

Det kan angis i en tannformel. For et fullstendig tannsett således: 

over streken skriver vi antall tenner i en overkjevehalvdel, under 
underkjevehalvdelens antall, og etter likhetstegnet det samlede 
antall tenner, som jo også fremgår av «brøken» og derfor godt 
kan unnværes. 

Som kjent har vi 2 tanngenerasjoner, idet melketennene 
erstattes av de blivende tenner, som er kraftigere. Det er bare 
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fortenner, hjørnetenner og de forreste kinntenner (premolares) 
som skiftes. Molarene bryter ikke frem før ved tannskiftet, når 
kjeven på det nærmeste har nådd sin endelige størrelse. I de 
forskjellige grupper av pattedyr finner vi karakteristiske reduk-
sjoner især i kinntannrekken. Gnagerne mangler hjørnetenner. 
Ilderen har formelen: 

å gi anvisning på. Naturens renovasjonsvesen arbeider stadig, og 
bare sjelden finner vi døde dyr på våre turer. Er du jeger eller 
kjent med en, kan det bli givende. Men nettopp det vanskelige 
med fremskaffelsen av objekter er vel en del av sporten for natur-
samleren. 

Når det så lykkes - husk da Darwins formaning: «Trust nothing 
to memory!» - Stol ikke på hukommelsen! Sørg for omhyggelig å 
notere lokalitet, tid, landskapstype og ellers så mye som mulig. Jo 
fler betydningsfulle opplysninger dess større verdi. Noen skriver 
disse opplysninger på en seddel som bindes til skallen. Jeg syns det 
er bedre å la et nummer følge skallen under prepareringen for å 
skrive det på med tusj til slutt. I en journal, en sterk skrivebok, 
skriver du ut for nummeret alle opplysninger oversiktlig ordnet. 

Det gjelder å være forsiktig når hodet skal skjæres av. For ikke å 
gjøre skade på nakkepartiet eller leddknutene (condyli) bør du 
skjære så det følger et kort stykke hals med. Husk å gjøre notater 
om dyrets kjønn, pelsfarger, ernæringsstand osv. Eventuelt også en 
kort beretning om hvorledes du fikk tak i dyret (f.eks. «Haren tatt 
av et rovdyr. Spor i sneen viste at det måtte være en hund eller rev 
som var blitt forstyrret i sitt måltid etter å ha jaget den langt!») 
Skisse av sporene med harens avspring for å narre forfølgeren 
tegnes og innføres i journalen. 

Etter forsiktig hjemtransport begynner prepareringen med rå-
skjelettering. D.v.s. huden flås av, øyne og tunge fjernes, så mye 
kjøtt som mulig skjæres bort. Vær forsiktig så det ikke blir merker 

i skallen etter kniven. Kraniet anbringes så i et passende kar i 
rinnende vann til alt blod er trukket ut. Bruk ikke rustent jernkar 
eller eketresbøtte. Jeg kan anbefale stentøyskrukke. Er det 
vanskelig med rinnende vann, så bind kraniet opp (ikke med 
ståltråd) så det henger rett under overflaten. Blod som trekkes ut, 
synker til bunnen. Skift vann til det ikke lenger er blodig. Vær 
omhyggelig med utvanningen, ellers blir det vanskelig å få kraniet 
pent hvitt. Derpå skal det kokes til resten av musklene blir bløte og 
lett kan pilles bort med en sløv kniv. Hjernen må omhyggelig pilles 
ut med en stump ståltråd og etterskylling med vann. Vær forsiktig 
med nesemuslingene. Kokes flere kranier på en gang, så pakk 

d.v.s. i forhold til fullstendig tannsett mangler den i overkjeve-
halvdelen 1 pm. & 2 m. og i underkjevehalvdelen 1 pm. & 1 m. 
Måren har tannformelen: 

3.1.4.1 
3..1.4.2 

Rensning av hodeskaller. 

En kraniesamling krever ikke stor plass. Skal den få noen 
verdi for en selv og andre som studiemateriale, må den være pent 
preparert og samvittighetsfullt etikettert. 

Hvordan man nå skal få tak i brukbare hodeskaller er vanskelig 
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en gammel fille om hvert, for det hender at tennene faller ut, og da 
er det greit å holde dem der hvor de hører hjemme. Etter 
omhyggelig rengjøring tørkes kraniet i sol og vind, og nummeret, 
svarende til journalnummeret, skrives med tusj i ganen og på 
innsiden av underkjeven. Er skallen mot forventning ikke ordentlig 
hvit, kanskje p.g.a. dårlig utvanning, kan du bleke den i vann-
stoffperoxyd som kan kjøpes på apotek eller kjemikalieforretning. 
Det fås som 3- eller 30%-ig. Fortynn med vann til ca. 2 % og la 
kraniet ligge heri en tid. Men ikke for lenge, for det kan da bli 
porøst i overflaten. Tennene limes fast med celluloselim. Likeledes 
underkjevehalvdelene som kan falle fra hverandre. Snør sammen 
med en sytråd til limet er tørt. Er ikke alt fett kokt ut, kan det 
fjernes med et fettoppløsende middel, men i de fleste tilfelle greier 
det seg å la skallen tørke i sol og vind. 

Om nu ikke dyrets art er sikkert bestemt, kan det skje etter 
«Norges dyreliv», det systematiske tillegg. Er bestemmelsen ikke 
helt sikker, vil Norsk Zoologisk Forening bistå med å kontrollere 
den. Husk å pakke skallene godt inn før du sender dem. Eventuelle 
spørsmål vil bli besvart i «Fauna». 

Jeg vil gjerne i studieøyemed låne etiketterte kranier av de små 
mårdyr: snømus, røyskatt, villmink, ilder og mår. Likeledes er jeg 
interessert i skrott av disse for ernæringsundersøkelse. 

dyrearter. En av de forandringer som sikkert mange mennesker 
har merket seg, er at stokkendene (Anas plathyrhynchos) i stadig 
større antall overvintrer mange steder langs kysten både i nord og 
sør, f.eks. ved Tromsøya og i indre Oslofjord. 

