


 

Overraskende funn av sjøtreet 
Paragorgia i sub-antarktiske 
bunnområder 

Av Hjalmar Broch. 

Hos en stor hovedgruppe av koralldyrene er hvert av de 
store ernæringsindividene utrustet med 8 store, fjærformige 
fangarmer, og hele gruppen blir derfor omtalt som «de 
ottearmete koralldyrene» eller kortere oktokorallene. Når 
ernæringspolyppene er utstrakt, ser kolonien ut som om den er 
oversådd med ottestrålete stjerner, hvor hver av strålene er bygd 
som en fjær. Noen av oktokorallene har også kolonier som ser ut 
noe nær som en fjær eller kanskje som et høyt strå, og hele 
kolonien sitter løst stukket ned i bløtbunnen (sjøfjærene); men 
alle de andre oktokorallene sitter fastvokset og nesten alltid på 
fjell eller stein eller - på grunt vann - på andre hårde underlag, 
og disse koloniene er mere eller mindre sterkt grenet. Mange har 
vel sett dødningehånden eller daumannsfingrene, den mest 
appelsinfargede lær- 



Gunnerus brukte det samme navnet, da han skrev sine arbeider 
om sjøtrær i Trondheim på samme tid. 

korallen (korkkorallen) med dens glassklare polypper; den er 
temmelig myk å ta på, mens de såkalte sjøtrærne har en hårdere 
akse i stammen og grenene, så disse får en fastere konsistens, og 
hele kolonien kommer til å minne om en busk eller et tre. Aksen 
kan være kompakt, mere og mindre hornaktig, brun eller svart og 
tydelig avgrenset mot «barklaget». Men hos dem som hos oss mest 
blir kalt sjøtrær, er aksen løsere bygd, gjennomsatt av fine kanaler 
og kan her ofte være utydelig avgrenset mot barklaget, og mens 
bare barklaget hos de første er utstyrt med et utall av bitte små 
kalklegemer eller «spikler», opptrer spilcler også i mengder i 
aksevevene hos sjøtrærne. 

Jeg skal her ikke komme nærmere inn på Paragorgia og dens 
slektskapsforhold som har vært gjenstand for flere undersøkelser i 
det senere, men nevner bare at slekten trass i sin «akse» ikke ser 
ut til å ha noe nærmere slektskap med de egentlige sjøtrærne 
(Gorgonaria holaxonia), men derimot står meget nær noen slekter 
som utvilsomt hører sammen med korkkorallene (Alcyonaria i 
egentlig forstand). 

Kjempe-sjøtreet Paragorgia arborea (L.) er i våre farvann iallfall 
utbredt fra Hardangerfjorden og inn i Murmanhavet og har også 
hjemme på eggene mot Atlanterhavet ved Europas kyster helt 
sørover til utenfor Portugals kyst. Arten har også fra ganske 
gammel tid vært kjent fra den andre siden av det nordlige Atlanter-
hav, især fra New Foundlands-bankene og videre sørover iallfall til 
omkring Kap Hatteras. Arten går ikke inn i områder med rent 
arktisk karakter og må i det nordlige atlantiske område betegnes 
som en helt «boreal» art selv om den av Jensenius Madsen omtalte 
lokalitet utenfor Portugals kyst kan tyde på at arten vil kunne 
påtreffes mere eller mindre spredt også under noe mere tempererte 
(«lusitaniske») grenseforhold. Men dens hovedforekomst er bundet 
til vannlag fra halvannet hundre meters dyp og nedover, hvor 
temperaturene helst ligger mellom 4° og 6° C. I en fjord som 
Trondheimsfjorden støter vi på sine steder på Paragorgia på noe 
grunnere vann; dette skyldes uten tvil særegne kombinasjoner av 
de økologiske betingelser (miljøforholdene) på vedkommende 
steder. 

Det største av sjøtrærne, kjempe-sjøtreet (Paragorgia arborea 
(L.)), kan i våre kystfarvann bli over 2 m høyt og nesten likeså 
bredt; det er meget sterkt forgrenet, men hele forgreningen ligger 
nærmest i ett plan. Oftest er kjempe-sjøtreet nærmest 
mursteinsrødt av farge, men med glassklare eller svakt hvitlige 
ernæringspolypper; fargen er knyttet til kalkspiklene og er her 
omtrent uoppløselig også i sprit. Men innimellom støter en også på 
kolonier som er hvite eller ganske svakt rødlige, men med lysende 
rosenrøde ernæringsindivider, og her er fargen knyttet til 
bløtvevene og blir trukket ut av sprit eller andre konserverings-
vesker. Hvite kolonier opptrer mellom de røde, men vi kan ikke si, 
hva årsaken er til denne variasjon i fargene. 

Hos kjempe-sjøtreet er det fullt av armløse små individer 
mellom ernæringsindividene, og disse små «sifonozooidene» sørger 
for forplantningen, mens ernæringsindividene er sterile. Hele treet 
er temmelig grovt bygget, men barklaget er tynt. Aksevevene er 
gjennomvevet med hornaktige fibrer og inneholder mengder av 
kalkspikler, og når kolonien dør, vil barklaget fort råtne og gå i 
oppløsning, mens aksepartiene ennå i lengre tid kan fortsette å 
bestå som større eller mindre bruddstykker. Disse bruddstykkene 
er vel kjent av fiskerne mange steder langs kysten. De ser helt ut 
som morknende trebiter etter synktømmer i elver og innvann, og 
fiskerne kaller dem derfor for «grunnved». - I levende live har 
koloniene en viss likhet med kjempemessige dødningehender, og 
det er derfor ikke så merkverdig at Linne anbrakte dem i samme 
slekt og kalte sjøtreet for Alcyonium arboreum og at Johan E. 

Fra norskekysten hadde Koren og Danielssen i forrige 
hundreår beskrevet en ny art, Paragorgia nodosa, som imidlertid et 
nærmere studium av originaleksemplaret senere (1912) viste at må 
føres opp som et synonym til P. arborea. Men samme år nevner 
amerikaneren C. C. Nutting i et arbeid at U.S.A.s 
undersøkelsesskip «Albatross» hadde tatt Paragorgia nodosa i 
Stillehavet i nærheten av Hawaii. Og om lag samtidig og helt 
uavhengig av hverandre påviste japaneren K. Kinoshita (1913) 
Paragorgia arborea i nordlige japanske farvann og englenderen S. 
J. Hickson (1915) ved sørsiden av Alaska. Dermed var det påvist at 
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d.v.s. den lever i de boreale områdene både i Atlanterhavet og i 
Stillehavet. Også senere russiske ekspedisjoner i det fjerne østen har 
flere ganger fisket opp store eksemplarer av Paragorgia arborea i 
farvannene omkring Kamtsjatka og ved Aleutene. 

Nuttings identifikasjon av arten fra området ved Hawaii ble fra 
først av møtt med tvil. Men en revisjon av hans originaleksemplar 
har vist at Paragorgia arborea opptrer her og er funnet i et dyp på 
423-438 favner (774-801 m) hvor temperaturen var + 5° C. Dypet 
er atskillig større enn vi regner med i våre områder; men 
temperaturen er den samme. Disse data viser at områdene ved 
Hawaii iallfall i dypere partier ikke kan sies å være tropiske eller 
tempererte. Og sannsynligheten taler for at Paragorgia må være 
kommet dit fra japanske områder. 

En nærmere utgreiing av hvordan man kan finne sammenheng 
mellom de to boreale områdene og deres felles arter er gitt i Det 
Norske Videnskaps-Akademis avhandlinger (Mat.-Naturv. Klasse, 
1935, Nr. 1); det må engang i svunnen tid ha vært høyere tempera-
turer i mellomdype vannlag i polhavet, så Paragorgia har hatt en 
sammenhengende utbredelse som senere er blitt brutt ved at 
temperaturen har gått ned. 

Enda Paragorgia arborea etter sine geografiske forhold må antas 
å være en meget gammel art, er den merkverdig konstant i alle sine 
bygningstrekk (sine taxologiske karakterer). Det har hittil ikke vært 
mulig å finne grunnlag for en oppdeling i geografiske eller 
økologisk bestemte underarter eller raser. Men på den andre siden 
viser arten en temmelig begrenset økologisk valens og ser ut til å 
kreve bestemte og ganske snevert avgrensede temperaturer. 

Det virket derfor helt overraskende, da arten viste seg å være 
representert i de store samlinger av oktokoraller fra «Discovery»-
ekspedisjonene på den sydlige halvkule. Det engelske undersøkel-
sesskip «William Scoresby» som i flere år arbeidet på bankene nord 
for Falklands-øyene (den patagoniske hyllen) har tatt både røde og 
hvite eksempler av Paragorgia arborea på hele fem lokaliteter i dette 
søratlantiske området: 

 

Kartet viser at tre av stasjonene ligger tett nord for Falklands-
øyene, mens to av stasjonene ligger noe lengre nord, den nordligste 
(772) nordøst for Cape Tres Puntas. Temperaturene på finde-
stedene ligger som det sees, mellom 4.59° og 5.94° C., d.v.s. i samme 
temperaturområdet som i boreale strøk blir sett på som artens 
optimale, mens findestedenes dybde (157-309 m) ligger i det øvre 
parti av leveområdet her nord. 

De overensstemmende økologiske miljøforhold og forekomsten 
av arten her sørpå berettiger oss til å betegne den patagoniske 
hyllen som et reelt anti-boreale bunnområde. Det er ikke utelukket 
at Paragorgia arborea vil vise seg også å leve dypere enn funnene 
hittil viser. Når vi tenker på hvor og under hvilke forhold arten 
opptrer i boreale områder, må vi si at det er høyst sannsynlig at den 
også lever dypere nedover på den patagonske hyllen. Men vi må 
huske på, hvor vanskelig det er å arbeide på dens spesielle 
levesteder langs vår kyst: Paragorgia vil ha solid, fast grunn å feste 
seg på, oftest fjell eller storsteinet ur, og den krever mest mulig 
sterk strøm for å kunne utvikle seg til full størrelse. Den holder 
med andre ord til nettopp på slike steder, hvor det er vanskeligst for 
undersøkerne å nå fram til gode resultater eller i det hele å arbeide 
med de redskapene vi rår over idag. Det er som oftest alt annet enn 
velsignelser som kommer fra mannskapets og undersøkernes munn, 
når de merker at de har råket bort i Paragorgias spesielle 
yndlingslevesteder. Oftest blir redskapene ødelagt, ofte mister en 
dem helt. 

