


Litt om parasittiske nematoder (rundmark) i fisk.  

Av Bjørn Berland. 

De fleste som sløyer fisk, fiskere såvel som husmødre, har 
sikkert ofte lagt merke til små mark som ligger opprullet på og 
mellom innvollene hos sjøfisk, særlig under bindevevet som kler 
leveren. Av og til finnes også forholdsvis store, gulbrune mark i 
selve kjøttet, særlig hos torsk. Slike mark kaller fiskerne for 
«kveis», spesielt de som finnes i kjøttet. Til tross for at disse 
markene er meget vanlige, har de fleste lite greie på hva slags dyr 
dette er. Nematodene, eller rundmark, som de kalles på norsk, er i 
det hele tatt svært lite kjent av folk flest. Det skal derfor først 
fortelles litt om denne dyregruppen. 

Nematodene danner en egen, vel avgrenset gruppe innen det 
zoologiske system. Som navnet sier, er de oftest trådformete 
(nema = tråd). Kroppen er rund i tverrsnitt, og tilspisset mot 
begge ender. Ytterst er dyrene omgitt av en meget 
motstandsdyktig kutikula. Tarmen går som et rett rør på langs 
gjennom kroppen. Munndelene kan være meget forskjellig 
utformet, f.eks. hos ascaridene, som også er vanlige hos fisk, er 
munnen omgitt av tre 



på to unntakelser nær, lever i sine verters mage-tarmkanal. Noen 
av disse parasitter er meget artspesifikke, mens andre derimot 
finnes i flere fiskearter. Noen fins bare i beinfisk, andre bare i 
haier eller skater. Nedenfor følger en tabellarisk oversikt over de 
viktigste arter som er funnet. 

lepper. Nematodene er mest særkjønnete, og hannene er forsynt 
med parringsorgan i form av to spikler. Livscyklus omfatter 4 
Iarvestadier med hvert sitt hudskifte. Det finnes både frittlevende 
og parasittiske nematoder. De frittlevende er oftest meget små, og 
de finnes i jord, slam, i råtnende plantedeler, i mudder og sand på 
bunnen av sjø og ferskvann m.m. Antallet arter er meget stort. 

Mange nematoder er farlige snyltere på planter, f.eks. på 
tomat, potet, kløver og mange andre. Her i landet er det i de 
senere år funnet nematoder på potet (potetål). 

De nematoder som er parasitter i dyr, utgjør en meget formrik 
gruppe, og finnes i nesten alle dyregrupper, pattedyrene med 
mennesket ikke unntatt. Parasittiske nematoder kan finnes i alle 
vertens organer - mage-tarmkanal, bukhule, lunger, blod, hjerte, 
luftveier, bindevev og muskulatur. Livscyklene er oftest meget 
kompliserte, med eller uten transport- og mellomverter. Mange 
foretar kompliserte vandringer i vertens kropp. Som eksempler på 
mer kjente nematoder kan nevnes trikinen (Trichinella spiralis), 
den lille barnemarken (Oxyuris eller Enterobius) og spolorm 
(Ascaris). Andre kan gjøre stor skade på buskap og vilt. 

Hittil har vårt kjennskap til de parasittiske nematoder i norske 
marine fisk vært svært lite. Derimot er det gjort endel 
undersøkelser over parasittiske nematoder i fisk fra tilgrensende 
farvann, så som Østersjøen, Nordsjøen, Kvitesjøen og 
Barentshavet. På grunnlag av disse undersøkelser kunne det 
derfor på forhånd ventes at det ville finnes stort sett de samme 
arter nematoder i norske marine fisk, som det er kjent fra fisk i de 
nevnte havområder. 

Grunnlaget for denne artikkel er en undersøkelse jeg gjorde 
over de parasittiske nematoder som fantes i 260 norske marine 
fisk, fordelt på 64 arter. 19 arter fisk ble det ikke funnet 
nematoder. Materialet er innsamlet hovedsakelig ved Bergen og 
Tromsø, komplettert med eldre materiale fra de zoologiske 
museer i Oslo og Bergen. Materialet er behandlet systematisk. Det 
ble også oppnådd en oversikt over infestasjonens størrelse, dvs. 
hvor mange av hver av de undersøkte fiskearter som inneholdt 
nematoder (også med hensyn til art). Derimot ble infeksjonens 
størrelse, dvs. antallet nematoder i den enkelte fisk, ikke 
undersøkt. I alt er det funnet 14 arter kjønnsmodne nematoder. 
Alle disse arter, 

Contracoecum aduneum, bl.a. i torske- og flyndrefisker. 
Contracoecum rigidum, i breiflabb (Lophius piscatorius). 
Contracoecum incurvum, i sverdfisk (Xiphias gladius). 
Contracoecum cornutum, i makrellstørje (Thunnus thynnus); vist 
å være synonym med C. (Thynnascaris) legendrei. 

Eustoma rotundatum (= Anacanthocheilus rotundatus.), i rollskate 
(Raja radiata). 

Proleptus obtusus, i småflekket rødhai (Scylliorhinus 
canicula). Ascarophis morrhuae, i torsk (Gadus callarias). 
Spinitectus sp., i lange (Molva molva). 

Philometra bergensis, i bukhule hos blålange (Molva 
byrkelange). Capillaria sp., i blålange (Molva byrkelange). 
Cucullanus cirratus, i torskefisker. 

Cucullanus heterochrous, i flyndre (Pleuronectes platessa). 

Blant museumsmaterialet viste det seg å være to arter nematoder, 
Raphidascaris acus og Cucullanus sp., fra ferskvannsfisk. 

I tillegg til de kjønnsmodne nematoder er det funnet store 
mengder nematodlarver. Til tross for de store mengder som er 
funnet, er kun noen ganske få typer representert. Larveformene byr 
på flere interessante problemer, og jeg skal derfor snart komme 
nærmere inn på dem. 

Av de kjønnsmodne nematoder er det bare arten Contracoecum 
aduncum som skal behandles nærmere her. Denne art er meget 
vanlig, særlig i torske- og flyndrefisker. Den lever i sine verters 
mage-tarmkanal. Denne art har det stått endel strid om, da den 
tidligere ble oppfattet som flere arter. Nå må den ansees for å være 
kun en art, men det er dog ikke utelukket at det kan være biologiske 
raser av den. Denne art har jeg funnet i 20 arter fisk, men med det 
som er kjent fra litteraturen, ligger antallet kjente verter på minst 60. 
Lengden av eksemplarene varierer sterkt; hunnene kan bli vel 9 cm 
lange, hannene noe mindre. Denne 
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nematode blir ikke lagt særlig ofte merke til. Det er sjelden at fiskere 
og husmødre snitter opp selve magesekken (ventrikkel) og tarm, 
hvor de kjønnsmodne nematoder finnes. Derimot hender det at på 
død, usløyet fisk kan disse nematoder krype opp gjennom svelget og 
ut mellom gjellene. Likeledes hender det at de kryper ut anus. Under 
slike omstendigheter blir markene lagt merke til. 

De larvale nematoder som finnes incystert i fisk, er lettere å få 
øye på. På store og gamle fisk kan de opptre i store mengder (se fig. 
2). De finnes innkapslet på organene i bukhulen - lever, 
mesenterium, utenpå mage-tarmkanal, og dessuten i muskulaturen. 
Jeg har funnet 5 typer larvale nematoder i marine fisk. Av disse er 
bare to typer, Contracoecum og Anisakis, meget vanlige. En type, 
Porrocoecum, er slett ikke uvanlig. De to gjenværende larvetypene, 
begge tilhørende slekten Contracoecum, er bare representert ved 
ganske få eksemplarer. Det skal bemerkes at tidligere ble disse 3 
vanlige typer «kjønnsløse ascarider» betegnet som Ascaris 
capsularia, Agamonema communis og Filaria piscium. Dette er 
samlenavn, eller fellesbetegnelser, for de tre typer larver og ikke 
systematiske betegnelser. Det har vært spekulert og skrevet atskillig 
om hvilke av de tre larvetypene som svarer til hvert av de gamle 
navnene, men det har ingen vitenskapelig hensikt å spekulere over 
dette i det hele tatt. 