Det er ikke godt å vite hvilke endringer i biotopen som har 
hatt størst betydning for denne forandringen. Men det er grunn til. 
å anta at noen av de viktigste faktorene er den milde 
klimaperioden vi nå er inne i, øket respekt for fredningsregler, og 
sist men ikke minst en ganske storstilet mating -- både i fonn av 
avfall (kloakk), og brød og korn fra forskjellige institusjoner og 
privatpersoner. 

I. STOKKENDER 

1. I Frognerkilen. 

Mellom Oslo og Bygdøy ligger fjordarmen Frognerkilen. Den 
er ca. 2 km lang og har en maksimal bredde på ca. 600 m innenfor 
«Kongen» og «Dronningen»; den største dybden er ca. 10 m. 

Før i tiden. 

Det har ikke bestandig overvintret ender i Frognerkilen. Dette 
skyldes kanskje først og fremst at det ikke regelmessig har vært 
brutt opp råk. Opplysninger om når ande-invasjonen begynte fikk 
jeg bl.a. av Bjarne Steen, som er formann ved renseanlegget ved 
Frognerkilen, og har arbeidet der i over 20 år. Våren 1956 med-
delte han meg at endene begynte å overvintre ved Skarpsno vin-
teren 1941, og at det da var to par. Siden den gang har antallet 
øket jevnt. Disponent Bjarne Bjercke, som meddelte meg at han 
har iakttatt fuglelivet ved Frognerkilen i 15 år, sa også at det vin-
teren 1941 bare var noen få ender, og at de ikke var så tamme 
dengang som de var nå (våren 1956). 

Overvintrende ender i indre Oslofjord 

(With an English Summary: Ducks over-wintering on the Inner 
Oslofjord) Av Hj. Munthe-Kaas Lund 

FORORD I senere år. 

I de senere år har det flere steder i landet vårt tunnet sted 
ganske store forandringer i bestanden og utbredelsen av mange 

Det har ikke lykkedes meg å få noen opplysninger om antallet 
overvintrende ender i årene fra 1941-51, men økningen har 
utvilsomt vært kraftig i og med at jeg vinteren 1951/52 talte opp 
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Metodikk. 

Ved opptellingen er benyttet kikkert med 8 x forstørrelse. Tellingen i 
Frognerkilen er foretatt fra Strandpromenaden (Oslo-siden). En viss feilprosent 
er ikke til å unngå ved opptelling av fugl som tildels svømmer og flyr, men 
heldigvis sitter de fleste av endene om vinteren storparten av dagen på isen 
langs råken. Jeg har hele tiden ved tellingen forsøkt å holde feilprosenten under 
5 % av det totale antall fugl; ved 3 kontroll-tellinger var feilprosenten ca. 2 % 
eller mindre. 

Av figuren s. 25 fremgår at det ved de to (av tre) tellinger i 
april 1952 var ca. 500 ender, og våren 1953 henimot 700 ender i 
Frognerkilen. Først vinteren 1955/56 fikk jeg, takket være at jeg 
da var blitt ansatt ved Statens Viltundersøkelser, anledning til å 
foreta såvidt mange tellinger at kurven kan gi et ganske utfyllende 
bilde 

av svingningene i bestanden vinteren gjennom. Jeg har lyst til å 
bemerke at den store forandring som finner sted i bestanden når 
isen legger seg - og forsvinner (illustrert på figuren ved skravering 
og piler), kanskje ikke bare skyldes at fuglene flytter. Når det ikke 
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er is på vannet, ligger gjerne en hel del ender oppe på land eller så 
tett ved land at det er meget vanskelig å få øye på - og talt dem. 

Det største antall ender som ble talt opp i Frognerkilen var 
altså 1250, den 8. mars 1956. Det er mulig at dette store tall skyldes 
tilskudd til den overvintrende bestand av ender som kom 
trekkende sørfra. (Samme dag talte jeg forøvrig opp ca. 400 i 
Sandvika og ca. 250 i Frognerdammen. Alt i alt talte jeg altså opp 
henimot 2 000 ender som var forsamlet i indre Oslofjorden denne 
dagen.) Varieteter i fjærdrakten. 

Blant endene i Frognerkilen er det ikke helt uvanlig å treffe på 
en og annen fugl med avvikende farge på fjærene, f.eks. helt hvite 
individer. Forklaringen på dette fenomen finner vi sannsynligvis i 
Frognerdammen (like i nærheten) der det blant andre tamfugler 
også fins endel hvite ender. Det er høyst sannsynlig at endene 
flytter frem og tilbake mellom disse to steder. Og jeg har flere 
ganger iakttatt parringer mellom de hvite og normalt fargete ender 
i Frognerdammen. 

ble da gjort forsøk på å skyte noen av dem, men den trafikken ble 
heldigvis stoppet. Senere er det blitt fler og fler, og aldri har 
besøket vært så jevnt, iallfall på dagstid, som nå. --- tammere og 
tammere blir de. Nå tyr de så å si helt ned i trafikken, de svømmer 
under broen der Ringeriksveien passerer elven fra Engervannet, og 
bryr seg ikke stort om biler og folk som fyker avsted der. - - Før 
har de søkt dit mest om nettene, men nå er det et helt vanlig syn å 
se dem om dagen også, så vanlig at få dessverre reflekterer over 
det lenger. Om nettene kommer de i svære mengder, og eieren av 
Bærum Fiskesentral, Fredrik Larsen, som er interessert iakttager, 
sier at det må nok være innpå 100 av dem mange ganger. - -» 

Den 10/3-54 skriver samme avis: «Helt siden jul har dyrlege 
Victor Høeg i Sandvika sørget for mating av de opptil 200 endene 
- vanligvis 100-150 - som holder til på Engervannet. - - Det er 
pussig å legge merke til, sier dyrlege Høeg, både kråkene og 
måkene er lurere enn endene. Hvis jeg peker på kråkene med 
spaserstokken, tror de jeg skal skyte og forsvinner alle sammen. 
Men endene reagerer ikke. En dag sendte jeg et par loff med den 
innadgående strøm bort til andeflokken, men de skjønte det ikke, 
og loffen gikk forbi dem. Et par måker som holder til der, 
oppfattet imidlertid med en gang at det var mat og tok de. Ellers er 
andrikkene av en eller annen grunn i stort flertall blant endene på 
Enger, vannet. Av 10 ender er det iallfall 6-7 andrikker. - - De 
finner en hel masse (mat) i vannet, later det til, for når jeg kommer 
med mat, er det en tredjepart som ikke gidder bry seg med den.» 