De engelske funnene på den patagoniske hyllen gjør at Para-
gorgia arborea for øyeblikket må innordnes blant de såkallet 
«bipolare» artene. Vi kjenner ikke til noen levesteder i tropisk, 
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Landet er her på sine steder ganske fruktbart. Viker og nes med 
grønne oppdyrkete bakket veksler med magre furete berg og åser 
med furuskog helt ned til sjøen. Der jorda er god, eller i baklier og 
opp mot fjellet vokser frodig lauvskog, hvor det i tidlige for-
sommermorgener bruser med fuglesang. 

Utsynet fra Stangvik er vidt og uhemmet av nære bratte fjell. 
Den lave furukledde halvøya Nes med Nesøya deler fjorden i to, og 
rundt om den hever skogkledde åser og runde isskurte fjell seg. 

Det er rikt fugleliv her inne. De fleste fuglene holder til i skogen 
og ved dyrka mark, men en del har også sin leveplass ved sjøen og 
langs strendene. Av dem er måsene de alminneligste, og med sine 
reine farger lyser de opp i landskapet og skaper stemning ved sjøen. 

Fiskemåsen (Larus canus) er den vanligste. Den hekker vanlig 
langs strendene, oppover elvene og ved vatn som ikke ligger for 
høgt. Der de liker seg godt, danner de små kolonier som øker og 
minker i størrelse ettersom de får ha rugeplassene sine i fred eller 
ikke. Mange måsepar søker inn mot husene og bygger reira sine kloss 
ved veggen eller oppe på taket av torvdekte naust, fjøs eller stuer. 

Hvem som treffes hyppigst av svartbaken (Lams marinus) og 
gråmåsen (Larus argentatus) er ikke godt å si. Mens svartbaken ruger 
spredt innen området som er skravert på kartet, har jeg aldri lagt 
merke til rugende gråmåse der. 

Gråmåsen er alminneligst om høsten og vinteren, men den sees 
også en del om våren og sommeren. Det er da ofte voksne utfargete 
individer som streifer omkring. Det er ikke utenkelig at de ruger et 
sted i nærheten, kanskje på holmene ved Vågbø. 

Etter høststormene og utover vinteren er gråmåsen en alminnelig 
fugl å se. De fleste snømåsene har da trekt bort, og nye større måser 
er kommet inn i stedet. Særlig er det brunfargete ungfugler av 
gråmåse og svartbak som en ser inne i fjorden, og som stilltiende 
søker langs strendene i håp om å finne noe spiselig. Er der en 
reketråler på fjorden, henger måsene etter den, og under mussafisket 
lever de riktig godt. Steder der avfall blir kastet ut, holder de øye 
med. På lagerhustaket ved kaia sitter de ofte og venter på at noe 
spiselig skal bli kastet på sjøen. Om ingen måser er å se i øyeblikket, 

subtropiske bunnområder. Men på grunn av artens intrikate valg av 
levesteder kan vi naturligvis ikke se bort fra den mulighet at den kan 
ha en kontinuerlig, såkalt submers utbredelse fra boreale til anti-
boreale leveområder under de tropisk-subtropiske havområdene, et 
forhold som ikke er så helt sjeldent i havets planktoniske dyreverden. 

På den andre siden kan det ha sin interesse å søke å finne ut de 
utbredelsesveiene, som vi kan anse for mulige for at arten skulle 
kunne gi oss det dyregeografiske bilde vi har av den idag. Jeg skal 
ikke komme videre inn på disse spørsmål i øyeblikket. Men det kan 
ha sin betydning å peke på at vi har visse paralleller i utbredelsen av 
noen snegler som englenderen Powell har kartlagt og diskutert i en 
av Discovery Reports (nr. 26, 1941). De dyregeografiske forhold kan 
tyde i retning av at arter kan ha spredt seg fra Sør-Amerikas 
patagonisk-chileniske kystområder nordover langs Amerikas 
Stillehavs-kyst til Alaska-Aleuter-buen og videre rundt Japan og over 
til Hawaii. Derimot har man vanskelig for å se at det kan ha vært en 
direkte forbindelse gjennom Atlanterhavet fra de patagoniske 
områdene nordover til de borealt atlantiske bunnområdene. Det er 
derfor ikke utelukket at arten har måttet gå den lange vei gjennom 
polhavet i lengst svunne tider fra Stillehavet til det nordligere 
Atlanterhav, slik det er hevdet i arbeidet i 1935. 

Hvordan man enn i fremtiden vil forklare sammenhengen i artens 
diskontinuerlige opptreden, så er «William Scoresby»s påvisning av 
Paragorgia arborea på den patagoniske hyllen nord for Falklands-
øyene et av de interessanteste dyregeografiske funn som er gjort i 
den marine bunndyreverden i nyere tid. 

Observasjoner over måsene i 
Stangvik, Nordmøre 

Av Reidar Mehl.

Midt på Nordmøre hvor Surnadalsfjorden vider seg ut og sender 
sine armer til sine navnebygder, ligger Stangvik. 
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er de straks på pletten når avfallet klasker i sjøen. Sammen med 
fiskemåseunger, med brun kant ytterst på den ellers hvite halen, 
plukker gråmåsen og svartbaken fiskerusk og potetskrell fra 
vassflata under spake skrik, og dette sluker de helt. 

På ettersommeren når makrellen kommer inn i fjorden, kan en i 
måseflokkene få øye på gulføtingen (Larus fuscus). Den lille 
svartbaken med de pene gule føttene opptrer aldri i stort antall. 
Den kommer flygende enkeltvis, eller bare et par stykker i samme 
måseflokken, over en fiskestim eller etter en reketråler. De blir 
ikke lagt merke til av folk flest som annet enn en vimsete 
svartbak. 

Hettemåsen (Larus ridibundus) har jeg aldri sett i Stangvik, men 
under vår- og høsttrekket skal den forekomme. I begynnelsen av 
mai 1955 ble 10 hettemåser sett ved Storskjæret i Stangvik.

Fiskemåsen. 

I slutten av mars og begynnelsen av april kommer fiskemåsen 
inn i fjorden etter vinteroppholdet ute langs kysten og sørover i 
Nordsjøen. 

Sol veksler med regn og sludd, og nede ved sjøen kryper den 
grå jorda med berg og fjorsgammelt gras fram av snøen. I alle berg 
og urer nede i det krystallklare vatnet lyser kråkeboller i mange 
farger. 

En kan aldri si bestemt når fiskemåsen «er kommet». Litt etter 
litt øker antallet. Til de få som er her om vinteren, kommer nye 
hver dag. De har ikke noe markert trekk. De kommer flygende 
langs marbakken akkurat som om de har vært her hele vinteren 
igjennom og bare er ute og strekker vingene sine, men stadig blir 
det flere av dem. 

Sist i april og først i mai slår fiskemåsene seg ned på hekke-
plassene. Nå har de fått den store susen over seg, og fra tidlig om 
morgenen holder de det gående med skrik og leven, akkurat slik 
som vi husker dem fra forrige sommer. Det er ikke lenger den 
stille kampen for føda. En drift som har ligget og ulmet inne i dem 
hele vinteren igjennom, har fått dem til å samles til nye våreventyr 
med lek og kurtise.
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Rutnesset gikk det øyensynlig godt med rugingen, men ved Melkild 
og Brøske mislyktes den helt, og bare tre unger ble funnet og 
merket, mens det vanlige ungeantallet har vært ca. 25. De var alle fra 
samme reir. Det gikk heller ikke så godt på Storskjæret. Bestanden 
her har også økt de siste åra, men i år (1955) var det noen par færre 
enn i fjor. Bare fem unger ble funnet, mot normalt ca. 20. 

Storskjæret er et 50 meter langt skjær med litt grasvekst på. Det 
ligger 20 meter fra land og er landfast ved fjære sjø. Det er en ideell 
rugeplass med steiner og kløfter som gir ly for den rugende fuglen 
og gjemmesteder for ungene. Alle reirene ligger på solsiden av 
skjæret. Fiskemåsen liker godt lys hele dagen på hekkeplassen. 
Således ligger alle reirene innen området på sørsiden av Stangvik-
halvøya, på sørsiden av Nes og Nesøya, mens ingen finnes innover 
stranda til Torviknes, på nordsiden av Nes og Nesøya eller langs 
stranda fra Ålvundfjorden til Sandnes, enda landet er likt med det på 
de nevnte rugeplassene. 

Hekkeplassene på Kvanne er noe annerledes enn dem som er i 
Stangvik. Mulnesset kan minne en del om Bukta. Berget går bratt 
ned i sjøen, og måseungene har bare noen skar i berget å holde til på, 
og på selve Kvanne legges reira på grasbakken langs fjæra. Det er et 
nes der, men det er oppdyrket, og noe berg finnes ikke. 

Variasjonen i bestanden på Kvanne kjenner jeg ikke til, men i 
1955 hekket det 6 par på Kvanne og 4 par på Mulnesset. Det skal 
også hekke fiskemåse i Lykkjebygda ved Søya, men dette kjenner jeg 
ikke nærmere til. 

På Nesøya er det en koloni jeg har kalt Måseberget. Den besto i 
1955 av 21 par. Berget er isskurt grunnfjell, og røsslyngen vokser 
nedover fra skogen og gir god dekning for reira. Noen reir ligger i 
sprekkene nederst på berget, men de fleste ligger i røsslyngen 
oppover nesten til skogs. 

Det er veldig vanskelig å finne ungene i denne kolonien. De 
springer oppover berget og gjemmer seg med en gang en legger til 
lands med båten. Når en nærmer seg, sitter ungene som små nøster 
ved siden av foreldrene sine spredt oppover berget. Så snart 
voksenfuglene letter, reiser ungene seg, står en stund og ser 

Fig. 2. Fiskemåsene mates. Kvanne april 1955. 

Kvanne, Nes og Nesøya. Måsen ruger av og til på alle nessene langs 
fjorden i selve Stangvikbukta, men kommer vi utom bygda, dit hvor 
grunnfjellet danner grunnen, hvor lite eller ikke noe gras vokser på 
berga, og hvor furuskogen går ned til stranda, finner en sjelden 
fiskemåsen rugende. 

Det eneste stedet i Stangvik, som har fast bestand, utenom 
nessene ved dyrka mark, er ved Bukta. Berga går her bratt ned i 
sjøen, og reira ligger på bare berget. Første gang det ble iakttatt at 
fiskemåsen ruget her, var i 1951. Det ruget da to par. I 1952 ruget tre 
par, to på samme plassen, mens et par ruget noen hundre meter 
bortenfor. I 1953 ruget bare to par, i 1954 tre par og i 1955 igjen to 
par 

Faste reirplasser i Stangvik er det på nessene ved Melkild Brøske, 
Ruta og på Storskjæret. Fjellgrunnen på disse stedene er krystallinsk 
skifer hvor det er sprekker og hol som måseungene gjemmer seg i. 
På disse berga vokser det gras, og det gjør at hekkeplassene virker 
mere trivelige. 

