
 

Dannelse av en hettemåkekoloni 
i innre Oslofjord 1955--1959 Av 
Kåre Elgmork. 

(With a summary in English: The establishment of a colony of 
Black-headed Gulls in the inner part of Oslofjord in 19551959.) 

Etter at hettemåken (Larus ridibundus L.) var blitt fast norsk 
hekkefugl i slutten av forrige århundre, har den stadig utvidet sitt 
utbredelsesområde. Den fins idag over store deler av Sør-Norge, 
spesielt på Jæren, Østlandet og i Trøndelag, og nye kolonier 
anlegges stadig. 

Hettemåken foretrekker stort sett rugeplasser ved ferskvann på 
fuktig mark. Men kolonier på tørre holmer i sjøen forekommer, i 
Norge bl.a. på Knappholmene og Labuholmen i Råde, Østfold 
(Ytreberg 1956). Slike reirplasser er også kjent fra den finske 
skjærgård (Fredrikson 1940), fra Bohuslån (Pehrsson 1953) og fra 
danske farvann (Salomonsen 1947). 

I det følgende skal gis en kort beskrivelse av hvordan en hette- 



 



måkekoloni ble anlagt på en holme i innre Oslofjord i tiden 1955-
59. 

Lokaliteten er den vesle holmen Knerten i Steilene-øygruppen 
ved Nesoddlandets vestside. (Se fig. 1 og sjøkart nr. 401.) Holmen 
er langstrakt, ca. 275 m lang og 30-50 m brei og består av 
kalkstein fra ordovicium. Holmen reiser seg ganske bratt fra sjøen. 
På SØ-siden fins stupbratte skrenter og under disse en 
lavereliggende slette (fig. 2). NV-siden er ikke fullt så bratt og 
dannes av trappetrinaktige hyller av kalkstein. Vegetasjonen er 
sparsom langs sidene av øya, og er best utviklet på høyderyggen 
langs midten og på de flate partiene på SØ-siden. Knerten er den 
eneste av øyene i Steilene> gruppen som ikke har bebyggelse i 
form av hus, oljetanker eller fyr 

Observasjoner over fuglelivet ble gjort i tiden mai til juli i 1955. 

Fig. 2. Knerten sett fra S-SV.

19.55: Kolonien av hekkende fugler bestod overveiende av makrell-
terner (Sterna hirundo) i ganske stort antall. Ingen reir eller 
unger av hettemåke ble funnet. 
Makrellternene dominerer fortsatt kolonien, men det er nå 
et tydelig innslag av hettemåke. En opptelling gav ca. 50 reir 
av hettemåke. 

1957: 
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1959: Kolonien domineres nå fullstendig av hettemåke, og makrell-
ternenes antall er gått sterkt tilbake, men ternene er ennå 
tydelig representert, og mange ternereir ble funnet. En opp-
telling av hettemåkereir gav et antall på minst 600-800 reir, 
Reirene ble opptelt i 10 m striper på tvers av øyas 
lengdeakse. i 7 snitt. 

Foruten makrellterne og hettemåke ruget også enkelte andre 
arter i denne perioden, men bare helt sporadisk. Enkeltreir av en 
stor Larus-art og stokkand (Anas platyrhynchos) ble påvist, og kjell 
(Haematopus ostralegus) med unger ble observert. På de andre 
øyene i Steilene-gruppen var det et forholdsvis sparsomt fugleliv. 
Over hele Knerten ble funnet hull og ganger i jordsmonnet som må 
skrive seg fra vond (Microtus amphibius). 

Observasjonene viser en markert forandring i fuglebestandens 
sammensetning på Knerten i løpet av 4 år: fra å være dominert av 
makrellterne i 1955 til dominans av hettemåke i 1959. Etableringen 
av hettemåkekolonien må sies å ha foregått meget raskt. Det er 
sannsynlig at det store antall hettemåker har fordrevet og redusert 
bestanden av makrellterne. Dette er tidligere observert av Ytreberg 
(1956:22) på Knappholmene. 

Et par ringmerkingsfunn antyder to kolonier hvorfra hette-
måkene på Knerten kan være kommet. I 1957 ble en ringmerket 
hettemåke fanget og løslatt igjen. Den var merket 30. mai 1953 på 
Knappholmene, omtrent 55 km mot sør. I 1959 ble funnet en død 
hettemåke som var merket på samme dato som den første i Koksa-
tjernet ved Fornebu, Bærum, Akershus, omtrent 8 km mot nord. 
Begge fuglene var merket som unge av cand.real. N.-J. Ytreberg 
som også har beskrevet lokalitetene (l.c.). Dette tyder på at den 
sterke stigningen i antall hettemåker på Knerten skyldes 
innvandring av individer fra flere kolonier. 

Hekkeplass. Makrellternenes hekkeplass på Knerten var først og 
fremst berghyllene på NV-skråningen, særlig i de øvre deler. 11957 
da hettemåkereir første gang ble observert, var disse konsentrert 
langs høyderyggen av holmen hvor det var en del vegetasjon. Også 
i 1959 fantes de fleste hettemåkereir langs høyderyggen, men dette 
året hadde de også spredd seg nedover NV-skråningen og inn blant 
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ternereirene (fig. 3). På de bratte skråninger mot sørøst og på 
sletta under disse ble det ikke funnet reir hverken av terne eller 
hettemåke. Heller ikke i strandregionen ble det funnet reir. 