Om bestanden vinteren 1954J55 skriver samme avis 29/12-
54: «Det er et par hundrede ender på Engervannet som sitter på 
isen og fryser og sulter, sier 1. betj. Sig. Horn, - -.» 

Om vinteren 1955/56 finner vi i samme avis 14/12-55: «I 
elveoset mellom Engervannet og broen ved Randers-Christiansen 
kan man daglig telle opptil 200 ender - -. Etter den varme 
sommeren er det blitt svært mange av dem, - -.» 
Egne iakttagelser. 

2. I Frognerdammen. 

Våren 1956 talte jeg av og til også bestanden i 
Frognerdammen. Antallet varierte i tiden 1. februar-medio april 
fra ca. 250-350. Og helt ut til slutten av april var det fremdeles 
over 100 ender i og ved dammen.

3. I Sandvika. 

På grunn av at den ca. 300 m lange elven, som renner ut av 
Engervannet ved Sandvika st. og munner ut i Sandviksbukta, som 
regel har åpen råk hele vinteren; har stokkendene også her funnet 
en mulighet til overvintring som de i senere år har benyttet seg av i 
stadig stigende antall. Det er først i de siste vintre at jeg har foretatt 
enkelte opptellinger av bestanden, men takket være avisutklipp er 
det allikevel mulig å gi noen opplysninger om overvintrende ender 
bakover i tiden. 

Den 1911-53 skriver «Asker og Bærums Budstikke»: « -- Det var 
under krigen villendene begynte å komme til Sandvika. Det

Den 2/3-52 så jeg 12 gressender utenfor Store Oustsund 
utenfor Sandvika, og den 29!3 satt ca. 230 stokkender langs råken 
omtrent samme sted. Om disse fuglene hadde overvintret, er ikke 
godt å vite. 
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14 dager siden fikk det ene paret 10 unger en lørdag, og den på-
følgende torsdag tok kråka den siste. 

For noen dager siden fikk det andre paret 14 unger, og i 
formiddag var det bare 10 igjen. 

Ville det ikke være forsøket verdt å skyte en kråke og henge 
opp til skrekk og advarsel?» 

Den 29/12-55 talte jeg ca. 500 ender i og ved utløpselven fra 
Engervannet. Og ved fem tellinger i tiden frem til 24/2-56 viste 
det seg at dette antallet holdt seg stort sett konstant. En unntagelse 
var 17. febr., da jeg bare fant ca. 375. Men det er meget mulig at 
endel av endene var ute på flytur akkurat da, for 24. febr. var 
antallet igjen ca. 450. 

4. Dødelighet. 5. Er enkelte av stokkendene standfugler? 

Om vinteren. 
Av flere avisnotiser fremgår at mange tar det som en selvfølge 

at de selvsamme endene som overvintrer også ruger på samme 
lokaliteter. Noe bevis for dette foreligger meg bekjent ikke fra 
indre Oslofjord - ennå. 

Om stokkendene i England, der et langt større antall ender er 
ringmerket enn hos oss, skriver Witherby (1947, Vol. III. p. 235) - 
at gjenfangster av ringmerkete fugler viser at britiske stokkender 
er standfugler, som regel sterkt knyttet til rugestedene sine. Det 
vil ofte bare være slette værforhold som vil kunne drive dem vekk 
om vinteren. Som faste, eller forbitrekkende vintergjester har 
ringmerkete stokkender kommet til de britiske øyer fra Vest-
Russland, Finnland, Sverige, Norge, Island, Færøyene, Estland, 
Latvia, Vest-Polen, N.-Tyskland, Danmark og Holland. Fuglene 
kommer til N.- og Ø.-kysten fra midten av september til slutten 
av november. 

Det later ikke til å være noen stor dødelighet blant de over-
vintrende endene. Såvidt jeg har kunnet se, overstiger dødeligheten 
ikke 1 % av bestanden. Og jeg har ikke sett noen tegn til at rovdyr 
har angrepet og tatt ender på overvintringsstedene. Men når det en 
sjelden gang dør en and, så er som regel straks etter kråkene der og 
forsyner seg av den døde. 

I avisene har jeg funnet enkelte opplysninger om dødsfall blant 
endene. Den 5/3-53 skriver «Dagbladet»: - - Stort sett vet de hva 
de gjør, endene, men likevel viser det seg at vinteren nok har krevd 
liv i deres rekker. Havnepolitiet forteller at mens det var på det 
kaldeste, måtte de ut og skyte enkelte som var frosset fast i isen. 
Men nå er faren over! - -». Den 14/12-53 og 13/2-56 melder 
«Budstikka» om enkelte ender som ble avlivet da de var skadet. 
Som regel er skaden en brukket vinge, antagelig etter kollisjon med 
telefontråd. (I desember 1956 har jeg selv sett en slik skadet and i 
Sandvika.) 

Selv har jeg også funnet enkelte døde ender på isen i Frogner-
kilen, f.eks. den 23/1-53 da jeg fant 6 døde fugler. Av disse var 5 
stokkender (4 hanner og 1 hunn), mens en var ungfugl av hette-
måke. Videre fant jeg en død andrikk både den 31/1 og 3/2-56. 
Begge var høyst sannsynlig døde av sult, og den førstnevnte veiet 
bare 730 g. 