Bestanden synes å ha økt litt i det siste. Sommeren 1955 hekket 
det ved Melkild 6 par, ved Brøske 7 og på Rutnesset 5 par. På 
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på den som nærmer seg, senker så hodet og kryper innover røss-
lyngen. Når en kommer dit opp de var, er de som sunket i jorda. 
De minste ligger nok bare stukket inn i gras- eller lyngkanten, men 
de større springer helt opp i skogen og kommer snart vekk mellom 
einer og lyng. 

halvferdige reir som ikke blir tatt i bruk. Hva dette kommer av er 
ikke godt å si, kanskje prøver måsen seg fram før den finner den 
rette plassen, eller kan de tillegges så mye «forstand» at de bygger 
disse reira for å avlede oppmerksomheten fra det ene eller de få 
som inneholder egg? 

I siste halvdel av mai legger fiskemåsen egga sine. I bøker står 
det at antallet kan være både 2, 3 og 4 stykker. Det siste har jeg aldri 
funnet, men to finnes, ofte. Det er vanskelig å avgjøre om det 
opprinnelig har vært tre, og ett er fjernet, eller om måsen virkelig 
har lagt bare to egg. 

Fra egga er lagt til ungene blir klekket er det en rolig tid for 
måsene. En kan se dem sitte nesten 'fulltallig på hekkeplassen hele 
dagen. Undertiden kommer en måse seilende ned mot de andre. De 
strekker da halsen og gir den en velkomsthilsen: «Kiiia, kiia, kia, 
keakeakea .... », som stilner av når den nye slår seg ned blant dem. 

Blir kolonien forstyrret, tar de til vingene alle som en og flyr 
skrikende over reira sine. Er det en kråke eller en hegre som 
kommer forbi, tar en del opp forfølgelsen på den og jager røveren 
bort. Hegren vræler og skjener unna med tunge vingetak. Den 
strekker føtter og hals så langt den tør for likevekten og prøver å 
gjemme ryggen foi måsene som en etter en gjør et stup mot den. 
Etterhvert som den fjerner seg, faller måsene fra, og hegren får 
igjen sin jevne, rolige flukt. 

Jeg har lurt på hvorfor måsene er sinte på hegren, noen egg eller 
ungerøver har jeg aldri hørt at den er. 

Da er vi selv mye værre i den retningen. Det ligger kjenns-
ajerninger bak de skrikene som møter oss, og de ekskrementene 
som klasker ned på berget og i sjøen når vi går ut på et nes hvor 
måsene ruger. Kommer en alene, er måsene riktig tapre, og den 
som føler reiret sitt mest truet, stuper ned mot besøkeren så en 
kjenner det gufser i håret når den suser forbi og illskriker. Kiiiiia, 
kia, kia, kia. Måsen stiger bratt opp igjen og bakser med vingene, 
mens den snur og gjør et slag over forstyrreren, og så kommer den i 
full fart i et nytt stup med øynene stivt festet på offeret og illskriker 
med det samme den suser over hodet. 

I midten av juni begynner ungene å arbeide seg ut av egget 

Reiret til fiskemåsen er meget enkelt, og byggingen foregår 
raskt. Det er løst bygget av grovere strå, litt tang eller annet 
passende materiale. Plassen er gjerne valt slik at reiret delvis kan 
følge underlaget, det er bare å fylle ut litt her og der og passe på at 
berget ikke stikker for mye inn i den 15 cm breie reirskåla. 

På steder der måsen hekker i lite antall, finner en ofte flere
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De ungene som ligger i små klynger ute på sjøen, er det et svært 
ståk å få tak i. De svømmer hurtig og kommer en etter dem i båt, 
ligger de langflate i sjøen og føttene går som en grå skygge nede i 
vatnet. En for en må de innhentes med god fart og gripes over 
ryggen med det samme de er innen rekkevidde. Hvis ikke, gjør de en 
skarp sving og kommer seg unna. Den fangete ungen skriker og 
bakser med vingene og biter omkring seg med nebbet. Får den tak i 
noe, f.eks. sin egen fot eller ving, kniper den til og holder fast, mens 
den rolig blir merket og satt på sjøen igjen. 

For mange måser mislykkes rugingen, og de forlater derfor etter 
hvert kolonien og slår seg sammen med andre likestilte. Ofte samler 
de seg på en elveør eller bekkeør. Her står de og sturer hele dagen, 
men i kveldingen bryter de opp og drar innover land for å lete etter 
mat på engene. Er det reketråler på fjorden, kan kanskje hundre 
måser følge den, - mange av disse er gråmåse - og det er nesten 
utrolig hvordan de sluker utsorterte reker og små uer til tross for 
piggene. Mens båten tråler følger måsene med og tar smårekene etter 
hvert som de blir tømt overbord. Med det samme trålvinsjen settes i 
gang tar de til vingene alle som en, og når trålen kommer opp, kaster 
de seg over forskjellige slags småfisk med skrik og skrål. 

Den 17. juli 1955 var det ekstra mye fiskemåse på Kvanne og i 
Stangvik. Fra den 14. juli hadde det vært dårlig vær med regn og 
tildels sterk vestlig vind. Måseflokken på elveøra hadde vokst for 
hver dag, og nå satt de tett i tett mens vatnet flødde oppover bena 
på dem. I kveldingen dro de i en lang rekke enten innover land til 
Lykkjebygda eller utover langs skogkanten. 

På samme måten var det i Stangvik. Mellom kl. 22 og 23 talte 
jeg ca. 100 måser på engene ved Brøske, ca. 170 i Stangvik, og om-
trent 350 stykker skrittet omkring på ljåstubben eller satt på hesjene 
ved Kvanne. Da været ble bedre, minket måseflokkene straks. 

Fiskemåsene holder seg tallrike inne i fjordene til ut i august, da 
minker antallet litt etter litt, og i oktober er det bare en del ungfugl 
og noen voksne tilbake, og de blir her hele vinteren. 

Fiskemåsen er altetende. Om våren når åkrene blir pløyd, følger 
de etter plogen og plukker metemark og annet kryp som 

Det går flere dager etter at de første sprekkene vises på egget til 
ungen har gjort seg fri fra skallet. På denne tiden kan en høre ungen 
pipe sårt inne i egget, og den ser ynkelig ut når den ligger våt og 
pjusket etter klekkingen. Men den tørker snart og blir til et nydelig 
lysegult «nøste» med svarte og grå flekker. 

Fiskemåsen begynner ofte rugingen straks det første egget er lagt, 
og eggene kan klekkes med opp til en dags mellomrom. En kan finne 
både en tørr og en nyklekket unge samt et egg i reiret. Ubefruktede 
egg forekommer så godt som aldri, men det hender at ungen dør i 
egget. Særlig når to egg blir fjernet fra reiret etter at rugingen et 
begynt, vil klekkingen av det gjenværende ofte mislykkes. 

Vanligvis holder ungene seg bare de tre fire første dagene i reiret, 
og føttene vokser på denne tiden så mye at ungene kan ringmerkes. 
Mange kull kan dog holde seg i og tett ved reiret både en og kanskje 
to uker og dekker det i løpet av denne tiden helt med ekskrementer. 

Ungene blir etter hvert mere urolige, og matlysten skorter det ikke 
på. Med bukkende bevegelser og «stillende» skrik krever de maten ut 
av kroen på foreldrene og går med god appetitt løs på det seige, 
halvfordøyde oppgulpet de får seg servert. 

Som nevnt springer ungene på Nesøya «til skogs» når en kommer 
for å merke dem, men den vanligste måten de forsøker å redde seg 
unna ringen på, er å springe på sjøen. Går en ut på et nes der måsen 
holder til, oppdager de voksne en i god tid og kommer imot med 
opprørte skrik. Når en endelig er kommet ut på berget, ser en ungene 
ramle klosset på sjøen og skynde seg bort. Eller en hører de siste 
pling-pling av aluminiumsringen mot berget når en melket unge 
vasser uti o€ strever seg gjennom tangen like så ivrig som de andre. 
Skulle et par unger enda ligge å trykke i en bergsprekke, er mora der 
straks. Den gjør et stup ned mot ungen, suser tett over den og seiler 
utover sjøen med sprikende føtter. Ofte soper den bare føttene i 
vassflata et stykke, men den kan også lande som et annet sjøfly og 
seile bortover så vannet fosser om bringa. Denne måten å lokke eller 
jage ungen ut på sjøen, fører nok i de fleste tilfeller til at ungen blir 
funnet før den kommer seg bort. 
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kommer opp av jorda. Seinere plukker de såkorn fra åkeren. Når 
graset og kornet slås, er de på pletten og huker musene som springer 
ut av skåren. 

En skulle tro at en sjøfugl som bar navnet fiskemåse, levde mest 
av fisk, men det er trolig ikke tilfellet. Likevel ser det ut til at ungene 
mates mye med fisk. På den tiden måsene har unger, er det vanligvis 
mye makrell og småsei i fjorden, og de jager småsilda sammen og 
nesten opp i vassflata. Da samles måsene over stimene, og de kan bli 
så ivrige at de fra lav høyde stuper ned i «matfatet». Ellers ser en 
sjelden at fiskemåsen styrtdykker. 

Når måseungene er blitt større og har lært å fly, drar måsene 
sjelden på fisketur. Selv om fisken spretter på grunnene, holder de 
seg på engene og spiser gras og småkryp. Folk sier at måsene er blitt 
landfugl, men om fiskemåsen er i ferd med å legge om levemåten, 
eller om det er et fenomen som seinere vil gå over, det er vel ikke 
godt å si enda. Her i Stangvik har de enda ikke kommet så langt at de 
røver bærhagene. 

Om sommerkveldene ser en ofte fiskemåsen fange insekter i lufta. 
Dette er en vanskelig kunst for den store fuglen, som med kast hit og 
dit flakser etter et forbipasserende nattfly. 

Det kornet som måsen spiser, får den øyensynlig lite nytte av. Det 
kommer ufordøyd ut igjen i ekskrementene eller som oppgulp. På 
Nesøya lå det den 6/7-1955 fullt av byggkorn i ekskrementene på 
berget, men neste dag var alt borte, ventelig spist opp for annen 
gang. 

I Todalen fant jeg den 23J7-1955 fire oppgulpete boller som viser 
matseddelen. Bollene A., B., C. og D. ble funnet ved et reir med to 
nyklekte unger oppe ved elven, ca. en km fra fjorden. Bolle E. ble 
funnet på Ytterholmen på Nesøya den 8/7-1955. 

Bolle A. 

Bolle B. 

L. 22 mm. Br. 18 mm. H. 16 mm. 

Bollen var brun av farge og godt sammenpakket. Den besto bare 
av smått gras og mose. Graset var opptrevlet og en del fordøyd. 
Bolle C. 