Så lenge larvene er innkapslet på organene i vertens bukhule 
eller i dens muskulatur, virker de helt livløse. Men så snart de blir 
frigjort fra sine kapsler, beveger de seg straks livlig. 

Contracoecum aduncum larve er særlig vanlig i gadider. Her 
finnes den innkapslet på lever, i mesenteriet, utenpå tarm, mellom 
appendice pyloricae etc. Larven ligger uregelmessig buktet inne 
i kapselen. Den er ikke opprullet i flat spiral, slik som karakteristisk 
for Anisakis-larven. Artens livscyklus er ikke helt klarlagt, men det 
er overveiende sannsynlig at den inkluderer to mellomverter; først et 
planktonisk dyr, og så en fisk. Det må videre antas at når en fisk 
som inneholder innkapslete larver blir spist av en annen fisk, blir 
disse larvene kjønnsmodne i den siste fiskens mage-tarmkanal, 
forutsatt at den er egnet som endelig vert. 

Den andre larvetypen, Anisakis sp. larve, er minst like vanlig 
som foregående, og kan opptre i meget store mengder (fig. 2). 

Den finnes også innkapslet på lever, i mesenteriet osv., men den er 
alltid opprullet i en flat spiral, omtrent som en urfjær (fig. 1). Den 
finnes også ofte delvis innboret i bukmuskulaturen. Når denne larve 
tas ut av sin kapsel, kan det nær hode-enden sees en hvit flekk som 
skinner gjennom den glass-aktige kutikula. Det er et kjertelavsnitt i 
tarmen. Denne larve ble tidligere antatt å være larven av 
Anacanthocheilus rotundatus (= Eustomu rotundatum), som finnes 
som kjønnsmoden i skater. Kjønnsmodne Anisakis arter er kjent fra 
hval og fugl. Det kan derfor tenkes at småhvalen langs kysten er den 
egentlige årsak til at fisken er full av disse 
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at Porrocoecum-larvene i fisk er larveform av P. decipiens. Lenge 
har det vært hevdet at så måtte være tilfelle. I de senere år har det, 
særlig i Canada, vært arbeidet eksperimentelt med denne larven. 
Eksperimentresultatene støtter opp under antakelsen om at 
Porrocoecum-larven i fisk virkelig er larveformen av P. decipiens. 

Denne larven har stor økonomisk betydning for 
fiskeindustrien. Er det store mengder larver i kjøttet, må ofte hele 
fiskepartier, beregnet på filetproduksjon, kasseres. Her i landet er 
det ikke så ille som på den Canadiske østkysten. Grunnen er nok 
den at det der er forholdsvis store mengder sel. På vår kyst er det 
forholdsvis lite sel, så Porrocoecum-larven er her ikke noe 
problem, selv om den slett ikke er så sjelden her heller. 

I denne forbindelse skal jeg nevne følgende: I en artikkel i 
«Science» fra 1918 ble det sagt at det i året 1917 var så mye 
«kveis» i fisken i Nord-Norge at den knapt kunne brukes til 
menneskemat. Av beskrivelsen gikk det fram at det måtte dreie 
seg om Porrocoecum-larver. Det var da rimelig å anta at sel på en 
eller annen måte måtte være ansvarlig for denne store 
infeksjonen. Det er kjent at flere ganger i forrige århundre og i 
begynnelsen av dette ble kystene av Nord-Norge invadert av store 
mengder russekobbe (grønlandssel, Phoca groenlandica) fra 
Østisen. På grunnlag av den nevnte artikkel antok jeg at det måtte 
ha funnet sted en slik invasjon i 1916 eller 1917. Ved å lete i 
litteraturen (Norsk Fiskeritidende for 1916 og 1917) fant jeg at 
min antakelse holdt stikk, for i begge disse år ble det observert 
store mengder sel nordpå. 

Selv om vi har litt kjennskap til de nevnte larvetypene, så er 
deres biologi ikke på noen måte helt klarlagt. Det reiser seg endel 
interessante problemer som er felles for de tre larvetypene, og de 
skal i det følgende behandles under ett. 

La oss først se på hva vi kan anse som noenlunde sikker viten. 
1. De larver som finnes innkapslet i vertens bukhule eller 

muskulatur forblir der så lenge verten lever. Det er vertens vev 
som kapsler inn ormene, og da ingen som hittil har arbeidet med 

problemene, har funnet tomme kapsler, kan det regnes som 
sikkert at larvene ikke er istand til å bore seg ut av kapselen mens 

fisken er i live. I gamle fisk er mange av larvene ofte døde. Det 

larvene. Trolig er det også her nødvendig med to mellomverter, 
plankton og fisk: 

Den tredje larvetypen, Porrocoecum larven, finnes opprullet i 
muskulaturen hos fisk. Den blir nokså stor, 30 mm eller mer i 
lengde, og er gulbrun av farge. Det forekommer endel Porro-
coecum larver i torsk og uer, og det hender at de først blir 
oppdaget på middagsbordet, til skade for appetitten. Arter av 
slekten Porrocoecum lever som kjønnsmodne i fugl, haier, skater 
og sel. Det er rimelig å anta at også denne nematode har lignende 
livscyklus som de to andre larvene. 

Fra s°1 er kjent Porrocoecum decipiens. Det er ikke usannsynlig 
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må da tydes slik at de larver som har levet lengst i verten, er blitt 
uskadeliggjort og er døde. 

2. Infeksjonens størrelse øker med fiskens alder. I unge fisk er 
det liten infeksjon, mens det derimot i gamle fisk kan være store 
mengder til stede (fig. 2). Det må skje en akkumulering av larver i 
fisken etterhvert som den blir eldre. 

3. Infeksjonen, så vel som infestasjonen, av en og samme 
larvetype kan variere fra et geografisk område til et annet. I følge 
et tysk arbeid fra før krigen (Kahl, 1939) er infestasjonen av P. 
decipiens-larven i torsk og uer større ved Island enn ved Norske-
kysten. I følge samme arbeid er infestasjonen av Anisakis-larver i 
sild ved Norskekysten betydelig større enn infestasjonen i sild i 
den sydlige del av Nordsjøen. Men bildet kompliseres ved at i 
norske farvann er det en stor bestand av gamle sild, som er 
sterkere befengt enn unge dyr. En kan altså av dette ikke slutte at 
infestasjonen i sild er større i norske farvann. Den geografiske 
fordeling er naturligvis avhengig av tilstedeværelsen av egnete 
endelige verter og mellomverter. 

La oss så se på følgende: En vesentlig del av den fisken som 
tas opp av havet, sløyes umiddelbart etter fangsten. En kan med 
stor sikkerhet si at i sloet finnes både larver og voksne av C. 
aduncum, så vel som larver av Anikasis, foruten at det kan 
inneholde andre parasitter (trematoder, bendelorm og 
acanthocephaler). Hva hender så med dette sloet? Med unntak av 
lever går det som oftest tilbake i havet. En stor del av sloet blir 
nok sikkert spist av fisk, og det er her problemet ligger. Hva skjer 
så med de nematoder, både kjønnsmodne og larver, når de så 
kommer inn i magen på en ny fisk? Akkurat det samme problemet 
melder seg når en liten fisk blir spist av en større. Det må 
bekjennes at løsningen på dette problemet, unntatt for 
Porrocoecum-larvene, kjennes ikke i dag. Er de kjønnsmodne 
nematoder, f.eks. C. aduncum, uten videre i stand til å leve videre 
i denne nye vert, forutsatt at den er egnet? Hva skjer med larvene 
av C. aduncum? Det blir, som før nevnt, antatt at de utvikler seg 
til kjønnsmodne dyr når de kommer inn i magen på en ny vert. Er 
det nå så sikkert at de straks gjennomløper et hudskifte, og blir 
kjønnsmodne? Eller kan det tenkes at de må ha levet en viss tid 
innkapslet i en mellomvert 

for å oppnå en viss grad av «modenhet», før de kan bli kjønns-
modne i en endelig vert? Dersom vi antar at en slik «modenhet» 
er nødvendig - hva skjer da med de som ikke har den nødvendige 
«modenhet» når de blir spist av en fisk? Blir de fordøyet, eller er 
de i stand til bore seg gjennom mageveggen på den nye fisk og 
bli innkapslet på ny i denne verts bukhule? 