Om vanlig vekt av stokkender skriver Yngvar Hagen (1942 s. 
72) at normalt ligger vekten mellom 1000 og 1375 g hos 
andrikker. Om sommeren. 

Dødeligheten om sommeren skyldes sikkert mange faktorer, 
en av disse er kråka, og derom beretter «Budstikka» 30/5-56: 
«Tre andepar har slått seg ned i kulpen på Lysakermyra. For vel 

Ringmerkinger av stokkender i Norge. 

I løpet av de 25 årene fra 1914-55 var det ringmerket 182 
stokkender i Norge, av disse var det bare blitt ringmerket 63 (4 
voksne og 59 unger) ved Statens Viltundersøkelser, altså gjen-
nomsnittlig litt over 2 om året. Grunnen til at det ikke har blitt 
ringmerket flere, er først og fremst at ringmerkerne har blitt 
frarådet å ringmerke andeunger. Det er nemlig meget vanskelig å 
få fanget andunger som er såvidt store at de kan ringmerkes uten 
fare for at ringen vil bli for trang når fuglen blir voksen. 

Det er imidlertid ingen betenkelighet ved å ringmerke voksne 
ender, f.eks. om vinteren. Da er det imidlertid ikke lett å få fanget 
dem, selv om de i strenge kuldeperioder kan slippe folk inn på seg 
under 2 m avstand. Vinteren 1955/56 foretok jeg for Statens 

29 16 

http://f.eks.om/


Av de fire voksne stokkender som ble ringmerket for Statens 
Viltundersøkelser er bare en (ringm. 25/1-53 i Hamar) gjenfunnet. 
Den ble funnet, død, nær ringmerkingsstedet den 3113-53. 

Av tabell 1. fremgår hvor ringmerkete stokkand-unger har tatt 
veien. 

Det har vært hevdet at andejakta begynner alt for tidlig her i 
Norge. Blant annet fordi andeungene ikke er flygedyktige så tidlig 
som 21. august. Dette kan sikkert også være tilfelle for enkelte 
forsinkete kull. Men som eksempel på at enkelte andunger på den 
tid av høsten er meget flygedyktige kan nevnes nr. 11 i tabell 1. 
Denne fuglen ble skutt 21. aug., og hadde da fløyet 380 km S.V. 
for det sted den var blitt ringmerket. 

I det hele tatt tyder disse fåtallige ringmerkingsresultater på at 
det slett ikke er uvanlig for stokkandunger i Sør-Norge å trekke 
flere hundrede km bort om høsten. De aller fleste har, i likhet 
med storparten av våre trekkfugl, en tendens til å trekke mot S.V. 

II. ANDRE ANDE-ARTER I. 
Kvinender [Bucephala clangula (L.)] 

Vinteren 1955/56 var det nesten alltid endel kvinender i Frog-
nerkilen. Det største antallet jeg så på en gang var ca. 40, den 
30/11-56. De holdt som regel til midt ute i fjorden, jeg så dem 
aldri oppe på isen. De siste fuglene av denne arten så jeg i slutten 
av mars. 

2. Fiske-ender (Mergus sp.) 

Våren 1956 så jeg av og til noen fiske-ender, det største antall 
var 6, som ble observert i begynnelsen av mars og i april. Hvilken 
art det var fikk jeg ikke anledning til å fastslå på grunn av at 
fuglene var meget skye, og fordi jeg nesten alltid hadde motlys. 
(Vinteren 1956/57 er M. merganser iakttatt flere ganger.) 

3. Taffeland og bergender [Aythya ferina (L.) og A. marila (L.)] 
Like før isen la seg på Frognerdammen kom det fine fremmede 
fugler på besøk. Det var den 26/10-56 at stokkendene i dammen 
ovenfor Vigelandsbroen hadde fått besøk av 4 dukkender. Tre 
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av disse var bergender, som jo ikke er sjeldne i Norge, selv om de 
må sies å være uvanlige gjester i Frognerdammen. Den fjerde 
fuglen var imidlertid litt av en sensasjon. Den hadde kraftig, 
kastanjebrunt hode, grå rygg og svart stjert. Og da jeg i kikkerten - 
på ca. 30 m hold -- fikk øye på det grå båndet over det mørkere 
nebbet, og de rubinrøde øynene, var jeg sikker i min sak. Dette var 
virkehy en hann av taffeland. Den var tilstede også 27/10 men 
borte 28/10 - da det var meningen å fotografere den. Om denne 
andearten skriver Collett i «Norges Fugle» (1921, Bd. III. s. 100): 
Taffelanden viser seg kun tilfældigt under træktiderne og om 
vinteren ved landets sydlige kyster, og der foreligger ingen iakt-
tagelse, som godtgjør, at den har ruget her i landet, omend en 
enkelt gang en han er iaktta.-et i rugetiden. 

De to første kjente norske eksemplarer blev skudt paa 
Krøderen i 1829, hvorefter et eksemplar blev nedlagt ved 
Fredrikshald 1858 og et andet (en han) paa fjorden udenfor 
Kristiania vaaren 1859.» 

Siden den tid har denne andearten, såvidt jeg vet, ikke vært sett 
i Oslofjorden, men det kan godt hende at den har vært der allikevel 
-. 

Om forekomsten av taffelanden i senere år skriver Willgohs 
(1950 s. 51) i «Fauna»: «- - Flere ganger sett den torgført i Bergen. 
I februar 1940 fant jeg ialt 3 taffelender på fisketorget, alle hanner. 
Dessverre fikk jeg ikke greie på hvor disse fugl var skutt». 

Summary 

Ducks over-wintering on the Inner Oslofjord. 