L. 35 mm. Br. 22 mm. H. 16 mm. 

Det var rester etter et musemåltid. Kjevene tydet på to markmus. 
Av andre rester var det noen lange grasstrå, en kvit dun og to 
stumper halmstrå. 

Bolle D. 

L. 25 mm. Br. 17 mm. H. 14 mm. 

Bollen var svart av farge og så hard at den vanskelig lot seg 
brekke istykker, men i vatn løste den seg lett opp. Innholdet var 
vanskelig å bestemme. Det var mye grasstrå, litt mose o.l. Bollen var 
trolig rester etter et måltid bløtdyr og gras. 

Bolle E. 

L. 35 mm. Br. 20 mm. H. 16 mm. 

Bollen besto av strandrug-korn (Edymus arenarius), et stort
Svartbaken.

Ror en langs sørsida av Nesøya en sommerdag, møter en 
svartbaken. Den følger båten i svinger og kakler advarende til maken 
som passer egg eller unger. 

I Sundet møter en den første, og den følger med til Måseberget. 
Her har et annet par reir i en bratt hammer et stykke bortenfor måse-
kolonien. Vaktmåsen er blitt varskudd av måsen som alt følger, og 
den kommer i møte med båten. Når en kommer så langt at en ser 
reirplassen, har rugefuglen forlatt reiret og sitter på utkikksplassen, 
en frittliggende knaus øverst oppe på berget der steinlaven er slitt av, 
så berget lyser gulkvitt fram mellom det ellers gråsvarte berget. Ror 
vi videre langs øya, finner vi to reirplasser til med like lange 
mellomrom. 

L. 43 mm. Br. 29 mm. H. 2.1 mm. 

Bollen besto av rester etter et musemåltid og var ganske løs. 
Hovedbestanddelen var hår og bein av mus. Dessuten noen havre-
korn og et 15 mm langt halmstrå, samt noen kitinrester av flue og en 
4 mm lang uskadd snyltehveps. I denne bollen fantes rester etter to 
markmus (Microtus agrestis) og en alm. spissmus (Sorex araneus). 

10 



og nordsida. Vegetasjonen er ganske variert, selv om øya virker 
naken, forblåst og ødslig på en søring. Men store vidder er dyrka alt 
fra gammel tid, særlig på yttersiden av øya. Gamle folk fortalte meg 
også at vegetasjonen var rikere nå enn i deres ungdom. Det var 
særlig bjørkeskogen som hadde vunnet terreng, og på Skaga, der 
jeg bodde, var det etter deres utsagn mye mer lunt enn før i tida. 
Bjørkeskogen på Dønna er ikke høyvokst, og den er ofte isprengt 
vier, asp og rogn. 1 det indre av øya er det en del rester av fordums 
barskog, seinvokst og tildels imponerende furu. Funn i torvmyrene 
forteller om ei tid med storskog. Store deler av den flate nord- og 
vestsida byr på myrer og lave grusrygger, og floraen er rik der 
skiferen rår grunnen. Et utall av vann og småpytter liver opp. I 
Solfjell-marka fant jeg ei varm og sørnorsk li med alm, hassel og 
liljekonvaller. Det er ikke til å undres over at i et naturmiljø der en 
f.eks. kan plukke liljekonvall og reinblom, fjellmo og strandasters i 
samme buketten, der må også fuglelivet kunne by på overraskelser. 

Svartbaken er en stille fugl som sjelden søker inn til bebyggelse, 
og kommer en dit den holder til, er den var, men forsøker likevel å 
dra nytte av besøket ved å røve egg og unger fra de fuglene som er 
skremt opp. 

Innen det området som er skravert på kartet, holder det til fem 
svartbakpar. Et på Mulnesset ved Kvanne og fire på Nesøya. Det er 
en karakteristisk forskjell på reirplassene til fiskemåse og svartbak. 
Mens fiskemåsen legger reira sine i kolonier på flatere mark, velger 
svartbaken bratte berg på ensomme steder, hvor den bygger det 
store fyldige reiret på en egnet plass ganske høyt oppe fra sjøen. 
Svartbaken legger også egga sine tidligere enn fiskemåsen. 

Svartbaken er en grådig rovfugl. Foruten at den tar egg og unger 
fra sjøfuglene, røver den på Nesøya kyllinger fra gardene. Små-
gnagere tar den også når den kommer til. Selv store rotter sluker 
den hele. I en oppgulpbolle jeg fant på Nesøya den 16/7-1955, var 
det rester etter en rotte. Restene tydet på at den hadde vært ca. 30 
cm lang og sannsynligvis veiet rundt 150 gram. 

Når storseien er inne i fjorden, er svartbaken den sikreste 
melderen av fiskeplasser til andre måser. Med sitt høylydte silde-
skrik «Silla, - silla..» kaller de alle måsene i nabolaget til fiske-
plassen. Dette skriket er lett å etterlikne. Det kan både plystres og 
ropes, og en kan være sikker på at måsen, enten det er svartbak 
eller fiskemåse, tar seg en sving innom for å se om ropet svarer til 
forventningene. 

På denne øya følte jeg meg fort vel til rette. Jeg var fra høsten 
1953 til våren 1955 lærer på Skaga, grenda ytterst på et nes som 
stikker ut mot sørvest. Det viste seg å være et heldig sted for 
fuglestudier. Grendas folk driver mest med jordbruk og fiske. Der 
bor noe over 100 mennesker. 

Jeg vil få takke alle dønnværinger som hjalp meg med opplys-
ninger om fuglelivet og naturen ellers på øya deres. Særlig vil jeg 
rette min takk til Jakob Knudsen og Tobias Meyer, Skaga, og mine 
elever, som ofte hjalp meg uten selv å vite det. 

Fugleliv oppunder Polarsirkelen Arter som ruger på Dønna og i nærheten. 

Kråkefuglene er naturlig nok godt representert på et slikt sted. 
Ravnen (Corvus corax) var ikke særlig dominerende, men mer 
forbauset var jeg over hvor mye kråke (C. cornix) og skjære (Pica p.) 
det var. Uten tvil var det de ofte milde vintre med særlig lang høst 
som sammen med den store fjæra ga disse artene så gode 
ernæringsmuligheter de bare kunne ønske det. Aldri tidligere har 
jeg sett så mange skjærer i flokk som her, heller aldri har jeg sett 
den så frekk. En torsk, fritt dinglende fra en streng, var slett ikke 
trygg. Fra en gjerdestolpe i nærheten angrep skjæra gang 

Av Halvdan Møller. 

Øya Dønna ligger på vel 66° nord på Helgelandskysten, midt i 
den øyrike og sagnomsuste Nordlandsleia. Den er 135,43 km2, 
nesten 3 mil lang og 1-7 km brei. Av form kan den minne om en 
fillete halvmåne med en ruvende fjellrekke langs østsida, med den 
838 m høye Dønnmannen som høyeste punkt. 

Dønnas kystlinje er sterkt innskåret, særlig langs den flate vest 
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Jeg så dem i liene på Skorpa 1955 (og i sommerferien 1956). Tallrik 
vår og høst. 

på gang, hogg en bit, tumlet ned i snøen, jafset i seg og gjentok 
manøvren. I dialekten kalles skjæra «skjur» og kråka «kari». Stæren 
(Sturnus vulgaris, dialekt «staren») er en av karakterfuglene på øya, 
og en art som ifølge gamle folk stadig er blitt mer vanlig. Folk er 
glad i den, nesten hvert hus har sine stærekasser. Ofte borer en 
hol i veggen og bygger kassa godt beskyttet inne på loftet eller 
låven. Vinteren 1953-54 var mild, og en del overvintret. Jeg så 
noen få, opptil 9 stk., hele vinteren igjennom. «Helgelands Blad» 
fortalte like oppunder jul 1953 om et stærpar i Sandnessjøen, som 
da hadde unger i reiret! Snøvinteren etter så jeg stær bare en gang, 
14 stk. i Sandnessjøen 10/1-55. Den følgende rå og kalde vår var 
det mange råtne egg og stor ungedødelighet i stærekassene. 

Bokfinken (Fringilla coelebs) var noe mer vanlig enn bjørkefinken 
(F. montifringilla), begge arter holdt seg inne på øya der det var mer 
skog. Bokfinkreir fant jeg på Skei (i trostekoloni) og på Solfjell 
1954. 

Gråspurven (Passer domesticus) kalte folk «huskallen», den var 
vanlig å se der noen hus var samlet. På Skaga var det aldri mer 
enn 20-30 stk. 

Sivspurven (Emberi a schoeniclus) var typisk for myrene og 
vierkjerrene særlig vest på Dønna. 

Lerka (Alauda arvensis) opptrådte på Skei og Stavseng som om 
de ruget der sommeren 1954. Begge steder var det flere syngende 
hanner. Tidligere skal lerka være funnet rugende (?) i Vandve, noen 
øyer utenfor Dønna, men dit ut kom jeg meg aldri. 13j5-55 tok en 
dvergfalk en lerke på Skaga etter en hissig jakt over hustakene. 
Inntil 17/5 sang en enslig hann der, det var kanhende maken. 

Både trepiplerka (Anthus trivialis), heipiplerka (A. pratensis) og 
skjærpiplerka (A. spinoletta) var vanlige på sine respektive 
lokaliteter, men heipipen var den dominerende. Av de få små-
fuglene folk kjente, var den vanlige linerla (Motacilla alba) den ene. 
Av meisene var nok kjøttmeisa (Parus major) den vanligste, den 
overvintret ved husene, og mange klaget over den fæle kitttyven. 
Begge år merket jeg et tydelig trekk av kjøttmeis mot sørvest om 
høsten. Oftest var den da ilag med granmeisa (P. atricapillus), som 
også var ganske vanlig på Dønna. Jeg fant den også rugende på 
Skorpa (i fuglekasse i bjørkeskog 1955). 

Min svigerfar fanget 22/5-54 en merket stær i en kasse på sin 
gård på øya Skorpa, øst for Dønna. Ringen ble sendt, fuglen var 
merket som ung på Revtangen i oktober 1952. Våren 1955 så vi at 
hunnen i den samme kassa hadde fått seg en ny, ringmerket 
make, men vi fikk ikke fanget den, da reiret dette året ble forlatt. 

Grønnfinken (Chloris c.) så jeg i en gran- og buskfuruplantning 
på Solfjellheia sommeren 1954. Ved mitt første besøk der 6/6 sang 
en hann, og to uker etter var fraktefart med mat til de visstnok 
utfløyne ungene i full sving. Føden ble henta et godt stykke unna, 
og da jeg gjennomsøkte villnisset, ble det alminnelig opphisselse. 
H. L. Løvenskiold nevner 65° nord som nordligste rugeplass for 
grønnfink. Solfjell ligger på ca. 66` 5" nord. Ellers har jeg to 
vårobservasjoner og 6 høstobservasjoner 1954, og noen få 
vårobservasjoner 1955. 