Det er av canadiske forskere vist ved foringsforsøk at larver 
av Porrocoecum decipiens kan bore seg gjennom mageveggen i 
en ny vert (fisk) og bli innkapslet i muskulaturen på denne. Den 
er med andre ord i stand til å skifte mellomvert i serie. Det må da 
antas at den kan fortsette med dette inntil den treffer en passende 
endelig vert (sel). Det samme kan tenkes å være tilfelle for 
Anisakislarver, men det vet vi ingen ting om foreløpig. Som før 
nevnt skjer det en akkumulering av larver etter som fisken øker i 
alder. Men om denne akkumulering skjer som en kontinuerlig 
infeksjon via den antatte første mellomvert, eller om den skyldes 
en re. incystering av larver fra byttefisk, eller en kombinasjon av 
begge deler, vites ikke. Problemene er iallfall interessante, og 
deres antall er legio. 

I det undersøkte materiale fant jeg noen ganske få 
eksemplarer av en Contracoecum-larve, helt forskjellig fra C. 
aduncum-larve. Disse larvene er funnet i torsk og rognkjeks; 
flest eksemplarer ble funnet i en torsk (skrei) fra Lofoten. 

Det er kjent at fisk, sel, hval og sjøfugl, som alle spiser fisk, 
er endelige verter for parasittiske nematoder. Det er da 
nærliggende å tro at de må få ihvertfall en del av sine parasitter 
fra fisk. Arter av slekten Contracoecum og av nærstående slekter 
er kjent fra sel og sjøfugl, foruten fra fisk. Det kunne altså tenkes 
at den abberante larve skulle bli kjønnsmoden i f.eks. sel. 
Tilfeldigvis hadde jeg samlet endel parasittiske nematoder fra 
klappmyss (Cystophora cristata) fra Danmarkstredet. I en prøve 
fra en klappmyssmage fant jeg den samme typen larve som var 
funnet i fisk, samt voksne eksemplarer og overgangsstadier. 
Dette skulle tyde på at denne larvetypen blir kjønnsmoden i 
magen på klappmyss. Derimot viste det seg umulig å bestemme 
de voksne nematoder fra klappmyss til art. Ingen av 
beskrivelsene av nematoder fra sel passet 
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fra fisk til fisk, uten gjennom føden. Det er heller ingen grunn til å 
anta at det er mer «kveis» i fisken om sommeren enn om vinteren. 
Slike gamle «regler» pleier nå gjerne å ha en kjerne av sannhet, 
men det er ikke riktig å gi nematodene skylden. Derimot kan det 
være at torsken er litt slapp i fisken etter gytingen om våren, 
næringen kan være en annen om sommeren osv. 

Til slutt skal det påpekes, at dersom en fortsatt undersøkelse 
over de parasittiske nematoder i matnyttige fisk er ønskelig, 
hverken kan eller må en slik undersøkelse begrenses til 
matnyttige fisk alene. Også de ikke-matnyttige fisk kommer inn i 
bildet, da de kan være mellomverter eller sluttverter for parasitter 
i matnyttige fisk. Likeledes kommer marine pattedyr og fugl inn i 
bildet. 

Som en liten hale vil jeg føye til noen ord om fiksering av 
nematoder, da det kan tenkes at noen av leserne kan komme over 
materiale. 

Det beste fikseringsmiddel er varm, nesten kokende, 70 % 
alkohol. Formalin kan selvsagt brukes, men er ikke så godt 
egnet. I formalin har nematoder en tendens til å kveile seg opp, 
samtidig som formalin herder ganske kraftig, hvilket 
vanskeliggjør den senere mikroskopiske undersøkelse. Til den 
videre oppbevaring brukes 70 % alkohol. 

på den fra klappmyss; det viste seg sogar at flere beskrivelser av 
en og samme art fra sel var delvis selvmotsigende. 

Enda en vanskelighet melder seg. Hvordan kan det finnes 
larver i fisk i norske kystfarvann, når de kjønnsmodne nematoder 
er funnet i klappmyss oppunder Øst-Grønland? Klappmyss er 
meget sjelden langs Norges kyst. Jeg er ikke i stand til å forklare 
dette fenomen, men det kan tenkes at denne nematode-art, eller 
svært nærstående arter, finnes i sel og muligens i oter i våre 
farvann. 

Det er ihvertfall klart at kjennskapet til selens parasittiske 
nematoder, og muligens andre marine pattedyrs også, er høyst 
fragmentarisk, og at de allerede kjente arter må revideres. Dernest 
dukker problemet med å finne larveformene til de forskjellige 
artene opp. Et interessant forskningsfelt ligger her og lokker. 

Hermed er det viktigste om undersøkelsen sagt. Som en gene-
rell konklusjon kan det sies at faunaen av parasittiske nematoder i 
marine fisk fra norskekysten er den samme som er kjent fra de 
samme arter fisk fra tilgrensende farvann. Hvilket var ventet, men 
ikke fastslått. 

Denne artikkel kunne godt stoppe her, men jeg skal runde den 
av med endel generelle bemerkninger. Folk er naturligvis 
interessert i å vite om disse parasittene gjør noen skade. Fra 
russisk hold er det funnet at fisk blir mager når den inneholder 
mange nematoder. Men på den annen side er nematoder, særlig 
larver, så vanlige i fisk, at det med en viss rett kan sies at det er 
normalt for fisk å ha slike parasitter. Det ser ikke ut for at fisk tar 
særlig skade av å inneholde nematoder, ihvertfall ikke ved 
moderate infeksjonsgrader. 

Contracoecum- og Anisakis-larvene blir oftest tatt ut med 
sloet, og volder dermed ingen ubehagelige overraskelser for 
konsumentene. Porrocoecum-larvene, som ligger i kjøttet, er lite 
behagelige å treffe på under en bedre fiskemiddag. Det skal villig 
innrømmes at særlig appetitlige er disse markene ikke, men om en 
skulle være så uheldig å svelge en, som oftest kokt da, vil det ikke 
skje noen skade. 

En gammel «regel» sier at torsk ikke bør spises i måneder uten 
«r» i navnet, dvs. fra mai til august. Det er nærliggende å gi 
«kveisen» skylden, men det er ikke riktig. Larvene kan ikke 
vandre 
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Om „spettesmier" og enda litt fra Skrimfjella. 

 Av Erling Stensrud. 

 

Et par mil syd for Kongsberg ligger Skrimfjellområdet. Den 
16/3 1957 var jeg på skitur der, som så mange ganger før. Jeg gikk 
inn i en dal med det noe fremmedartede navn Goangdalen. Litt 
oppe i dalen traff jeg på en gammel avbrukket tørrgran, og rundt 
omkring den på skaren lå det mange kongler. Jeg hadde truffet på en 
såkalt «spettesmie» (fig. 1). I spilrene (flisene) på den brukne grana 
satt enda en kongle igjen. En opptelling viste at det var 123 stykker 
som spetten hadde samlet, og mere og mindre bearbeidet for å finne 
frø. Ved å lete rundt i dalen fant jeg ytterlige 3 «spettesmier» til. Alle 
inneholdt omtrent samme antall kongler 

 
Foto: Erling Stensrud 
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områder på samme høyde og bredde, men jeg har likevel lyst til å 
nevne noen observasjoner som iallfall for meg synes litt utenom 
det vanlige. 

Den 1/4 1956 observerte jeg, to ramner, som holdt seg i 
området utover forsommeren. Om hekking fant sted, vet jeg ikke. 
Noe reir ble ikke funnet, men det kan bero på at jeg ikke hadde tid 
nok til å gjennomsøke området. Såvidt jeg kjenner til, har ramnen 
ikke vært observert her i nyere tid, iallfall ikke i løpet av de siste 
tredve år som jeg har ferdest i området. Noen kilometer lengre syd 
finnes imidlertid en kolle ved navn Korpekollen, så tidligere har 
ramnen kanskje vært en vanlig fugl her. Forekomsten av ramn i 
dette området i våre dager synes å tyde på at det er en østlig gren av 
ramnforekomstene på Hardangervidda. Det gjenstår naturligvis 
først å få fastslått om området blir besøkt oftere og om ramnen 
hekker der. I 1957 var der iallfall også ramn i området, idet jeg den 
18/5 og 10/6 så et individ av denne arten. 