From Tromsø in the North to e.g., Oslofjord in the South, 
mallards (Arias platyrhynchos) stay the Winter over in constantly 
increasing numbers. This is probably due, inter alia, to the milder 
climate, little or no shooting, and increased access to food (sewage, 
grain laid out, and bread). In Frognerkilen, a small arm (creek) of 
the fjord at Oslo, the number of mallards over-wintering in the 
years from 1941 to 1956 increased from 2 to 1250. Fig. 1 shows 
the size of the mallard stock during the days the census was taken, 
on curves marked: 0-1955/56, o-1952/53, x-1951/52. The period 
when Frognerkilen (except for a channel kept open to the sewage 
cleansing plant at Skarpsno railway station) was ice-covered during 
the winter of 1955/56 is marked on the fig. by shading and arrows. 

In Frognerdam, a small dam, forming a pool, in Frogner - 
Vigeland - Park about 2 km from Frognerkilen, about 250300 
mallards over-wintered, 1955/56. And in Sandvika, some 15 km to 
the W. of Oslo, about 500 mallards spent the same winter at the 
mouth of the river there. The mortality among these mallards did 
not seem to exceed 1 % of the stock. 

Owing to lack of marking investations, we do not know if 
these mallards are stationary birds. But it is apparent from re-
captures of ringed ducklings that many Norwegian mallards 
migrate quite far during the winter. (Table 1.) 

In Frognerkilen also about 40 goldeneyes (Bucephala clangula) 
and some Mergus sp. over-wintered 1955/56. On the Frogner dam 
a pochard - male - (Aythya ferina) was seen October 26., 1956. This 
is a very rare guest indeed, last seen on the Oslofjord (and shot) in 
1859. 

The census was undertaken during the winter of 1955/56 as 
part of the author's work with Statens Viltundersøkelser. 

The author would ask others interested kindly to register 
ducks over-wintering also at other places in Norway. 

ETTERSKRIFT 

I flere land, f.eks. i England og Danmark, har det i senere år 
vært foretatt storstilete opptellinger av andefugl-bestanden om 
vinteren. Noen slik opptelling langs hele Norges kyst vil det neppe 
være mulig å få gjennomført i overskuelig fremtid. Men det vil 
utvilsomt være av interesse om antallet overvintrende andefugler 
kunne bli talt opp gjennom en årrekke også andre steder enn i 
indre Oslofjord. På den måten ville vi få øket våre kunnskaper 
både om svingninger i bestanden, og om hvilke arter som fore-
kommer på de forskjellige lokalitetene. 
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Seine kull hos tornirisk, Carduelis cannabina (L). Litteratur. 

I «Fuglene i Norden» heter det at egglegginga- hos tornirisken, 
Carduelis cannabina, foregår fra slutten av april og i begynnelsen av mai, og at 
det i juni, iallfall enkelte år, legges et nytt kull. I Løvenskiolds «Håndbok over 
Norges fugler» angis ikke tidspunktet for det eventuelle annet kull. 

Det kan derfor være av interesse at tornirisken her ved Stavanger og på 
Jæren ofte legger egg så seint som i august måned og stundom til og med i 
begynnelsen av september. En fuglevenn i Stavanger har funnet reir med egg 
ca. 10. september, og selv har jeg ved flere høve sett halvstore unger av 
tornirisk i midten av september. 

Her skal nevnes noen iakttagelser av seine kull i de siste årene. Tett ved 
Ornitologisk Stasjon på Revtangen er der en liten furuplantning hvor 
tornirisken er begynt å hekke_ Der iakttok jeg den 13. august 1951 et par som 
parret seg flere ganger. Og deri 15. august samme år sås et annet par med 4 
nylig utfføyne unger. Den 20. august 1953 var der på samme sted et kull på 3 
å 4 unger som ennå ikke kunne fly mer enn et par meter. Og den 30. august 
1953 undersøkte jeg et reir som inneholdt 4 ca. 10 dager gamle unger. Den 5. 
september 1956 sås 2 torniriskunger som såvidt hadde forlatt reiret. 

Collett, R. (1921) Norges Fugle, ved Ø. Olsen. Bd. II. Kristiania. 
Hagen, Yngvar (1942) Totalgewichts-Studien bei norwegischen 
Vogelarten, Arch. f. Naturgesch. N. F. Bd. IL, Heft l. s. 1-132, 
Leipzig. 
Holgersen, Holger (1952) Bird-banding in Norway- 1951. 

Opuscula, Series Zool. nr. 5, Stavanger Museum. 
Holgersen, Holger (1955) Bird-banding in Norway 1954. «Sterna» 

no. 21, Stavanger Museum, Stavanger. 
Holgersen, Holger (1956) Bird-banding in Norway- 1955. 
«Sterna» Vol. II. part 1 (no. 26), Stavanger Museum, Stavanger. 
Willgohs, Joh. F. (1950) Fuglelivet i vinterhalvåret ved Bergen. 
«Fauna», Oslo. 
Witherby-, H. F. m.fl. (1947) The Handbook of British Birds, 
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Smånotiser En kjøttmeis med uvanlig nebb 

I en hage på Blommenholm i Bærum hørte jeg den 3. februar i år en 
kjøttmeis (Parus major) som sang på en eiendommelig måte. I sangen var det 
blannet inn noen kneppende lyder som minte om sangen til stæren. Jeg så at 
fuglen hadde et langt nebb som var bøyd nedover i spissen. De følgende 
dager la jeg merke til at den ikke hadde noen vansker med å spise. 

Steggen hos fjellrypa, Lagopus mutus (Montin), tar seg ikke av kyllingene. 

På side 254 i Rolf Vik's bok «Fuglene i Farger» (1953) står det at høna hos 
fjellrypa ruger alene, «men begge foreldrene passer ungene». Og Løvenskiold 
sier det samme i sin håndbok over Norges fugler, side 863. 

Etter mine erfaringer bl.a. fra Setesdalsheiene holder steggen hos fjellrypa 
seg ikke sammen med høna etter at ungene er utklekte. For jeg traff alltid høna 
alene med sitt avkom, og steggene var å finne i småflokker på de høyeste fjell-
toppene. 