T o r n i r i s k e n (Carduelis cannabina) la j jeg flere ganger 
merke til på Skaga høsten 1953. Den kom dit igjen 25/4-54, en 
flokk på 6 stk., 30,14 kom 3 til, seinere holdt det seg 3-4 der 
utover i mai, og i hvert fall ett par fikk unger på vingene den 
sommeren. Neste året så jeg arten fra 27/5 og utover, denne 
gangen bare ett par. Tidligere skal den være funnet rugende til 
Steinkjer, Skaga ligger på. ca. 66° 4' nord. Arten ble ikke sett andre 
steder på øya enn Skaga. 

I ei fuglekasse hadde jeg en f 1 u e s n a p p e r (Muscicapa 
hypoleuca) rugende sommeren 1955. Men den var utbredt i alle 
skogdalene på øya, Hestadmarka, Straumamarka, Olfoten og 
Solfjellmarka. På samme lokaliteter og tildels flere steder fant jeg 
gransangeren (Phylloscopus collybita), uten at jeg kan bevise det med 
reirfunn. Den var også alminnelig å se og høre på trekk. 
Løvsangeren (P. trochilus) så og hørte en overalt der det var noe 
vegetasjon av betydning. Aristokraten sivsangeren (Acrocephalus 
schoenobaenus) var mer nøye med lendet. Natten mellom 21-22J6-
54 besøkte jeg den kjente lokalitet Altervann nær Dønnes kirke. Da 

Knøtteren (Carduelis flavirostris) og gråsisiken (C. flammea f.) 
opptrådte i rugetida spredt over hele øya, og nærmest sparsomt. 
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jeg 4 sivsangere synge der. Den beste sangeren av dem satt jeg noen 
meter fra en halv time og beundret. Da jeg 15/6 var ved et lite, 
nesten tilgrodd tjern lenger nord, skremte jeg også noen sivsangere 
til å synge midt på dagen. Dessverre kom jeg ikke til Altervann mer 
i 1954, men i 1955 hørte jeg den også synge på Skaga 30/5 og 5/6, 
og i Olfoten og Hestad-marka 4,16. En planlagt tur til Altervann 
dette år gikk også i vasken. 

T o r n s a n g e r e n (Sylvia communis) er ifølge litteraturen 
funnet nordover til Åfjord på ca. 63° 50'. Men en hel del fugler har 
forandret sitt rugeområde betraktelig, og en må vel gå ut fra at 
Colletts oppgift som Løvenskiold siterer, er temmelig foreldet. En 
vil sikkert finne tornsangeren lenger nord enn Dønna, for der ruget 
den somerene 1954 og 1955. I 1956 besøkte jeg Dønna igjen, og 
hørte straks tornsangeren på sin gamle plass. I 1954 hørte jeg den 
første synge på Skaga 8/6, seinere holdt det seg 2-3 hanner der, og 
like ved skolen så jeg daglig kunne iaktta og høre dem. Hunnene 
viste seg med reirmateriale, og hannene sang svært energisk da jeg 
dro på ferie ved sankthanstider. Da sang også en hann noe vest for 
skolen. 15%6 hørte jeg en ved Skei. 

I 1955 kom den første til Skaga 2/6, og også dette året holdt 
2-3 par til i Skagagrenda. I en frodig dal på Lauvøy øst for Dønna 
hørte jeg en tornsanger synge utover i juni. Både her og på Skaga 
holdt arten seg til høyt kratt av vier og kronglebjørk med noe einer 
og mye mjødurt. Trass i flittig bruk av kikkert lyktes det meg ikke å 
finne tornsangernes reir. Det er ikke greitt for en lærer å leite etter 
fuglereir like ved skolen, det er rart med eksemplets makt! 

Av våre 6 trostearter ruget de 5 på Dønna. Den som gjorde 
mest av seg, var selvsagt gråtrosten (Turdus pilaris), men rødvingen 
(T. musicus) og måltrosten (T. ericetorum) var det heller ikke lite av. 
Ringtrosten (T. torquatus) og svarttrosten (T. merula) ruget mindre 
tallrikt, men på særlige lokaliteter var de vanlige nok. I Olfoten 
«krydde det» av svarttrost. Rødvingen fant jeg ofte innlosjert i en 
gråtrostkoloni, mens måltrosten foretrakk seinvokste bustefuruer til 
rugeplass, helst langt fra den skrattende grannen. I trekktiden var 
gråtrost og rødvinge ganske tallrike, og den «sørlige» svarttrosten 
opptrådte slik at jeg har 

den mistenkt for å være atskillig mer vanlig nord for polarsirkelen 
enn litteraturen kan gi inntrykk av. Særlig vinteren 1953-54 
overvintret noen av den. 

Steinskvetten (Oenanthe o.) og buskskvetten (Saxicola rubetra) var 
omtrent like vanlige, den første selvsagt på steinmark, den andre i 
samme terreng som sivspurven har en forkjærlighet for.
 Rødstjerten ( Phoenicarus p.) var, f.eks. i Straumamarka, en 
av de dominerende artene. Både b 1 å s t r u p a (Luscinia svecica) og 
rødstrupa (Erithacus rubecula) var jeg på jakt etter for å finne reir, 
men forgjeves. Det lot til at den første hekket i Skagamarka begge 
år. Jeg fant også en syngende hann på den lille Æsøya øst for Nord-
Herøy i rugetida 1955. Rødstrupa fant jeg først og fremst i 
Strauma- og Hestadmarka, men også på Solfjell og ved Skei. 
Jernspurven (Prunella modularis) var vanligere. 

Gjerdesmetten (Troglodytes t.) var nærmest vanlig inne på øya. 
Låvesvala (Hirundo rustica) fantes derimot bare på noen gårder her 
og der, og var ikke årviss på de forskjellige gårdene. På Skaga var 
det neppe mer enn 2-3 par. Taksvala (Delichon urbica) så jeg bare 
sommeren 1954, en liten koloni på Glein. Sandsvala (Riparia r.) fant 
jeg en gang, mellom Titternes og Stavseng. Her var det 5-6 par i et 
lite sandtak 22/6-54. 

Den eneste spettearten jeg merket på øya, var flaggspetten 
(Dryobates major), og den var visst heller sjelden. Gjøken (Cuculus 
canorus) var omtrent like vanlig begge år, men jeg hadde ventet den 
enda vanligere i et så rikt småfuglterreng. 

H u b r o e n (Bubo b.) var visst vanligste uglearten. Det skal 
ellers ikke så mye til for en rovfuglart kan kalles «vanlig» nå for 
tiden. Sommeren 1954 tant jeg et hubroreir på Titternes. Det lå 
svært godt skjult i en lav haug, og ungen satt helt tørt innunder en 
heller som bang utover. I nærheten av reiret sang en hel del små-
fuglarter. Hubroene var svært tilbakeholdne ved reiret, de holdt set 
et par hundre meter unna. I reiret lå ei halvspist kråke, ellers en 
mengde fjær av en annen (?) kråke, småmåse, spove og gråtrost, 
dessuten en mengde ubestemmelige fjærrester og skinnfiller av ei 
jordrotte. Hubroen ruget utvilsomt også på steder som Sandstrak 
og Skorpa. På Lille-Lauvøy ble den beskyldt for å kappe hodet av 
rugende ærfugl (Arne Sommer). 
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jeg kunne merke og hvilke ikke. Karene kunne sitte lange stunder og 
småprate med e'ene sine. Fiskanda (Mergus serrator) var en av 
karakterfuglene omkring Dønna. 

Jeg ble ikke klar over om storskarven (Phalacrocorax carbo) ruget i 
øygarden utenfor, den ble i alle fall sett der ofte i rugetida. Til 
gjengjeld var det mer småskarv (P. aristoteles), selv om den neppe 
ruget på selve Dønna. Noen av fiskerne på Skaga skjøt skarv iblant, 
og jeg fikk den av og til servert til middag. 

Horndykkeren (Podiceps auritus) regnet jeg for å væte 
«lekkerbiskenen» på Dønna, om enn sett fra en noe annen syns-
vinkel. Den var et fascinerende nytt bekjentskap. I Norge er den 
bare i sommersesongen å finne i skjærgården på Helgeland*), og 
Altervann nord for Dønna regnes for å være en av de gjeveste 
biotopene. Her fant jeg den også sommeren 1954. Først hadde jeg da 
15/6 sett den i et mindre, nesten gjengrodd tjern nær Dønnes kirke. 
Natten mellom 21/22. juni var jeg ved Altervann, og så da minst 3 
hanner, som furasjerte ute på vannet i midnattstimene. De var 
livligere enn andre dykkere jeg kjenner, fløy også litt lavt over 
vannet. Jeg så samtidig noen fugler med unger som jeg tror var 
denne art, ungene var nemlig svært mørke og med striper på ryggen. 
Disse hunnene virket svært sky og holdt seg unna med ungene 
innenfor den ytterste brem av siv og takrør, og nesten skjult. 

Våren 1955 besøkte to horndykkere Skagavågen 25/4. 
Smålommen (Colymbus stellarus) ruget, etter hva folk på Skaga kunne 
fortelle, hvert år i to-tre små og grunne tjern, nærmest noen pytter 
uten vegetasjon av betydning. Sommeren 1954 ble det ene av disse 
reira plyndret av smågutter, det er sikkert ikke sjelden dette skjer 
(Jakob Knudsen). De lokale par var å se hele sommerhalvåret. 

Storspoven (Numenius arquata) lot til å være en av Nord-
landskystens dominerende arter. Partettheten på Dønna var uvanlig 
stor etter østnorske forhold. Folk kaller den «gåsspuen». Våren 1955 
hadde jeg mistanke om at også småspoven (N. phaeopus) ruget i 
Skagamarka. Året før fant jeg noen par med unger ved Stavseng og 
Skei. 

Dvergfalken (Falco columbarivs) ruget i alle fall i en fjellvegg i 
Straumamarka sommeren 1954. Men jeg så den også ved Skei, og det 
er opplagt at den var årviss på flere lokaliteter på øya. Om våren så 
jeg trekkende fugl på Skaga, en gang var jeg vitne til at en tok ei 
lerke. 