Det syntes som om ramnens «invasjon» i området også på 

andre måter lot seg merke. At den kan ha vært en kostbar gjest for 
lirype- og orrebestanden, tror jeg bestemt, for jeg har ikke sett så 
mange istykker-hakkete egg fra disse fugler noen gang tidligere. 
Da det ikke er kråke eller skjære i området til vanlig, kan en nok 
regne med at ramnene har skylden. Dette passer også med at det 
var hugget hull i siden på eggene slik som kråkefuglene har for 
vane å gjøre. Fig. 3 viser et orrereir med bare 6 egg, og en kan se 
at det er hakket hull i siden på egget i hånden. 

Den 27/8 1955 så jeg en spettmeis i en flokk med andre 
meiser. Den 1/4 1956 så jeg også en spettmeis, denne gang på et 
stykke flesk som var uthengt til meisene. Den var travelt opptatt 
med å forsyne seg av delikatessen sammen med de andre 
meisene. Jeg fikk tatt et bilde av den (f g. 4). Det er de eneste to 
observasjoner jeg har av spettmeis i området, men det er jo 
uvanlig at spettmeisen som vanligvis regnes som en lavlandsfugl, 
i disse tilfeller ble iakttatt i ca. 650 meters høyde. 

12/7 1953 observerte jeg en fugl som satt i en tørrgran, og som 
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grrrrrr grrrrrr». Medan ungane er små, pip dei på lag som ein 
gråsporv. 

I Europa rugar horndukkaren på Island, Færøyane, i 
Skottland, Finnland, Sverige og Russland, og her i landet serleg 
på Nordlandskysten. Elles rugar han i Asia, i Sibir og i Nord-
Amerika. 

Reir av denne fuglearta er funne mange gonger i små vatn 
på øyane på Nordlands-kysten i førre hundreåret og fram til ca. 
1910. Horndukkaren rugar no på Herøy, Dønna, Vega og i nokre 
småvatn ved Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag fylke. I 1930 
fann H. L. Løvenskiold rugande horndukkar i Hamarøy (mellom 
Bodø og Narvik). I 1947 skreiv han at horndukkaren visstnok var 
forsvunne frå Tjøtta. Men i 1954 oppdaga eg at det på ny hadde 
kome eit par hit til Tjøtta. I 1955 ruga det to par her. I 1956 
visstnok 3 par, og i 1957 kom det 5 stk. hit. Desse hadde to reir, 
og den femte, som var utan make, hjelpte til med å finna mat åt 
ungane. 

Horndukkaren fekk ikkje alltid vera i fred her. Dei 
tankelause borna tok egga hans, og det er kanskje difor han ikkje 
har øksla seg fortare. 

I 1955 fann Johan F. Willgohs horndukkaren i Balsfjord og 
på Andøya, og i 1957 fann han den i Kjerringøy, nord for Bodø. 
No i august fekk eg vita at det var horndukkar i Vassengsvatnet 
inst 
i Vistenfjorden (Vevelstad). Då eg var der, var berre ungane att. 
Horndukkaren er flyttfugl. Om vinteren held han til på vest, og 
sørlandskysten her i landet. Ja, dei har sett han heilt opp til 
Varangerfjorden. Elles er han i Storbritannia, Spania, Frankrike, 
Tyskland, Danmark, Sveits og Polen. Dei vaksne og ungane fer 
ikkje like tidleg frå rugeplassane. Dei vaksne fer fyrst. Siste 
dagen eg såg vaksen horndukkar i fjor, var den 15. juli. Dei fire 
eldste ungane såg eg sist den 3. august, og dei fire yngste ungane 
den 1, september. 

Horndukkaren er tilbake på rugeplassen i mai. I fjor (1957) 
kom han uvanleg tidleg. Alt den 11. april såg eg han her på Tjøtta 
i vinterdrakta. Om nettene var det då frost, og det fraus ofte tunn 
skjelis langs kanten av vatnet der han heldt til. 

Horndukkaren er svært lite sky. Medan han ligg på reiret, 
kan vi koma mesta heilt inntil han. 

ved hjelp av kikkerten viste seg å være en fullvoksen nøttekråke. 
Løvenskiold opplyser i «Håndbok over Norges fugler» at det 
skal være en liten koloni av nøttekråker som hekker ved Skien. 
Da det bare er ca. 3 mil fra observasjonsstedet til Skien, kan en 
vel regne med at den sannsynligvis hadde tilknytning til 
kolonien ved Skien. 

Ifølge nevnte håndbok er den tretåede spette en forholdsvis 
sjelden fugl. Dette er ikke tilfelle i Skrimfjell-området, hvor den 
er den vanligste hakkespett en treffer på. Så sant en er på tur i 
området, kan en være nesten sikker på å treffe den. 

En må bare håpe på at det lykkes å få opprettet det påtenkte 
fredningsfelt i dette interessante området. 

Horndykkaren (Podiceps auritus) 

ein sjeldsynt fugl. 
Av Vidar 7etne. 

Horndukkaren er lett kjenneleg i vårdrakta på dei staselege 
gulraude fjørene på hovudet («horna»). Bakhals og rygg er blå-
svarte. Framhals, bringe og kroppssidene er rustraude. Nedre 
delen av fjørkragen på hovudet og ei stripe midt i panna er svart 
med litt blåglans. Under fjørkragen (kroområdet) er horndukkaren 
mørk raud (karmin). Føtene er blygrå, nebben blåsvart med kvit 
spiss. Augo er raude. 

I vinterdrakta er horndukkaren mesta heilt lik svarthals-
dukkaren, men nebben er rett, og ikkje bøygd oppover som på 
den. Alt det som er rustraudt i sumardrakta, er kvitt i vinterdrakta, 
og dei staselege fjørene på hovudet er borte. Rygg, bakhals og 
panna har same fargen i vinterdrakta som i sumardrakta. 
Horndukkaren skifter drakt i april. 

Horndukkaren er litt større enn ei krikkand, 34-37 cm lang, 
og veg ca. 0,5 kg. 

Låt. Lokketone: Eit fort «bi-bi-bi-bi-bi». Varselskrik: «grrrrrr 
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mellomrom. I fjor vart dei lagde i periodane 24/5-30/5 og 28/5-
6/6. Egga er så store som ramneegg. I det eine reiret var dei 39-44 
mm lange og 20-22 mm breie, og i det andre var dei 44-45 mm 
lange og 27-28 mm breie. Egga er fyrst kvite, men medan dei ligg 
i det halvrotne reiret, vert dei farga av det, og vert brune. Når 
fyrste egget er lagt, tek ruginga til. Både hannen og hoa rugar. 

Dei reira eg har sett, har vore bygde av halvrotne sevstumpar 
og blad, storr, bukkeblad og litt mose. Reira var 40-50 cm i 
tverrmål, men sjølve reirskåla berre 17 cm i tverrmål. Alt den 12. 
mai såg eg horndukkaren i ferd med å byggja reir, og den 19. mai 
såg det ut som det var ferdig. Elles byggjer han på reiret heile tida 
medan han rugar. Han pyntar og på reiret med friske storrblad. 

Blir horndukkaren skræmt medan han ligg på reiret, grev han 
over egga i ein fart med nebben. Han har ein dunge med 
halvrotne vassplantar liggjande ferdig på reiret til det bruket. Han 
legg over egga når han skal ta seg ei fristund og. 

Når horndukkaren sym, ligg han ofte svært høgt på vatnet, men 
han kan søkkja seg ned så berre hovude stikk opp. 

Eg har sett paringsleiken til horndukkaren ein gong, og det var eit 
underleg skodespel. Fyrst sym hofuglen bort etter vatnet, og etter 
kjem hannen i rivande fart, snart under og snart over vatnet. Etter at 
begge har dukka heilt ned på botnen og kjem opp att med kvar sin 
sivstump i nebben, byrjar leiken. Fyrst sym begge fuglane heilt inntil 
kvarandre, bringe mot bringe. Fjørene på hovudet brusar opp så dei 
står rett ut til sidene. Nebbane støyter ofte mot kvarandre. Halsen 
vert strekt opp og ned, og sjølve kroppen blir og lyft opp or vatnet 
når han strekkjer halsen opp. Berre føtene og stjerten stikk då ned i 
vatnet. Dette går gjerne for seg eit lite stykke frå reirplassen. Paringa 
går for seg på reiret, etter at leiken er ferdig. Medan alt dette går for 
seg, høyrest det ein underleg lyd frå dei, ein lyd som er vanskeleg å 
gje att med ord. 