Dette stemmer også med de fleste håndbøker. For ser vi etter hos J. B. 
Barth: «Erfaringer fra Jagten på det Mindre Vildt i Norge», 1891, så fortelles 
det at fjellrypesteggen forlater høna når den er begynt å ruge. Schaanning 
skriver i «Norges Fuglefauna» at steggen ikke deltar i ungenes oppfostring. I R. 
Collert's «Norges Fugle" heter det at steggen oftest forlater høna med de små 
ungene. Fridthjof Økland skriver i « Fjellrypas Hjem» at høna har ansvaret for 
ungene. I «Norges Dyreliv» oppgir Edvard Holt at steggen drar sin kos så snart 
ungene er klekt. Og ifølge «Fuglene i Norden» synes det samme å være tilfelle i 
Sverige. 

Så dersom det ikke foreligger nyere iakttagelser som tyder på at motsatte 
stundom er tilfelle, kan vi gå ut fra at steggen hos fjellrypa ikke deltar i opp-
fostringen av kyllingene

 
Den 9. februar fanget jeg deri i er. felle. Lengden av overnebbet, regnet fra 

skallen, var 15 mm, mens den hos kjøttmeisen normalt er 10-11 mm. Overog 
undernebb viste tilbøyelighet til å krysse hverandre, men kryssingen var ikke 
fullstendig. Det viste seg at spissen var brukket av undernebbet og at venstre 
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kant av overnebbet passet inn i den lille gropen ved bruddstedet. Det så ut som 
fuglen var en hunn i første vinter. Bortsett fra nebbet, var fuglen i alle 
henseender normal, og den sultet åpenbart ikke. Etter at jeg hadde tegnet en 
skisse av fuglen og ringmerket den, lot jeg den fly. 

P. P. Bateson 

reiret ca. 6 m utenfor åkeren og med samme gode resultat - eggene ble utklekket. 
Det ene egget ble klekket to dager far det andre. Fra ungen hakket bull på skallet 
og til den var helt fri gikk det 20 timer, og i denne tiden ble ungen matet med 
små regnorm. 

Nu er jeg bare spent på om tjeldparet velger samme rugeplass til neste år. 

Torgrim Nilsen 
Stor koloni av rugende svartbak, Larus marinus L. 

En skjæres hekkingsforsøk på Magerøya. 

I alle de ornitologiske publikasjoner som omtaler svartbakens rugeforhold, 
som jeg er kommet over, påståes det at svartbaken sjelden ruger flere enn 3-6 
par på samme holme.* 

På et beskyttelsesstativ på skorsteinen til Fiskarfagskolen i Honningsvåg 
kunne en sommeren 1956 iaktta noe uvanlig for breddegraden. En skjære (Pica 
pica) var opptatt med å bygge reir. I og for seg var kanskje dette ikke noe rart, 
selvom det er langt mot nord. Når en derimot er oppmerksom på at det i 
distriktet ikke finnes antydning til trær eller busker som kan brukes til 
reirmateriale, syntes jeg reiret var verdt å ta en nærmere titt på. Hvor hadde 
skjæren fått reirmaterialet fra? 

Jeg skal herved fortelle om en ganske stor koloni på en liten holme i Skarøy-
sundet på nordøstsiden av Vannøy i Troms. Holmen, som ved flo sjø danner to 
små holmer, har et areal på ca. 2 da og var før benyttet som rugeplass for 
ærfugl og fiskemåse som nå er fortrengt av svartbaken, så i år var det kun et 
par ærfugl igjen. 

Ved kontroll først i juni i år fant jeg 79 reir som der var egg eller unger i. En 
så stor koloni på så lite areal er vel vanskelig å finne andre steder? 

Torgrim Nilsen 

 

* I den ytre skjærgården på Vestlandet er det ikke helt uvanlig å finne 

svartbaken hekkende i kolonier, stundom atskillig over 100 par samlet på en 

enkelt holme. J. F. W. 

Liten stormsvale, Hydrobates pelagicus (L). 

Den 8. november 1956 hadde vi her på stedet besøk av en sjelden gjest. Om 
kvelden den angitte dato ble fiskerne som arbeidet med sin fisk, oppmerksomme 
på at der var kommet en liten fugl på kaien. Fuglen, som var blendet av lyset på 
kaien, lot seg lett fange og ble anbragt i en kasse inne på pakkhuset. Dagen 
etter fikk ,jeg bud om å komme å se på fuglen og om mulig si hva slags fugl det 
var. Jeg fant da ut at det var en liten stormsvale. Folkene på fiskebruket hadde 
da forsøkt å mate den med små krepsdyr marflo som de hadde sanket i fjæren, 
men uten resultat. Den ble da sluppet fri, og det var den visst glad for. Torgrim 
Nilsen 

Tjeld, Haematopus ostralegus L. 

Da jeg skulle begynne våronna i år, oppdaget jeg at et par tjeld hadde bygget 
reir i potetakeren min ca. 40 m fra våningshuset mitt. I reiret var det 2 egg. Da 
jeg ikke ville skremme dem fra reiret under arbeidet i åkeren, tok jeg et sete av 
en slåmaskin, fylte litt jord på, og laget en reirskål som jeg forte med små stein, 
så plaserte jeg eggene i det nye reiret og flyttet det noen meter nærmere 
akerkanten. Nu var jeg spent på om min reirbygging ble godtatt. 10 minutter 
senere var jeg blitt godkjent som byggmester, og rugningen fortsatte. 2 dager 
etter flyttet jeg 
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På s. 70 er paddens utbredelse nordover blitt redusert - i boken - for den 
fins jo som bekjent i Nordland fylke. Til gjengjeld har forfatteren vært rausere 
med hoggormen, den har han sandelig utbredt tover hele landet». Dette vil 
sikkert forbause flere enn befolkningen i de to nordligste fylkene våre, der 
hoggormen vel neppe noensinde har hatt, og sikkert ikke i dag har tilhold. 

På s. 73 får vi vite at en karett-skilpadde strandet på Vestlandet i 1953; det 
er mulig - men den første strandet allerede i 1951. 