Havørna (Haliaetus albicilla) traff jeg for første gang i mitt liv på 
Dønna, og i løpet av de 2-3 neste årene (jeg bodde på Skorpa 
sommeren 1956) var det meg en glede å stifte bekjentskap med 
denne staselige fredløse. Vi så den støtt på flukt fra og til fjellene og 
havet utenfor. Ett par holdt utvilsomt til i fjellene sør på øya, ett 
annet lenger nord. Hvert år skal den ruge i fjellet på Skorpa. Her så 
jeg den øve ungene i vingebruk sommeren 1955. Særlig om høsten, 
når ungene var på vingene, var det vanlig å se 2-3 ørner sammen. En 
venn av meg så 6-7 stk. ved Skaga 3/2-55 (Arne Kibsgård). I løpet av 
de to år på Skaga hørte jeg om to skutte ørn. Ørnene virket ellers lite 
sky, og folk enste dem like lite som ørnene enste dem. Min svigerfar 
har på Skorpa hatt sauene sine i fjellet i alle år, men kan ikke si at 
ørnene noen gang hadde rørt dem. 

Gjess og ender dominerte sjøfugllivet ved siden av måsene. Og 
en art som grågåsa (Anser a.) ruget visst vanligere på Skaganeset enn 
noe annet sted på Dønna. Mesteparten av landet her er ubebodd 
myr- og fjellterreng med flere vann og mindre pytter, og noen hauger 
med småkruller av bjørk, vier og asp. Låten av grågås, den er 
forresten fæl å høre på, var noe av det typiske ved våren på Skaga. 
Jeg så også grågjess nord på øya i rugetida, ellers var det litt å se på 
trekket. Jeg hadde inntrykk av at eldre folk mente bestanden var 
sunket en god del. Sikkert var det også andre gjess enn grågåsa en så 
over skjærgården høst og vår. 

Endene var først og fremst stokkanda (Anas platyrhynschos) og 
brunnakken (A. penelope), de var avgjort mer vanlige enn f.eks, 
krikkanda (A. crecca). En bør vel i grunnen nevne ærfug-len (kalt e-
kall og e'a) (Somateria rnollissima), som etter mitt skjønn måtte være 
tallrik. Noen steder bygde de ennå reirhus til den, selv om dens 
betydning som egg- og dunprodusent er dalende. I 1955 merka jeg 
en del rugende ærfugl på Skorpa, det var unggutter som hadde 
«temmet» dem og som på forhånd kunne si meg hvilke 

*) Horndykkeren er nå påvist rugende nord til Balsfjord i Troms. J. F. W. 
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valt støtter med seilmerker langs leia, og bodde her trygt i sin 
gråsteinsleilighet med stæren som nærmeste nabo. I kampen om 
denne spesielle rugeplass vant vel oftest stæren. 

Jakob Knudsen på Skaga forteller at hos ham hadde de et par å k 
e r r i k s e r (Cocx c.) i enga sommeren 1950, men reiret ble ødelagt i 
slåtten, og fuglene forsvant. 

Orrfuglen (Lyrurus tetrix) var ganske vanlig å støte på på selve 
øya og småøyene omkring, f.eks. på Skorpa og Slapøya. Det ble 
drevet noe jakt på den. En orrhaneleik hadde jeg bare snaue 100 m 
fra skolehuset i stille vårmorgener. 

Lirypa (Lagopus l.) var noe variabel i sin opptreden, og 
bestanden var minimal da jeg dro fra Dønna. Det hadde vært drevet 
litt jakt på den året før, men p.g.a. den lille bestanden, tok den fort 
slutt. Året 1955 var det neppe ett par i Skagmarka. Ellers burde rypa 
ha gode betingelser, om bestanden ble pleiet. Jeg fant også ryper på 
Skorpa (ulovlig beskattet av byjegere) og NordHerøy. 

Rugda (Scolopax rusticola) kalte folk «nattvipo», om de kjente 
den, den var ganske vanlig der det var skog av betydning, men jeg 
hørte den også trekke over Skaga. Mekregauken (Capella gallinago) 
var temmelig dominerende, og folk brukte aldri annet navn på den 
enn «hummerhest». Strandsnipa (Actitis hypoleucos) var særlig å 
finne ved de større vannene på øya, f.eks. i Olfoten og Hestadmarka. 
Rødstilken (Tringa totanus) var vanlig, og folk kalte den «skvatt-
tjeld», mens heiloen (Pluvialis apricarius) opptrådte i spredte par. 

Vipa (Vanellus v.) er en av de nyere artene på Dønna, og noen 
visste ikke hvilken fugl det var, trass i dens opptreden ved innmarka. 
De seinere åra har det ruget ett-noen få par på Skaga, det var ellers 
ikke noen å finne før i Dønnes kommune nord på øya, der det var 
10-12 par fra Skei til Dønnes kirke. Om våren så jeg opptil tretti på 
jordene ved skolen. På øya Skorpa har de også besøk av den på 
vårtrekket (Kåre Langøy). 

Tjelden (Haematopus ostralegus) er visst for nordlendingen hva 
vipa er for rygen. Den var særlig tallrik i tida like etter ankomsten, 
men den rugende bestand var ganske beskjeden, i hvert fall på Skaga. 
Eggene var som fugleegg flest sterkt etterstrebt av ufugl og også 
eggsankere på tobein. 

Makrellterna (Sterna hirundo) og rødnebbterna (S. macrura) 
opptrådte begge to rundt Dønna, men jeg tror nok makrellterna var 
den vanligste. Småmåsen (Laus canus) var vanligste måseart, og 
avgjort trekkfugl. Den ble sterkt beskattet av befolkningen, men 
kråkefuglene høstet nok brorparten av eggene. Av de over 50 reir jeg 
fant våren 1954, ble samtlige røvet. Måsegg og æregg var vanlig 
forsommerkost i mange heimer. I fødselsdagsselskaper ga ungene 
hverandre sjøfuglegg i gave! Det lyktes meg ikke gjennom to somre å 
finne en eneste måkeunge til ringmerking. Gråmåka (L. argentatus) 
var vanlig å se i rugetida, men ruget neppe i noe antall på selve 
Dønna. Derimot var det noen par svartbak (L. marinus) på et nes ut 
mot sjøen. Sildemåka (L. fuscus) opptrådte «mistenkelig». Tyvjoen 
(Stercoravius parasiticus) var vanlig. 

Teisten (Cepphw grylle) var karakteristisk for sundene, der den 
året igjennom livet opp med sine rene linjer og beskjedne, men fine 
stemme. Som rugeplass hadde den med forkjærlighet 

Trekkgjester på Dønna. 
Om våren var tjelden og småmåsen blant de fugler som i størst 

utstrekning ga løfter om vår. Dette skyldtes ikke minst at de var så 
tallrike, de kom plutselig en dag og dominerte bildet fullstendig ei 
tid. Etterpå kom stærflokkene og alkefuglene, særlig var det morsomt 
å møte lomvia (Uria spec.) og lundefuglen (Fratercula arctica). Den 
siste ruget tallrik på Lovunden, en av de mest kjente øyene på 
Helgeland. I disse flokkene som i mars-april lå på sundene, var det 
også noen alkekonger (Plotus alle), vanlig alke (Alca torda og haveller 
(Clangula hyemalis), som tildels også hadde vært å se om vinteren. 
Gåsetrekket var etter mine forventninger ikke særlig overveldende, 
men det kan hende Skaga ikke var en så god observasjonsplass 
nettopp for dette trekket. Jeg merket meg (kikkertstudier) at en del 
gjess både på nord- og sørtur trakk lenger ute over øygarden. 
Grågåsa var den eneste jeg merket meg, men det kan utmerket godt 
ha vært andre arter til stede. Jeg hadde mitt arbeid og observasjonene 
ble tilfeldige. 

Når løvsprettet først kom med varme og mer stabilt vær, lot det 
til at alt hendte på en gang. Denne tiden falt også sammen med 



en travel tid på skolen. Det ble likevel mulig å absorbere noe av 
rytmen ved den helgelandske våren. Jeg synes nok trostene, særlig 
grå- og rødvingetrosten, gjorde mest utav seg i denne tida, selv om 
en god del alt tidligere hadde dratt av sted nordover. Om høsten var 
trostenes dominerende stilling enda tydeligere p.g.a. all ungfuglen. I 
det følgende skal jeg nevne noen arter mer utførlig, fordi de syntes å 
være sjeldne så langt ute mot havet på trekket. 

inntrykk av. Det gikk således historier om besøk av spurvehauken 
og den større grannen hønsehauken (A. gentilis), som jeg imidlertid 
ikke merket noe til, trass i at vi var gamle kjente fra min barndoms 
bygd. 

Sangsvana (Cygnus c.) opptrådte på trekket hvert år, særlig om 
våren. Tidligst sett 30/3 (1954). Jeg så aldri svaner om høsten selv. 

Svartanda (Melanitta nigra) og sjøorren (M. fusca) var ikke vanlig 
å se, men de kunne holde seg på samme plass ei stund om de likte 
fiskemulighetene, så det ut til. 1 sjøorre obs. på Øyvågen 3/12-53. 

Av de store begivenheter innen fugleverdnen der nord regnet jeg 
møtet med den lille stormsvala (Hydrobates pelagicus). Den var en tid 
ganske vanlig å se utenfor Skaganeset først i februar 1955. Jeg så 
også noen på Hestadsundet 5-6/2-55. Den pleide av og til vise seg 
utenfor Skaga om vinteren (Arne Kibsgård). 

Det var meg ikke mulig å bestemme de mange «ømmere» 
(Colymbus species) som ferdedes på sundene og fjordene rundt 
Dønna, dertil var de for «ny kost» for meg, og ofte svært sky. Frampå 
vårparten var det mest av dem. 

Fjærepisten (Calidris maritima) opptrådte utover høsten og 
vinteren i små flokker på Dønna, og kunne i lengre tid la seg se på 
Skaga utover våren. Men den ruget visst ikke, jeg så den aldri 

Dompappen (Pyrrhula p.) viste seg høsten 1953 først 20/9, 
seinere så jeg enkelte fram til jul. I 1954 ikke sett. 11955 så jeg 
noen få på streif gjennom bygda (Skaga) i januar og februar. En av 
mine elever så 10 stk. på Skaga sist i januar, selv så jeg to på Bjørn 
5/2-55 og tre-fire stk. på Sandstrak 17/3-55. Grankorsnebben 
(Loxia curvirostra) så jeg tre ganger på Skaga høsten 1953, to stk. 
30/9, to-tre stk. 11/10 og ett eksemplar 29/11. Gulspurven 
(Emberiza citrinella) så jeg slengere av høsten 1954, og aldri mer enn 
en av gangen. På Hestad så jeg en på veg sørover øya 8/2-55. I 
vinterhalvåret lot den til å være vanlig i Sandnessjøen, og min kone 
forteller at den iblant var å se på kornnek på øya Skorpa om 
vinteren. Snøspurven (Plectrophenax nivalis) så jeg både på vår- og 
høsttrekk, men fåtallig, enkeltvis eller parvis. En hunn så jeg på 
Skaga 22/1-55. 