Horndukkaren legg ofte reiret slik at det flyt mellom storren 
(sevet). Dei 4 (3-6) egga vert lagde i mai-juni med eit par dagers 
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12. juni 1957, i Drevja 9. juli 1957 og lengst i nord ved Øyfjord i 
Rana 4. juli 1957. 

Når en unntar at Davidson har sett den i Grane i juni 1948, 
synes det som det er våren 1957 at tornsangeren har erobret 
fastlandet nordover Helgeland. 

Den 8. juni 1957 hørte også jeg tornsangeren i Vefsen for 
første gang. Det var på en slette i Dolstadåsen, rett overfor 
Mosjøen havn. Vegetasjonen er vesentlig tyrhjelm og mjødurt, 
einerkjerr, bjørk- og olderkratt. Jeg sto og hørte på og iakttok 
hagesangeren (som også var kommet den dagen), da jeg fikk høre 
tornsangerens knappe, klare strofe borte i noe bjørk- og olderkratt. 
Var det kanskje en hagesanger som jo også kan ha korte strofer 
imellom? Nei, strofene var kvikkere, ikke så rolige som 
hagesangerens, og kraftigere og klarere enn buskskvettens. Var 
tornsangeren virkelig kommet til Vefsen? Jeg holdt kikkerten klar 
og stilte meg nærmere krattet den satt i. Ha - jo! Den grå hetten og 
den hvite, noe tykke strupen bekreftet dens nærvær. Den oppdaget 
meg og fløy bort i noen einerkjerr, mens den gikk løs med sitt 
velkjente, mange ganger gjentatte: 

Det er eit heilt under at horndukkaren greier å klekkja egga 
medan vatnet skvalpar ut og inn i reiret, men etter ca. 25 dagar 
får ungen sjå dagsens lys. Straks ungane er klekte, er dei lyseblå 
med svarte striper. Undersida er einsfarga. Krona raud. Nebb, 
føter og augo er som hos dei vaksne. Når ungane er 40 dagar 
gamle, er ryggen blåsvart, kroppssidene fiolette. Bakhals og bak-
hovudet er blågråe. Krona er enno raud. Undersida og bryst er 
kvite. Hals- og hovudsidene er kvite med blåe striper. 

Ungane er i den fyrste tida små og hjelpelause, men så snart 
den fyrste blir tørr, tek hannen seg av han. Då sit han ofte på 
ryggen hos far sin. Hannen rugar og med ungar på ryggen. Når 
siste egget er klekt, hjelper mora og til med ungestellet. (Eg 
greidde ikkje å sjå nokon skilnad på hannen og hoa, så det eg her 
har skrive, har eg teke etter andre.) 

Når ungane vert om lag 3 veker gamle, dukkar dei, men dei er 
ikkje sjølvhjelpne før dei er 5-6 veker gamle. 

Når horndukkaren blir skræmd, dukkar han, og er under vatnet 
om lag 50 sek., og det heiter at han kan gå ned på 7 meters djup. 
Han har tungt for å koma seg på vengene, men når han fyrst har 
kome seg opp, flyg han fort, med halsen godt strekt framover. 
Medan horndukkaren kviler og søv, lig han og på vatnet. 
Horndukkaren lever av vassinsekt og åmer, blautdyr og krepsdyr. 
Det heiter elles at han et småfisk, men eg har aldri sett han har 
gjort det i Storvatnet, endå det er småfisk der. Han et og ein god 
del dun, som han plukkar av sin eigen kropp. Denne dunetinga må 
ha noko særskilt med matmeltinga å gjera. 

Dagene som fulgte syntes jeg at jeg hørte en hann til som sang. 
Det lykktes meg ikke utover forsommeren å oppdage reir-
bygging. Men den 2. august så jeg en hunn med et insekt i 
nebbet i en bjørk tett ved meg. Dens stadig gjentatte grooo-, og 
tilsynelatende lyst til å ville fly ned i noe einerkjerr ved siden av 
bjørka vakte min matanke. Jeg satte meg på en stubbe et stykke 
unna og iaktok den. Og ganske riktig, da den hadde ergret seg 
over mitt nærvær en stund med sitt grooo, fløy den ned i 
einerkjerret og var borte. 

Den fant nå stadig insekter like i nærheten og gjorde seg hver 

Tornsangeren (Sylvia communis) er blitt 

hekkefugl i Helgeland. 
Av Sverre Brynlund. 

I «Fauna» nr. 3, 1957 oppgir Halvdan Møller at tornsangeren 
ruget på Dønna sommerene 1954-55 og at han hørte den der igjen 
sommeren 1956. Og i samme fir. av «Fauna» oppgir Kristen 
Krogh å ha truffet den på Somna 21. mai 1957, ved Mosjøen 
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Telling av steinkobben i Oslofjorden og 
langs Sørlandskysten. 

Av Odd Lønø. 

Ved Bastøya nær Horten har det alltid vært en fast bestand av 
steinkobbe. Helt fra jeg var 9-10 år gammel, og jeg begynte å farte 
rundt i Oslofjorden i motorbåt, har disse selene vakt min 
interesse. I sommer bestemte jeg meg for å telle nøyaktig hvor 
mange det kunne være. Steinkobbene ved Bastøya legger seg opp 
på de samme steinene dag ut og dag inn. Disse steinene har fått 
navnet selsteinene, og de ligger på vestsiden av Bastøya. Fra 30. 
juni til 16. august talte jeg selene 7 ganger. Tellingene ble utført 
mellom kl. 4 og 5 om morgenen, for da var selene minst uroet. Av 
bestyreren på Foldin skole fikk jeg lov til å gå i land, og ved hjelp 
av kikkert var det mulig å få det helt nøyaktige antall. Tallene 
varierte mellom 15 og 24. Av de observerte seler var to stykker 
unger av året. Den ene lå hver gang sammen med mora på den 
samme steinen. Det er sikkert de samme selene som ligger oppe 
hver dag. Bare en og annen gang tar de seg en tur rundt i fjorden. 
Det er også de samme som holder til her fra år til år. Folkene på 
Foldin skole spurte om jeg hadde sett den «hvite» selen. Den 
hadde vært der i flere år. Men bare siste gangen så jeg lys sel som 
kunne kalles «hvit». 

Ved å snakke med eldre folk som har drevet med fiske, var det 
mulig å få gode opplysninger om selbestanden fra Hurumlandet til 
Slagenstangen. Det eneste stedet hvor det nå ligger sel oppe i 
strøket, er ved Bastøya. Andre steder er det bare enkelte å se i 
vannet. En steinkobbe ble skutt i 1955 på nordspissen av Langøya 
ved Holmestrand. Det var en tilfeldig gjest, for det er år mellom 
hver gang en ser en sel her. 

For en 40-50 år siden var det faste plasser for sel flere steder. 
En av disse stedene var på selskjærene ved Mølen hvor det kunne 
ligge ganske mange oppe av gangen. I hele min tid har jeg ikke sett 
en eneste sel der til tross for at jeg til stadighet har besøkt Mølen. 
Det har gått raskt tilbake med bestanden. Men jeg tror bestanden 
ved Bastøya fra ca. 1935 til i dag har tiltatt noe i antall. 

gang en tur bort i bjørka, før den forsvant ned i einerkjerret. Jeg så 
bare hunnen. Da jeg ikke ble helt sikker på hvor reiret lå i det vide 
einerkjerret, og ikke ville skremme den unødig lenge ved å lete, 
bestemte jeg meg for å iaktta den også neste dag. 

Neste dag, 3. august, fikk jeg se en hann som var travelt opptatt 
med å mate to nesten flygedyktige unger, som holdt seg godt oppe 
i småbjørka ca. hundre meter lenger sør. Jeg iakttok nå disse en 
stund og så her bare hannen. Var det kanskje maken til hunnen 
som her matet to av ungene? 