Under «Flaggermus» opplyses at nordisk flaggermus er: «den eneste som er 
funnet nord for polarsirkelen». Hertil kan bemerkes at det i 1947 også var funnet 
to andre flaggermusarter nord for polarsirkelen i Skandinavia. 

Teksten kunne mange steder med fordel finpusses litt m.h.t. språket. Under 
omtalen av en sel-unge (s. 101) skriver Wildhagen: «- Den patter moren i 
omtrent 3 uker, da forlater moren den, og den må greie seg på egen hånd.» Og 
når det under markmus skrives at dette dyr «- har små unger som dier, - -», ja så 
må vel denne adferd være en gjenganger fra den danske (original-?) utgaven av 
boken. For her i Norge er vi vei stort sett enige om at pattedyrene patter. 
Under omtalen av rødrev står det: «Haletippen er alltid hvit.» Dette er ikke helt 
riktig. Og omtalen av fjellrevens utbredelse i Norge får vi sandelig servert både 
på midten og slutten av artikkelen, noe som neppe er nødvendig. 

Under «Klauvdyr» opplyses at «hjortedyr og okser» mangler fortenner i 
overkjeven. Da er det fristende å spørre: Hva med kuer? Videre ser jeg til min 
store sorg at hunn-hjort er døpt «Kolla». Hva er grunnen til at det gode, gamle 
norske navnet på dette dyret, Hind, som også er entydig og brukes både i 
Danmark og Sverige på samme dyr, ja hvorfor er ikke Hind benyttet? «Kolle» er 
dessuten tvetydig, da det jo mange steder i Norge benyttes som navn på elg-ku, 
ja - og dessuten har vi jo andre «koller», f.eks. kvegrasen. 

Som tidligere nevnt, er jeg klar over at teksten må være kortfattet. Men når 
det om moskusokse opplyses at «Den formerer seg langsomt.», ja da tror jeg at 
det ville ha vært bedre å ha sløyfet en slik opplysning. 

I kapitlet om hval finner vi bl.a. litt av en sensasjon. For hvis finnhvalen, 
slik det står skrevet i boken, varsler sildas anmarsj med «10-20 meters høye 
sprøyt -», så er det sikkert flere enn meg som ville bli imponert over et slikt 
springvann. Men det er vel bare i denne boken at den klarer å prestere denslags 
«sprøyt». 

Omtalen av rovdyrene og småpattedyrene er de beste i denne boken, og det 
er svært få trykkfeil. 

Det er beklagelig å måtte komme med en såvidt skarp faglig kritikk av Dyr i 
farger. Men vi får håpe at feilene snarest mulig blir rettet. Og når et nytt, og 
revidert opplag blir utgitt, vil både forfatter og forlag gratuleres med dette nye 
medlem av serien t- I Farger». Denne bokserien vil utvilsomt sette varige spor 
etter seg i form av øket kjennskap til dyr og planter som lever i landet vårt. 

På de nærliggende byggeplasser drev bl.a. elektrikere på, og der ble det av 
og til noen ledningsstumper til overs. Dette var skjæren øyensynlig 
oppmerksom på, for den passet på og nappet til seg ledningsstumpene og 
begynte reirbyggingen. Etter hvert vokste det frem et kunstferdig bygget reir 
av elektriske ledninger (se fig.) som ble pent flettet i hverandre. 

Men til slutt gikk det visst opp for skjæren at så langt mot nord i 
ugjestmilde omgivelser kjemper selv en skjære forgjeves mot naturen. Den ga 
opp kampen og ble borte, så reiret ble aldri brukt. Reiret er imidlertid godt 
festet og så solid bygget at det hittil har trosset alle stormer. 

Per Hognestad 

Bokanmeldelser  

Dyr i farger. 

Av Aage Wildhagen, Aschehoug 1956. 
113 s. Pris kr. 9,25, ib. kr. 12,00. 

Tittelen på denne boken er etter min mening uheldig, det er jo bare de 
firbente dyrene som blir omtalt. 

Illustrasjonene utgjør over halvparten av bokens sider, noe som i grunnen 
ikke er nødvendig. Blant bilder, som uten skade kunne ha vært sløyfet, kan 
nevnes: to (av tre) huggormbilder; dvergsnømusa og en (av to) skogmus, arter 
som jo bare en spesialist kan skille ut fra deres nærmeste slektninger. Stort sett 
er illustrasjonene gode, til dels meget gode. Blant unntagelsene vil jeg nevne 
fargen på rødreven. Riktignok varierer pelsfargen meget hos denne dyrearten, 
men maken til den som fins i denne boken treffer man neppe på her i landet. 

Teksten utgjør altså mindre enn halvparten av boken, og omtalen av de for-
skjellige dyreartene må nødvendigvis være kortfattet. Det er ikke lett å skrive 
kort og godt, og i denne boken kan man være fristet til å si at teksten er kort, 
og - mangelfull. På storparten av tekstsidene fins det nemlig feil, og/eller 
unøyagtigheter. -Jeg skal nevne noen eksempler og begynner med forordet. 

Der står det at dyrenes lengde blir: « - angitt som lengden av kroppen fra 
snute til halerot '-, lengden av halen». Ville det ikke være gunstig å tilføye at 
halen bør måles til spissen av ytterste haleledd -I- lengdenav hårene på spissen? 
Som eks. på at dette ikke er noen bagatell kan jeg opplyse at halehårene hos 
rødreven kan være over 10 cm lange. 

Under bildet (s. 15) står «mollvarp», og i teksten (s. 75) «moldvarp». Trykk-
feil? Kanskje det, men forfatteren lar oss også leve i tvil om et dyr skal hete 
«Vond» (tekst under bildet, og i registeret), eller «vånd» (i teksten). Flere lig-
nende tilfeller tyder på unøyaktighet i steden for orden. Slår vi opp i registeret 
på «Vond», ja - så blir vi i teksten henvist til - gråsidemus. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

39 38 

http://m.h.t.spr%C3%A5ket.under/


Som ny redaktør har arbeidsutvalget med styrets godkjenning i januar i år 
tilsatt amanuensis Åge Jonsgård. 