Noen såerler (Motacilla flava) holdt til på innmarka på Skaga 
tidlig på høsten 1953 og 1954. Aldri sett på vårtrekk. 

i rugetida. Gluttsnipa (Tringa nebularia) lot seg se noen ganger på 
vårtrekk. 

Svartmeisa (Parus ater) så jeg to ganger på tydelig trekk. Ett 
eks. dro vest gjennom Skaga-grenda 25/10-53 sammen med to 
fuglekonger (Regul iis r.), og holdt seg til de få granplantningene 

Krykkja (Rissa tridactyla) var ganske vanlig på Skaga utover 
seinhøsten og vinteren. Det var et tydelig trekk av flere måkearter 
sørover, seinere nordover, antakelig fugl som ikke dro særlig langt 
vekk fra hjemstedene om vinteren. i det lengste. På Breistrand så jeg 14/12-54 en liten blandet flokk 

av gran- og svartmeis dra hurtig sørvest gjennom vegetasjonen 
(bjørkekratt). S t j e r t m e i s a (Aegithalos caudatus) så jeg bare en 
gang, ett par fløy forbi Dønnes kirke en fin morgen 28/3-54. 
Fuglekongen var ikke sjelden å se og høre om høsten, helst i 
småselskaper sammen med kjøtt- og granmeis. Tilfeldige gjester. 

Sidensvansen (Bombyci l la garrulus) observert to ganger, en på 
Skaga 24/10 og to stk. 3/11-53. 

På en ekskursjon på Skaganeset 17/4-55 så jeg en liten 
spurveart som jeg aldri hadde sett før, men jeg vat straks klar over 
at det måtte være en dvergspurv (Emberiza pusilla). Låten var så 
typisk at den ikke var til å ta feil av, nærmest et «pjo-ikk», jeg 
noterte det i ekskursjonsboka og fant at det stemte bra med 

Spurvehauken (Accipiter nisus) og tårnfalken (Falco tin, nunculus) 
så jeg bare en gang hver, henholdsvis 3/2-55 og 26/5-54, men de 
opptrer opplagt en del vanligere på trekk enn det jeg fikk 



Smånotiser Å se dvergspurven på vårtrekk var en overraskelse, men britene ser 
den jo på Shetland, så hvorfor ikke? 

En 1 a p p s p u r v (Calcarius lapponicus) fløy vestover Skaganeset 
29111-53. 

En venn av meg skjøt 5/12-54 en perleugle (Aegolius f unereus) i 
Solfjellmarka, fordi han ikke visste «hva slags fugl det var». Hegren 
(Ardea cinerea) så jeg noen få ganger, og hørte folk si de hadde sett 
den. Jeg så den ved Gleinsvannet sommeren 1954, men det var bare 
en enslig fugl. Kanskje var det samme fuglen jeg så ved Solfjellsjøen 
16/6-54. 

En fisker fortalte meg at han 20/6-54 så ei «vakkergås» i øygarden 
utenfor Skaga. Etter beskrivelsen å dømme var det en fagergås 
(Tadorna t.), det lot til at den av og til ruget der ute. 

Toppanda (Aythya ful igula) skal ifølge litt. ruge på Dønna, og på 
Vandve utenfor. Jeg så ei toppand i Gleinsvannet 16/6-54, det er min 
eneste observasjon fra øya. 

Praktærfuglen (Somateria spectabilis) ble sett på Skaga enkelte år 
(Tobias Meyer). 

S t o r f i s k a n d a (Mergus merganser), en obs. ved Hagen 9/6-54, 
ta par i Gleinsvannet 15/6-54, en svartbak stjal en nyfisket, armlang 
ål fra den ene fiskandhunnen! 

I Storevann i Dønnes så jeg 22/6-54 3 storlom (Colymbus arcticus). 
En dvergsnipe (Calidris minuta) furasjerte 4/6-55 på en Fjærestrand 

på Skaga. 
En s o t s n i p e (Tringa erythropus) besøkte 28-29/9-54 Skaga. På 

Skaga så jeg også en eneste gang en sandlo (Charadrius hiaticula), 5/6-
55. 

I Skagamarka så jeg en trane (Grus g.) raste på ei myr 6/5-55. En 
katt fanget 3/12-53 en vannrikse (Ral lus aquaticus) i ei grøft på Skaga, 
midt i bebyggelsen. Jeg reddet en ving, en fot og noen av de 
karakteristiske flankefjær. Dette er det tredje nordnorske eksemplar 
av vannriksa. 

Akerøya - ny lokalitet for spissnutet frosk. 

Etter forslag av Oslofjordens Friluftsråd ble Akerøya i Hvaler 
vinteren 1955/56 innkjøpt til friluftsområde. 

Øya er ca. 1 x 2 km stor, og den ligger ute i fjordgapet ca. 1 km 
utenfor Spjærøy og Asmaløy. Det var en rekke kommuner som ga 
tilskudd til innkjøpet, men mest ydet Viltfondet. Til gjengjeld har 
Statens Viltundersøkelser anledning til å drive undersøkelser og 
forsøk vedrørende dyrelivet på øya. 

I begynnelsen av juli i år var jeg for første gang ute på øya, bl.a. 
for å ringmerke fugl sammen med assistent Kato Lunder. Det er mye 
rart å finne på denne øya, og følgende ringmerkingsliste har ikke jeg 
opplevd tidligere på samme lokalitet og dag: enkeltbekkasin, orrfugl 
(rugende), tjeld og fiskemåke; samtidig hadde vi jo håp om å få 
merket både ærfugl, fagergås og fiskeand - men det håpet brast. 

Det er som regel meget tørt klima på denne øya, men nå hadde 
regnet nylig høljet ned. Som bekjent trives frosken i fuktig vær, og 
jeg så flere slike - to ble fanget. Begge var spissnutet frosk (ut-
bredelse m.m. omtalt av C. Støp-Bowitz i «Fauna» 1950, s. 18); 
lengder og vekt var henholdsvis 56 cm - 12 g og 39 cm - 4,5 g. 

Akerøya er forøvrig en trivelig øy hvor man treffer på både 
barlind, bringebær og pors; dessuten har den nå i 1 1/L år huset en 
rødrev, som labbet ut da øya var «landfast» isvinteren 1955/56.

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Tornsangeren (Sylvia communis) brer seg nordover. 

I «Fauna.» 1955, s. 76, har jeg fortalt at tornsangeren er kommet 
til Namdalen. Nå er den kommet til Helgeland. Det kan nesten se ut 
som at denne lille sangeren følger meg nordover. (Jeg er en av de få 
statsfunksfonærer som flytter nordover.) I 1941-45 da jeg bodde i 
Steinkjer, konstaterte jeg tornsangeren der. Mens jeg var i Namdalen 
de følgende 10 år, påtraff jeg den der de siste årene. Og i år, to år 
etter at jeg flyttet til Mosjøen, har jeg truffet den her i Helgeland, og 
det på fire forskjellige steder. Tidligere skal den bare være sett en 
gang i Helgeland, nemlig ved Trofors i Grane (ca. 65° 30' n.b.) i juni 
1948 av Davidson. 

I år traff jeg først en tornesanger 21. mai ved Vik prestegård i 
Sømna (ca. 65° 20'). Dette var for så vidt overraskende tidlig på året i 
den kalde våren i år, men i Ytre Helgeland var våren kommet 



Bokanmeldelser ganske langt da, og akkurat ved Vik er det temmelig sydpreget. Der 
vokser f.eks. hasselen, og hoggormen skal være nokså vanlig. Seinere 
traff jeg tornsangeren like ved Mosjøen, nær Dolstad kirke, den 12. 
juni. Dermed var nordgrensen flyttet til ca. 65° 50'. Men det holdt 
ikke lenge. Den 4. juli traff jeg på en tur i Rana en tornsanger ved 
Øifjord, ca. 6 km i luftlinje nordvest for Mo, på 66° 21'. Dette er da 
foreløpig tornsangerens nye nordgrense. 

Krabbe, Knud H.: 

Studies on the morphogenesis of the brain in 
Struthio camelus L. 
(Morphogenesis of the Vertebrate brain VI) 
Ejnar Munksgaard  København 1956  

Arbeidet er det sjette i rekken av en serie avhandlinger over 
hjernens utvikling hos vertebrater (reptilier, fugler og pattedyr). Det 
er igrunnen forbausende hvor stemoderlig denne meget interessante 
dyregruppe er blitt behandlet av neuroanatomene. For strutsene 
regnes jo med blant våre mest primitive fuglearter som i mangt og 
meget står forfedrene reptiliene nærmest. Det er dessuten høyst 
spesialiserte og aborante fugler med sin enorme størrelse, kraftige 
utvikling av bakre ekstremiteter og tap av flyveevne. For neuro-
anatomene er de derfor avgjort et interessant undersøkelsesobjekt 
såvel for fylogenetiske studier som for lokalisasjonsstudier. De prak-
tiske vanskeligheter med å skaffe egnet materiale tilveie er vel 
rimeligvis forklaringen på at de ikke er grundigere bearbeidet. De 
fleste forskere (og kanskje spesielt medisinere) benytter seg av det 
materiale som er bekvemt for hånden. For anatomiske studier på 
Aves resulterer dette i at Gallus domesticus blir en opptråkket 
alfarvei. Det sørgelige er imidlertid når man, ut fra kjennskapet til 
denne allemannsvei, freidig trekker slutninger for hele klassen. 
Således når det gjelder lillehjernens inndeling og dets homologier 
med pattedyrhjernen, er der på denne vis begått utilgivelige 
bommerter. 

De resultater som Dr. Krabbe legger frem i sin avhandling, må 
sies å være høyst interessante. Rhinencephalon, som er vel utviklet 
hos reptiliene og sterkt redusert hos fuglene, forholder seg hos 
strutser helt som hos fugler for øvrig. For å undersøke slektskapet 
med henholdsvis fugler og reptilier tar Dr. Krabbe også volumetriske 
betraktninger til hjelp. Hos retiliene er forholdet mellom telen-
cephalon og mesencephalon følgende: I tidlige stadier inntar mesen-
cephalon et større volum enn telencephalon, mens dette forhold 
vendes om i de senere stadier og hos adulte. Hos de aller fleste fugler 
imidlertid, er telencephalon alltid større enn mesencephalon, og 
nettopp denne typiske fuglekarakter viser seg å være overordentlig 
sterkt utviklet hos strutsene. 

En liten innrømmelse til reptilieslektskapet kommer til syne i 
utviklingen av parafysen. Som bekjent er denne vel utviklet hos 
reptiliene og i de foetale stadier hos strutsen er den sterkere utviklet 
enn hos noen andre fuglearter. - Så meget om slektskapet til fugler 
og reptilier. 