Jeg fant snart reiret til hunnen etter at jeg en stund hadde 
merket meg hvor den fløy ned i einerkjerret. Det lå ca. 35 meter 
over bekken og hadde fire store unger som så ut til å kunne forlate 
det når som helst. 

Den 4. august skulle jeg se etter om ungene lå i reiret ennå. Da 
hoppet de alle fire ut. Jeg ble ergerlig på meg selv fordi jeg kanskje 
hadde vært årsak til at de forlot reiret for tidlig. Men hunnen 
fortsatte som før å mate dem nede i einerkjerret. Det var nå helt 
klart at de to ungene jeg så lenger sør som ble matet av en hann, 
var et annet og eldre kull. 

Dagene som fulgte, holdt jeg øye med tornsangerhunnen og de 
fire ungene. Det viste seg at de holdt seg godt samlet i 
vegetasjonen og fikk mat alle sammen, og de fløy også litt da 
moren lokket dem etter seg. Men hun var alene om matingen og 
strevde hardt. Da jeg den 17. august fant henne igjen, hadde hun 
bare to unger. Var det blitt for lite mat til de to hun hadde mistet, 
eller var de tatt av rovdyr? 

Den 19. august var jeg og så etter dem igjen. Jeg gikk lenge og 
leitet og fant dem til slutt langt borte fra siste oppholdssted. De var 
da meget vare, så jeg ble ikke helt sikker på om de var der alle tre. 

Siden så jeg sist i august to flygedyktige unger av tornsanger i 
noe bringebærkratt på et plantefelt ca. 1,5 kilometer lenger sør i 
Dolstadåsen. 

23 22 



Den gang synes jeg å huske at vi aldri så mere enn 10 stk, ved 
selsteinene. Stort sett får selene være i fred nå. Heldigvis er det 
ikke lov til å gå i land på Bastøya. Rundt tilholdsstedet for selene 
ved Bastøya er det ikke noen faste fiskeredskaper som bunngarn og 
laksenøter, men det fiskes mye med smågarn. Jeg har aldri hørt om 
skade på disse redskaper. 

I midtre Oslofjord anslår jeg nå bestanden til ca. 30 stk. 

I indre Oslofjord er det en fast stamme av steinkobbe. Zoologi-
interesserte husker sikkert at det ble funnet en liten selunge ved 
Langåra 8. august i år. Denne var kommet vekk fra mora og ble 
senere funnet død. Av mine elever ved Ullern skole og et par 
kjentfolk har jeg fått opplysninger om steinkobbe i indre 
Oslofjord. Selene finnes for det meste på et skjær mellom Gåsøya 
og Høyerholmen. Men enkelte ganger sees det også sel på 
Bjerkøyskjærene i Asker. Ved Bjerkøyskjærene ble det 17. juli sett 
en sel. På skjæret ved Gåsøya ble det tidlig i fjor vår talt 5 stk. og 
i midten av juni 6 eller 7 stk. Sommeren 1955 ble det en gang talt 
14 stk. som lå på skjæret. 

En fisker som var godt kjent i indre Oslofjord, mente at det var 
blitt færre sel i de siste 4-5 år. Hvorledes det hadde vært med 
antallet for en 30-40 år siden, torde han ikke si. Noen skade for 
fisket har jeg ikke hørt noe om. 

I indre Oslofjord er det antagelig 15-20 steinkobber. 

I ytre Oslofjord og langs kysten til Grimstad har jeg kontaktet 
en del fiskere. 

På vestsiden av ytre Oslofjord og videre til Langesundsfjorden 
er det ingen steder der det ligger sel oppe i sommertiden. Bare 
syd for Bolærne sees det av og til sel om vinteren, men det er 
antagelig sel fra Bastøya. 

På østsiden av ytre Oslofjord syd til svenskegrensen har jeg 
bare hatt en kontakt som ikke visste om noen steder det var sel. 
Men antagelig finnes det, for i Moss avis 2/7-57 forteller B.R. at 
han så en sel med en unge på vestsiden av Store Sletter. 

Fra Langesundsbukta til Risør er det en del steinkobbe, særlig 
rundt Stråholmen, Arøy og Jomfruland. På Ellevsbåen i Ekse-
fjorden har det ligget mellom 15 til 20 sel oppe om kveldene i 
sommer. På Amtmannsbåen vest for Jomfruland har det ligget sel 
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oppe i sommer. Det er flere ganger sett 4-5 stk. Sommeren 1954 
ble det på Amtmannsbåen talt 24 stk. en gang. Men selen får ikke 
lov til å være i fred her. Til midten av august var det skutt 4 stk. 
Antagelig er det skutt flere i år, for i Kragerø Blad 5/12-57 skrives 
at det stadig jaktes på selene. Fiskerne klager over at selene gjør 
skade på fiskeredskapen, forteller Kragerød Blad videre. Etter hva 
jeg selv fikk opplyst av kjentfolk, var det et bunngarn som ofte 
fikk besøk av sel. Bestanden her må være 30-40 sel, noen mente 
ca. 50 stk. 

Rundt Risør var det ikke sett sel i sommer. Derimot var det en 
og annen sel å se om høsten og vinteren. Antagelig sel fra 
bestanden rundt Jomfruland. For 10-15 år siden var det en fast 
bestand rundt Risør, men denne har gått raskt tilbake. Den siste 
faste plassen var på et lite skjær ved Furuøya hvor det lå en og 
annen sel helt til sommeren 1954. Bestanden var for 20-30 år 
siden så stor at det var alminnelig å se sel. Det var blitt drevet 
meget jakt på selene, og dette har utryddet dem helt i strøket. 

Mellom Risør og Arendal var det ikke sel å se lenger, fortalte 
to fiskere. Den ene av dem hadde for 15-20 år siden vært plaget 
av steinkobben som tok laks i nota hans, men nå fantes der ikke 
noen sel. Han hadde ikke sett sel på flere år. Det ble før drevet 
jakt på dem. 

Torsk, et skjær mellom Ryvingen og Hesnesøy (syd for 
Arendal) hadde for 30-40 år siden vært et fast tilholdssted for 
steinkobbe om sommeren. En gammel los fortalte dette. De seilte 
rett som det var oppunder Torsk, for det var litt av et syn når alle 
selene stupte uti. Han hadde talt opptil 30 stykker som lå oppe på 
en gang. Nå har det ikke vært sett sel på Torsk på mange, mange 
år. 

På Selskjær i Kalvellfjorden ved Grimstad har to steinkobber 
hatt tilhold helt til sommeren 1956. I sommer var de ikke å se. 
Som det framgår av mine observasjoner og de opplysninger jeg 
har klart å få innhentet, så er det tre steder fra svenskegrensen til 
Grimstad at det fremdeles er en fast bestand av steinkobbe. Det er 
i indre Oslofjord, ved Bastøya og rundt Jomfruland. Dette er bare 
de siste rester av en betraktelig større bestand som før hadde fast 
tilhold i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Steinkobben har 
vært og er enkelte steder fremdeles sterkt 

etterstrebt. Skuddpremien er nå heldigvis opphevet. Vil vi beholde 
steinkobben i vår fauna, må vi frede den. Det bør vi ikke vente 
lenge med heller. 

Steinkobben var før ansett for å være et skadedyr da den tok 
matnyttig fisk. Jeg besøkte i sommer Slottskogen i Gøteborg. Her 
er det en seldam med en steinkobbe og to haverter. Havertene var 
små, ikke særlig større enn en stor steinkobbe. Disse ble foret 
med 4 kg fisk hver om dagen, fortalte dyrepasseren. Dette var 
rikelige rasjoner. På varme dager spiste de ikke opp alt. Av dette 
skulle en slutte at en voksen steinkobbe spiser ca. 1500 kg fisk i 
året. Noe mere enn 1500 kg kan det selvfølgelig bli. Er det rikelig 
med mat, vil kobben muligens spise bare de beste delene av 
fisken. (Som vi mennesker gjør.) Den mat som går med, spiller 
ganske sikkert en helt ubetydelig rolle for fiskebestanden langs 
kysten. 

Verre er det at enkelte steinkobber besøker faste 
fiskeredskaper som bunngarn og laksenøter. Den skade selene 
gjør for fiskerne rundt Jomfruland, burde undersøkes. Slik skade 
har lett for å bli overdrevet. 
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Smånotiser. rett på finneren, fru Bina Høyer. Etter tilsynelatende å være skadet ble det tatt 
vare på fuglen som imidlertid døde samme natt. 