Magister Arvid Hylen har flyttet til Bergen og har derfor ønsket å fratre 
stillingen som redaksjonssekretær. Han vil imidlertid fortsette i stillingen inntil 
ny redaksjonssekretær er tilsatt. 

Styret har lenge vært av den mening at redaksjonskomiteen så langt som 
mulig burde representere alle store grupper innen zoologien. Det er nå tilsatt en 
ny redaksjonskomite etter dette prinsippet. Komiteen består av følgende: 
Cand.real. Alf Bakke, Zoologisk Museum, Oslo, insekter. Journalist Ragnar 
Frislid, Dagbladet, Oslo, arnatørzoologi. 

Viltkonsulent Yngvar Hagen, Statens Institutt for Viltforskning, Oslo, 
pattedyr og fugl. 

Vitenskapelig konsulent Leiv Rosseland, Zoologisk Museum, Oslo, fersk. 
vannsbiologi. 

Konservator Johan F. Willgohs, Zoologisk Museum, Bergen, fugl. 

Sæder og skikke i dyrelivet. 
Pattedyrenes liv. 
Av Francois Bourliere. 

Thaning & Appels Forl. Københ. 1956. 253 s. 

I denne populærvitenskapelige boken har den franske pattedyrforskeren 
Bourliere samlet resultatene av mange forskeres studier av «det daglige (for-
trinnsvis nattlige) liv» hos våre nærmeste slektninger i dyreriket - pattedyrene. 

Det som sikkert vil overraske mange, er hvor lite vi i grunnen vet om livet 
hos såvidt velkjente dyr som f.eks. mus, rotter, rev, bever o.s.v. En av de vik-
tigste grunnene til at vi vet så meget mindre om pattedyrene enn om f.eks. 
fuglene, er utvilsomt at de fleste pattedyr er nattdyr, i motsetning til fuglene. 
Dessuten er fuglene, i likhet med oss mennesker, mest avhengige av synet. Hos 
storparten av pattedyrene er det derimot luktesansen som dominerer; de lever i 
en duft-verden. 

Blant de mange interessante kapitlene kan nevnes: sosiale forhold, føde, 
kjønnsliv, livslengde, vandringer o.s.v. Blant de mange pussige opplysningene i 
kapitlet om næring kan det være fristende å nevne et eksempel, dyret som helt 
frivillig eter «nåleputer». Det er hav-oterne i Alaska som daglig delikaterer seg 
med kråkeboller (med artnavnet droebachiensis, som denne «bollen» fikk da den 
ble beskrevet i - Drøbak). 

En av de best kjente norske pattedyrforskere er professor Scholander. Og 
blant de ting han har funnet ut, finner vi her bl.a, omtalt en undersøkelse over 
polarrevens ganske spesielle evne til å tåle lave temperaturer. Selv opphold i 80 
kuldegrader så ikke ut til å skade disse dyrene. 

Denne boken vil utvilsomt stimulere mange lesere, enten de har små eller 
store forkunnskaper, til å delta i den videre utforskning av pattedyrenes liv. Den 
er rikt illustrert med tegninger og fotografier, og takket være et rikholdig 
register er den meget godt egnet som oppslagsbok. Den inneholder så mange av 
de nyeste forskningsresultatene, at den sikkert vil ha interesse for de fleste 
fagfolk. Og samtidig er den så populært skrevet at den utvilsomt vil interessere 
alle som har interesse av dyrelivet. 

De danske oversetterne, dr. ph. F. W. Bræstrup og dr. ph. H. Volsøe, har ikke 
benyttet den originale - franske - utgaven, men en engelsk oversettelse. Grunnen 
til dette er (som det står i forordet): «- - at den engelske er nyere og forøget med 
de aller seneste års forskningsresultater. -». 

«Faunas» redaktør, amanuensis Åge Jonsgård, Statens Institutt for Hval-
forskning, Fredriksgt. 3, Oslo, representerer faggruppen, rnarin biologi. 
Arbeidsutvalget. Brev til medlemmene 28. januar 1957. 

Til medlemmene. 

Vel møtt til et nytt år. 

Det nye styret ser på 1957 som et meget viktig år i foreningens historie. Det 
ser som en av hovedoppgavene å sikre utgivelsen av «Fauna» økonomisk. Vi 
håper medlemmene vil hjelpe oss med dette. Det kan de gjøre ved å sende oss 
kontingenten straks innbetalingskortet er mottatt. Vi minner også noen med-
lemmer om kravet for resterende kontingent 1956. 

Kontingenten er kr. 10,00 pr. år. (Studenter og skoleelever kr. 5,00, medlem-
mer av Oslo-avdelingen betaler kr. 2,00 i tillegg.) Norsk Zoologisk Forenings 
postgirokonto er 125 38. 

For å styrke foreningen er vi takknemlige for at våre medlemmer gjør sine 
venner oppmerksomme på foreningen. Navnet til eventuelt interesserte kan 
skrives på den venstre kupongen til det vedlagte innbetalingskortet. Vi sender 
gjerne prøvehefter. 

Foreningens styre er interessert i å få kartlagt foreningens sammensetning av 
forskjellige zoologiske disipliner, for på den måten å få bedre oversikt over 
foreningens muligheter for aktiv medvirkning fra medlemmenes side og skape 
bedre kontakt mellom medlemmer med felles og ofte meget spesielle interesser. 
Vi ber derfor om at alle medlemmer tilkjennegir i hvilken retning deres interesser 
går. 

Vi tillater oss derfor å spørre hvilken av de tre nedenstående kategorier De 
mener å høre inn under: 
1. Interessert i alle zoologiske emner. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Foreningsmeddelelser 

 Ny redaksjon av «Fauna». 
 

Professor dr. Hj. Broch har anmodet styret om å få slippe vervet som redak-
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