Den 9. juli var jeg ved Toven stasjon i Drevja, ca. 30 km nord for 
Mosjøen. Der fikk jeg høre tornsangeren på hele tre steder. Alle 
stedene var på snauhogster i skogen, der lauvskog-vegetasjonen var 
begynt å komme en del opp. På slike snauhogster er forøvrig 
buskskvetten blitt alminnelig i seinere år, så den nesten kan sies å 
være blitt en skogsfugl også. De tre snauhogstene i Drevja som jeg 
traff tornsangeren på, lå alle forholdsvis nær dyrket mark. På den ene 
sang tornsangeren og buskskvetten like ved siden av hverandre, så en 
godt fikk høre forskjellen. Det er forresten ingen særlig likhet i 
sangen til de to når en først kjenner dem begge. 

Ved alle fem observasjonene i år er det en syngende hann jeg har 
hørt og sett (i kikkert). Noen nærmere undersøkelser har jeg ikke hatt 
tid til å gjøre, men de seine observasjonene tyder jo på at 
tornsangeren må ruge her nå. 

Det må videre opplyses at Godfred Svendsen mener å ha sett en 
tornsanger i Bjørnådalen like sør for Mosjøen etter at jeg så den ved 
Dolstad kirke. 

I sitt skrift «Grenseforskyvninger i den nordnorske fuglefauna 
m.v.» i årbok 1956-57 for Det Kgl. Norske Vidsk. Selsk., Museet, 
Trondheim, nevner Svein Haftorn tornsangeren blant arter som 
tilsynelatende har utvidet grensene nordover. Jeg vil tillate meg å 
være uenig med min venn Haftorn i dette og si at tornsangeren er en 
av de arter som tydelig har bredt seg nordover i seinere tid. Når jeg 
ikke så den i Namdalen før jeg hadde bodd der i 8 år, tror jeg det må 
være et bra sikkert bevis for at den ikke hadde vært der hele tiden. 
Jeg kjente den jo godt fra Steinkjer, hvor jeg bodde årene før. Her i 
Mosjøen og omegn har vi hele tiden de siste 30 årene hatt 3-4 ivrige 
amatørornitolober, men ingen har sett tornsangeren før i år. Traktene 
ved Toven st. som jeg besøkte 9. juli, er midt oppe i ornitologen Lasse 
Mikaelsens operasjonsfelt. Når han ikke var blitt oppmerksom på 
tornsangeren i år, skyldes det, etter hva han sa, at han mente a ha 
undersøkt de nærmeste lokalitetene, deriblant disse snauhogstene, så 
mye tidligere, at han ikke hadde ofret noen tid på dem i ar. Slik kan 
en ny art gå selv en ivrig ornitologs nese forbi. Men jeg tror ikke at 
det har vært tilfelle med tornsangeren i Namdalen og Helgeland i alle 
de seinere årene. 

Kristen Krogh 



Dr. Krabbe tar så for seg spørsmålet om hvorvidt de spesialiserte 
funksjoner, t.eks. løpeevnen, eller eventuelt tap av funksjoner, 
flyveevnen, på noe vis gjenspeiles i hjernens utvikling og bygning. 
Efter de foreliggende undersøkelser blir svaret (foreløpig) negativt. 
Forfatteren summerer opp strutsenes karakteristika som følger: Stor 
kropp, kraftige baklemmer og sannsynlig lav intelligens. Den siste 
egenskap finner man, som ovenfor referert, ikke gjenspeilt i det 
volumetriske forhold mellom telencephalon og mesencephalon. 
Hjernens volum er riktignok rett så stort i forhold til andre fuglearters 
hjerne, men står likevel ikke i forhold til kroppsvekten hos de adulte 
fugler. Forfatteren kan heller ikke finne at de ekstremt kraftig utviklete 
baklemmer på noget synbart vis gjenspeiles i hjernens oppbygning. Det 
er vel imidlertid nokså sannsynlig at en nærmere analyse av 
hjerneutvikling, nerveforløp samt utvikling av hjernefurer, fremforalt i 
cerebellum, vil bringe resultater på dette punkt. 

Summa summarum blir dermed at hjernens utvikling hos strutsene 
har mange fellestrekk med hjerneutviklingen hos de øvrige fugler og at 
den bare på et (foreløpig) meget begrenset antall punkter stemmer 
overens med utviklingen i reptiliehjernen. 

Avhandlingen er støttet av en rekke voksrekonstruksjoner som er 
avbildet på en utmerket måte. Derimot er de avbildete snittfigurer av 
mindre god kvalitet, og ganske spesielt er dette tilfelle med figurene på 
plate VIII. 

bruke boken. I registret er artene satt opp i alfabetisk orden, og for hver 
art angir vanlige tall og tall med kursiv henholdsvis plansje og 
beskrivelse. Det gjør at en straks kan finne frem til både plansje og 
beskrivelse av dyr en kjenner navnet pa. Amatørene står vel vanligvis 
overfor det omvendte problem, nemlig a finne dyrets navn på basis av 
dets utseende. Det er naturligvis mer tidkrevende for da må plansjene 
studeres for sammenlignings skyld. Plansjene er som regel gode, tildels 
meget gode, og forfatteren har vært meget omhyggelig med 
tekstforklaringen til plansjene. Det samme gjelder også den 
beskrivende tekst, som bærer preg av a være samvittighetsfullt 
gjennomarbeidet. 

Boken må utvilsomt karakteriseres som meget god, men det er 
likevel ting som etter mitt skjønn kunne vært bedre. Pa de aller fleste 
plansjer forekommer flere plansjefigurer, og det virker litt forvirrende 
nar plansjefigurene i tekstforklaringen nevnes enten ovenfra og 
nedover eller nedenfra og oppover eller uten noen slags regel i det hele 
tatt. Det ville utvilsomt vært en fordel om plansjefigurene hadde vært 
nummerert som vanlig fra venstre mot høyre og ovenfra og nedover. 
Det er også andre smating som en kan pirke på, på side 36 er f.eks. 
plansjenummer 131a ved en korrekturfeil ikke nevnt i teksten. 

Som helhet er de innvendinger som kan gjøres, fa og små. Boken er 
som sagt meget god og ypperlig egnet til skolebruk for elever på nær 
sagt alle alderstrinn. Nar forfatteren i forordet sier at boken er et 
hjelpemiddel for amatører, synes jeg det er for beskjedent. Etter mitt 
skjønn vil alle - også fagzoologer - som er interessert i fjæra og det liv 
som en finner der, ha stor nytte og glede av Kirsten Bergans bok. 

Thorvald Sætersdal 
Kirsten Bergan: Livet i fjæra. 

144 sider, med illustrasjoner i farger og i svart-hvitt. 
J. W. Cappelens Forlag. Oslo 1957. Age Jonsgård. 

Kirsten Bergans bok bygger på G. Mandahl-Barths danske 
utgave: «Hvad jeg finder på stranden». Nå er biotopene i dansk og 
norsk strandregion tildels meget forskjellige, og dette setter sitt preg på 
fauna og flora. Forfatteren har naturligvis vært oppmerksom på dette, 
og i kapitlet om «Livet i fjæra» er det på en meget lettfattelig og 
instruktiv måte redegjort for de viktigste miljøfaktorer som preger 
plante- og dyrelivet i vår strandregion. Boken ville vært helt 
ufullstendig hvis ikke forfatteren også hadde supplert Henning 
Anthons fargeillustrasjoner. De svart-hvite plansjer, som kommer i 
tillegg, er ikke bare gode, men også omhyggelig valgt, og de arter som 
naturlig hører hjemme i en slik bok, er tatt med. 

Hensikten med boken er at den skal være et hjelpemiddel for 
interesserte amatører, og det er da meget vesentlig at stoffet rent 
teknisk er slik tilrettelagt at endog meget unge gutter og piker kan 

Hjalmar Broch: Vinkende engler og andre dyr. 
167 sider med mange forskjellige illustrasjoner. 
Gyldendal Norsk Forlag. 

Professor Broch gir oss her en rekke fornøyelige kåserier over 
mange forskjellige emner innen zoologien; for eksempel om hvorfor 
dyrene vandrer, om dyr som hamstrer og om vintersovere, om krabber, 
reker, hummer og blekksprut. Dyrelivet langs stranden og i sjøen er 
ofret en bred plass. Det er jo et stoff som professor Broch kan fortelle 
mer om enn kanskje noen annen her i landet. De vinkende englene som 
allerede titelen pa boken presenterer for oss, er det vel de færreste som 
har greie på at i virkeligheten er en eiendommelig gruppe krepsdyr. Ja, 
for de ser jo ikke ut som krepsdyr. I de flestes 



øyne er de vel ikke noe annet enn en slags rare «skjell». Som larver 
svømmer de fritt omkring som de fleste andre krepsdyr pleier å 
gjøre, men når de kommer til et mer voksent stadium, stiller de seg 
på hodet og gror fast for resten av livet på et underlag, enten det nå 
er på fjell eller på ting som flyter i sjøen, som f.eks. vrakgods eller 
skipsbunner. Det er det vi kjenner som «run> og «langhalser». 

Mange av oss har fått sin interesse for dyrelivet utviklet gjennom 
en mer eller mindre ensidig befatning med en enkelt dyregruppe - 
det kan være fugler, sommerfugler eller biller. Særlig vil dette 
kanskje gjelde amatør-zoologer, og for dem vil de innføringene 
forfatteren gir oss i vidtrekkende zoologiske eller økologiske 
problemer, sikkert være til meget stor glede. Brochs 
fremstillingsmåte appellerer ofte sterkt til fantasien, av og til rett og 
slett ved de pussige digressjoner han foretar, men kanskje mest 
fordi Broch alltid understreker hvor lite selv moderne forskning 
formår å svare ofte på de aller enkleste spørsmål som reiser seg i 
forbindelse med dyrenes livsvaner og livsforhold. 

På den annen side føler vi oss jo litt trøstet når vi hører om rare 
eksempler på middelaldersk overtro om dyr, som f.eks. det om 
svalene som en engang trodde dukket ned i mudderet mellom sivene 
og ble liggende i dvale på bunnen av elver og tjern hele vinteren. Et 
annet eksempel er gaulen eller «bernikkelgåsa» som en trodde oppsto 
av sjøens drivende langhalser. Ikke for det, det er nok av zoologisk 
overtro ennå den dag i dag her i landet, det vet iallfall den som 
forsøker å omsette litt biologisk viten i praksis. 

Med dette anbefales da Brochs hyggelige kåserisamling på det 
beste, spesielt passer den godt til skolebibliotekene. 

Et spørsmål til forlaget bare: Hvorfor settes innholdsfortegnelsen 
bakerst? Når en først har lest boken, vet en da som regel hva den 
inneholder. 

Yngvar Hagen 