Det viste seg å være en Stor stormsvale(Oceanodroma 

leucorrhoa)(VIEILLOT)). Kjønn: a. Totallengde: 21? mm. Vingelengde: 158 
mm. Halelengde: 80 mm. Tarsallengde: 25 mm. Nebblengde: 15 mm. Vekt: 28,5 
g. Fuglen var utmagret. 

Da arten oftest er stormdrevet til vår kyst, har det en viss interesse å kon-
statere værforholdene i funnområdet den 29/10 og nærmest forutgående døgn. På 
henvendelse herom opplyser Værvarslinga for Nord-Norge (Tromsø) følgende: Et 
stormsentrum som 26. oktober 1957 lå ved Island, gikk mot NNE inn i 
Norskehavet og lå 29. oktober like nord for Jan Mayen. Dette ga full eller sterk 
SW-storm i ytre Vestfjorden og Vest-Lofoten 27. oktober og sterk SW-kuling 
eller liten storm 28. og 29. oktober. 

Funn av stavtege (Ranatra linearis L.). 

Vedlagte bilde viser en stavtege som jeg fant i jo-vannet ved Arendal den 
21. juli i år. Vannet ligger omtrent 100 m.o.h. 

Stavtegen ble funnet ca. 1 meter fra bredden, og den lå rolig og liksom bare 
«fløt» 10-20 cm under vannflaten. Det er løs mudderbunn og mye siv rundt 
vannkanten, og vannet var temmelig grumset, så det var et rent slumpetreff at 
jeg fikk øye på den. Den minner om et strå som har ligget lenge i vannet, men 

Aug. Brinkmann jr. 

Sydlig reirfunn av sidensvans (Bombycilla garrulus). 

Det er nå lenge siden det har vært noe nytt å berette om fuglelivet her i Åmot i 
Østerdalen. Siden 1952 da jeg hadde besøk av myrriksa og gresshoppesangeren, har 
det i grunnen ikke vært noe av større interesse før nå sommeren 1957. Da gjorde en 
av mine skogsarbeidere et funn som jeg anser for å være litt av en sensasjon i vår 
fugleverden, nemlig et sidensvansreir. 

En god stund før jul mottok jeg en del tidsskrifter og særtrykk, deriblant var et 
av Svein Haftorn: Sidensvansen som rugefugl i Sør-Norge år 1956. Dette tok jo 
vekk litt av glansen av mitt funn, men ikke desto mindre var det veldig interessant å 
lese om reirfunnet i Engerdal som jo er Åmots nabokommune i nord og øst. Funnet 
her i Åmot blir jo enda lenger syd, så jeg går ut fra at det fremdeles har interesse. 
Jeg så ikke selv fuglene, da funnet ble gjort akkurat da den siste unge forlot reiret, 
og jeg fikk først høre om det senere. Hans Solheim som fant reiret, er imidlertid en 
meget skarp iakttager og svært interessert i alt dyre- og planteliv. Hører han en 
fuglelåt han ikke kjenner, eller ser en fremmed fugl, spør han meg alltid om hva det 
er. Hans beskrivelse av sidensvansen som han så mate en unge på ganske kort 
avstand, gjør enhver tvil umulig. Dessuten har jeg beviset liggende her, nemlig 
reiret som jeg heldigvis fant etterpå. Det stemmer nøyaktig med Haftorns 
beskrivelse. 

Jeg tar med en mer detaljert beskrivelse av reirfunnet. Reiret ble funnet 13. 
august på Søndre Oskjølen i en høyde av ca. 550 m.o.h. mellom elvene Søndre Osa 
og Ulvåa. Ulvåa er en bielv til s.Osa som igjen renner ut i Renaelven. Det lå i en ca. 
6 m høy gran som sto på utpreget furumark (røsslyngmark) omgitt av spredte 
furutrær. Grana var blinket, og Solheim oppdaget reiret da han skulle felle treet. 
Reiret lå ca. 3 m fra bakken og 20-30 cm ut fra stammen. Det var 

Da guttene mine som var med på turen, og jeg kom hjem igjen, fotograferte 
vi stavtegen. For å få et «miljøbillede» forsøkte jeg å etterligne bunnen på det 
sted jeg fant tegen, men det mislyktes. Dette bildet er tatt med stavtegen liggende 
i en hvit skål. 

Min familie og jeg har hatt mye glede av å snakke om stavtegen siden, og vi 
gleder oss til våren igjen, til nye opplevelser. 

G. Melden. 

Funn av Stor stormsvale. 

Fra distriktsveterinær Tollef Larssen (Svolvær) fikk jeg i november 1957 
tilsendt en «ukjent» fugl for identifikasjon. Om funnomstendighetene opplyser 
veterinær Larssen at fuglen ved høylys dag 29/10 i en av Svolværs gater fløy 
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Yngvar Hagen har nådd fram til i sin grunnleggende studie «Rovfuglene og 
viltpleien». Bo Østerlöf framhever meget sterkt betydningen av at jegerne også 
i Sverige går over til et intimt samarbeid med naturvernkretsene og at de lar 
seg lede av universitetsutdannete fagzoologer og bøyer seg for deres under-
søkelsesresultater og innsikt i naturen. Det er helt overflødig å peke på at dette 
kanskje enda mere passer på norske forhold, og det samme gjelder hans utsagn 
at det ville være bedre og mere lønnsomt å anvende de altfor knappe bevilg-
ningene til eksakte undersøkelser enn å sløse dem bort som helt bortkastete 
«rovdyrpremier». 

«Viltvård av i dag» har et delikat utstyr og flere vakre reproduksjoner etter 
fotografier som er stilt til rådighet av U. S. Fish and Wildlife Service. Den er 
vel verd å studere av alle naturvenner og jegere. 

Hj. Broch 

en unge i det, som fløy da han begynte å hugge i treet. Senere på dagen så han en 
unge bli matet av en voksen fugl like ved. 

Reiret som han hadde lagt på en kvist, var jeg oppe og fant 19. september. 
Det var da blitt noe flatklemt av alt regnet, men jeg har formet det til igjen og 
lagt det på et betryggende sted, for det er vel antagelig Nordens hittil sydligste 
reirfunn av sidensvans? 

Arne F. Edin 

Bokanmeldelser. 

Bo Østerløf: Viltvård av i dag. Amerikanska intryck. 
136 sider, med illustrasjoner. 
Nordiska Museet och Skansen. Svensk Natur. 
Stockholm 1957. Foreningsmeddelel 

ser.  

Upprop. 
I tidsskriften Vår Fågelvärld (1957, hft. 4) hade undertecknad infört ett 

upprop om iakttagelser av sena tornsvalor (Apus opus) hosten 1957. Ett stort 
antal rapporter har influtit som följd av detta upprop. Det verkar som om 
tornsvalorna varit starkt försenade, och en hel del iakttagelser gjordes så sent 
som i november månad. Eftersom det skulle vara intressant att få reda på om 
någon motsvarande försening ägt rum på andra håll, uppmanas härmed denna 
tidsskrifts läsare att till undertecknad sända in alla uppgifter om tornsvalor, som 
observerats efter l. oktober 1957. Följande uppgifter år betydelsefulla: antal 
exemplar, ev. sträckriktning, om fåglarna en längre tid hållit till på samma 
plats, fanns det flygande insekter (mygg etc.) vid observationstillfället, når 
lämnade huvudparten av tornsvalorna ifråga - varande trakt? - Alla data bor 
vara inskickade fore den 1. maj och emottas tacksamt av 

Høsten 1954 var jägmästare Bo Østerlöf på en to og en halv måneds 
studietur i U.S.A. og Alaska for å sette seg inn i hvordan man der søker å fjerne 
eller minske de negative virkninger nåtidens industriutvikling og moderne skog- 
og landbruk over alt fører med seg overfor naturen, og ganske særlig overfor jakt 
og fiske og dyrelivet i sin helhet. 

Det er neppe noe land hvor innbyggerne selv inntil for godt en 
menneskealder siden hensynsløst har mishandlet dyrebestanden så totalt som i 
U.S.A. Under alle mulige påskudd har de amerikanske sportsjegere tilfredsstiller 
sin primitive lyst til å drepe, og en vakker dag våknet nasjonen og fikk til sin 
forferdelse øynene opp for at den ene etter den andre av statenes karakteristiske 
dyrearter holdt på å bukke under for «sportsjegerne», enten de var økonomisk 
verdifulle eller de ble sett på som mere og mindre skadelige konkurrenter. Men 
fra og med 30-årene har amerikanerne satt inn et målbevisst, energisk arbeide for 
å redde hva reddes kan og for å rasjonalisere jakten og viltstellet. 

Som de realistiske folk de er, satte de med en gang inn en stab av akademisk 
grundig utdannede fagzoologer, i første rekke for å få en upartisk utgreiing av 
årsaker og virkninger i naturen selv. De kunne ikke nøye seg med å stole på de 
gamle vuggesangene om rovdyrene som den alt overveiende trusel for jaktviltet. 
Vi må huske på at amerikanerne i flere retninger reagerer mot gammel tro og 
teorier og foretrekker å angripe spørsmålene upartisk helt fra grunnen av selv. 
De vet at det oftest er ganske stor avstand mellom forutfattede teorier og 
ønsketenkninger og naturens mangeslungne realiteter. 

På en fengslende måte gir forf. et meget konsentrert, men likevel lettlest 
utsyn over amerikanernes viltskjøtsel av i dag og det grunnlaget den bygger på. 
Det er uråd å gi en kort oversikt over boken, den er alt slik den foreligget, så 
konsentrert at den må leses i sin helhet. Og det er den i høy grad verd. Men så 
meget kan likevel sies at amerikanernes - og forf.s - syn på rovfugl- og rovdyr-
spørsmålene på en påfallende måte i hovedlinjene faller sammen med det, dr. 

Fil.mag. Staffan Ulfstrand 

Metemark på sne. 

Det er en kjent sak at metemark av og til finnes liggende oppå sneen, og man 
har tenkt seg forskjellige forklaringer på dette. Det har vært hevdet at fenomenet 
særlig observeres om våren i sneløsningen og at metemarken da skulle ha krøpet 
opp på sneen fra allerede snebare flekker i nærheten eller at den skulle ha trengt 
opp gjennom snelaget fra jorden under. Begge disse 
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teorier må forutsette at det ikke er tele i jorden, for så lenge det er tele, pleier 
metemarken å ligge i dvale under telen, med mindre det da skulle dreie seg om 
den eneste norske art som ikke går ned i jorden selv om vinteren: Dendrobaena 
octaedra (Savigny), på norsk kalt mosemetemark. 

Nå har jeg imidlertid nettopp mottatt to opplysninger om observasjoner som 
ikke lar seg forklare på ovennevnte måter. Henry Knutsen, Horten, skriver: «Det 
var søndag 8/12 1957 jeg gjorde observasjonen. Lørdag 7/12 ble det mildt vær 
utpå kvelden med sludd og regn og vind fra SO og 0°. Det falt to tommer sne i 
løpet av natten, og søndag fant jeg ganske mye metemark liggende på sneen. Det 
var 3 tommer tele; jeg fant mark hengende i busker og på steder med fast fjell 
under sneen. Disse metemarkene er ikke her fra landet, da det har vært frost i hele 
Syd-Norge.» Han sendte med 5 av dyrene som ble tatt på sneen, men dessverre 
ingen av dem som hang i buskene. Dyrene var i en meget dårlig forfatning ved 
mottagelsen, men jeg mener å kunne si at de 4 var Lumbricus rubellus 
Hoffmeister, den femte enten Dendrobaena rubida (Savigny) eller Bimastus tenuis 
(Eisen), altså vanlige norske arter. Det kan bemerkes at Dendrobaena rubida ofte 
klatrer i råtne trær, men den pleier å ligge i dvale om vinteren. 

Den andre opplysningen kom i form av en telefonoppringning til Statens 
Viltundersøkelser: en forstmann ved navn Arne Bjerknes meddelte at han under 
et opphold i Rauland i julen 1957 hadde funnet metemark hengende i busker samt 
oppå et 40 cm snelag ute på et vann. Dessverre fikk jeg ikke selv snakket med 
Bjerknes og spurt ham nærmere ut om saken. 

Det ser altså ut til at fenomenet med metemark på sne og til og med hengende 
i busker, ikke er så helt sjeldent, og ikke bare forekommer i sneløsningen. 

Da det skulle være interessant å få mere materiale til belysning av dette 
spørsmål, vil jeg be alle som har gjort eller gjør observasjoner om metemark på 
sne og/eller hengende i busker og trær, å sende meg alle opplysninger og helst 
også prøver av dyrene under adresse: cand. real. C. Støp-Bowitz, Zoologisk 
Museum, Sarsgt. 1, Oslo 45. Hvis man ikke har sprit- eller formolholdig væske å 
legge dyrene i, kan de legges i en eske med fuktig mose. 

C. Støp-Bowitz. 

 

Prisoppgaver for skoleungdom. 

Oppgavene er beregnet på den høyere skoles elever, men en elev som har 
begynt på en oppgave, har anledning til å gjøre den ferdig høsten etter avsluttet 
eksamen. Prisbelønningen er en bok. I tilfelle av flere gode besvarelser vil det 
bli delt ut flere belønninger. 

Det er mulig at 1958 blir det siste året som ordningen med prisoppgaver 
blir praktisert i sin nåværende form. Oppgavene for 1958 består av emner som 
er gitt før, uten at det har kommet inn besvarelser. 

Oppgavene for 1958 er følgende:
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Førstekonservator Holger Holgersen, Stavanger Museum, Stavanger. 
fugl. 

Amanuensis Åge Jonsgård, Statens Institutt for Hvalforskning, 
Fredriksgt. 3, Oslo. 
sjøpattedyr. 

Cand. real. G. Støp-Bowitz Zoologisk Museum, Sars gate 1, Oslo. 
strandfauna (særlig ormer), metemark, padder, frosk, salamandere 
og krypdyr. 

Dr. phil. Ragnhild Sundby, Zoologisk Laboratorium, 
Universitetet, Blindern. 
sommerfugler. 

Cand. real. Sven Sømme, Tøndergård, Molde. 

ferskvannsfisk (rent zoologiske spørsmål. Foreløpig for ett år.) 
Førsteamanuensis H. Tambs-Lyche, Biologisk Stasjon, Espegrend. 
fisk og edderkopper. 

I samme forbindelse minner vi om den store hjelp museene yter 
amatører og zoologisk interesserte. Ved de zoologiske museene i Oslo og 
Bergen og de zoologiske avdelingene i Stavanger, Trondheim og Tromsø 
finnes spesialister for de fleste dyregruppene. Det er naturlig at en 
vender seg til det museet som ligger nærmest. Forespørsler og dyr kan 
sendes til: 
Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, 
Oslo. Zoologisk Museum, Bergen. 
Stavanger Museum, Zoologisk Avdeling, Stavanger. 

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Zoologisk Avdeling, Museet 
Trondheim. 

Tromsø Museum, Zoologisk Avdeling, Tromsø. 

Vi anbefaler også de zoologiske laboratoriene ved universitetene i 
Oslo og Bergen og de biologiske stasjonene i Drøbak, Espegrend og 
Trondheim, videre Statens viltundersøkelser, Zoologisk Museum, Sarsgt. 
1, Oslo og Inspektøren for Ferskvannsfisket, Den vitenskapelige 
avdeling, Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, Oslo. De to siste institusjonene 
svarer på rene vilt- og fiskerispørsmål. Dessuten minner vi om at re-
daktøren av «Fauna» sammen med redaksjonskomiteen gir råd og 
rettleiing om ting som medlemmene tenker på å trykke i <Fauna». 
Foreningens arbeidsutvalg sammen med det Øvrige styret står også til 
tjeneste når det gjelder spørmål fra medlemmene. 

 

Det finnes nå en rekke gode zoologiske håndbøker Der vil en finne 
svar på mange av de spørsmål en stiller seg. (Ved en seinere anledning 
vil en i «Fauna» gi en fortegnelse over zoologiske håndbøker som passer 
for amatører.) De fagzoologene som har påtatt seg å være kontaktmenn, 
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