 

Det er tydelig at hettemåken foretrekker de høyestliggende 
partiene av Knerten, og de noe lavereliggende berghyllene mot NV 
ble først tatt i besiddelse etter at kolonien hadde nådd en viss 
størrelse. Samme preferanse for de høyeste partier av holmen ble 
observert i Bohuslån av Pehrsson (1953), mens Ytreberg (l.c.) fant 
at på Knappholmene og Labuholmen foretrakk hettemåkene 
lavereliggende partier mens de høyeste delene av holmene ble 
okkupert vesentlig av fiskemåke. Først når populasjonen av 
hettemåke tok til å stige, ble de høyereliggende partier gradvis tatt 
i besiddelse. Valg av hekkeplass og utvidelsen av hekkeområdet på 
Knerten foregikk altså omvendt av hva som ble iakttatt på 
Knappholmene. Denne forskjell kan ha sin årsak i forskjeller i 
vegetasjonsfordelingen og i tilstedeværelsen av andre rugefugler i 

Fig. 3. Øvre del av den nordvestlige skråning. 23. mai 1959.Reir. Hettemåkenes reir på Knerten hadde i 1959 vanligvis en 
lav skålformet fasong. Materialet bestod av middels til grove, tørre 
urtestengler av landplanter (fig. 4). Ett reir med 3 egg ble funnet 
uten materiale, og ett var meget større enn de andre og bygget av 
grovere materiale, bl.a. kvister av nyperose (Rosa sp.). Det lå oppe 
på høyderyggen og målte ved grunnen ca. 115 cm i diameter og var 
30 cm høyt den 24. juni. På toppen var en reirskål av finere 
materiale. Slike store reir er ellers typiske for meget våte 
lokaliteter, og ble ikke funnet på Knappholmene av Ytreberg 
(1956:33). Derimot er samme reirtype leilighetsvis funnet på 
holmer i den finske skjærgård (Fredrikson 1940). 

I 1959 ble kolonien på Knerten besøkt 24. mai og 24. juni. I 
mai var reirene skålformet, og noen reir som ble undersøkt, 
inneholdt alle 3 egg. Bare i ett reir var en unge blitt klekt (fig. 4). I 
juni var reirene tydelig avflatet, og blant de forlatte reirene var 
mange helt flate uten reirkant, og delvis utvisket. I juni ble funnet 
reir med 3 egg ved siden av mange nesten flyvedyktige unger. I ett 
reir ble funnet 5 egg og rester av eggskall like utenfor reiret. I ett 
annet ble funnet 4 egg.  

Fig. 4. Hettemåkereir med nyklekt unge. Knerten, 24. mai 1959.
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Litteratur. Dannelsen av en ny hettemåkekoloni på Knerten kan sees 
som et utslag av en generell stigning i hettemåkenes antall i 
området. Men den meget raske stigningen kan henge sammen med 
lokale forhold, f.eks. at hettemåkene i de seinere år er blitt 
fordrevet fra andre hekkeplasser. 

Fredrikson, K.A. 1940: Om skrattmåsens, Larvs r. ridibundus L., 
håckning på skårgårdsklippor och orsakerna till utflyttningen.-
Ornis fenn. 17. 

Pehrsson, O. 1953: Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Bohuslån. - Vdr 
Fågelv. 12. 

Salomonsen, F. 1947: Maagekolonierne paa Hirsholmene. - Dansk 
orn. Foren. Tidsskr. 41. 

Ytreberg, N.-J. 1956: Contribution to the breeding biology of the 
Black-headed Gull (Lar2ts ridibundus L.) in Norway. Nest, eggs 
and incubation. - Nytt Mag. Zaot. 4. 

Summary in English. 
The establishment of a colony of Black-headed Gulls in 
the inner part of Oslofjord in 1955-1959. 

On the islet Knerten in the Steilene island group in the inner part 
of Oslofjord (map, fig. 1) a colony of Black-headed Gulls (Larus 
ridibundus L.) was established in the years 1955-59. Knerten is a 
bare, rocky islet with steep chalkstone sides, the latter supporting 
fairly poor vegetation. It is about 275 m long and 30-50 m wide (fig. 
2). 

The establishment of the colony of Black-headed Gulls was very 
marked and rapid. In 1955 no nests or young birds were found, 
whereas in 1957 about 50 nests were counted, and in 1959 at least 
600-800 nests were observed. Two ringed specimens, one found in 
1957 and the other in 1959, had been marked in 1953 as juveniles, 
one in a colony about 55 km to the south, and the other in a colony 8 
km to the north. 

The islet was previously occupied primarily by the Common 
Tern (Sterna hirundo), the numbers of which were considerably 
reduced in 1959, most probably due to competition from the 
invading Black-headed Gulls. 

The nests of the Black-headed Gulls were found on the top 
plateau of the islet where there was relatively dense vegetation. 
With the increase in population in 1959 the nesting territory also 
extended downwards to the upper parts of the rockier north-western 
slope (fig. 3) which had previously been the main breeding site of 
the terns. The nests were saucer-shaped but rather low, the material 
usually being the dry, rather course stems of terrestrial plants (fig. 
4). 

Lundeura på Lovunden, 
og lundebestanden der. 

Av Svein Myrberget.

«Toe Miler fra Trenen opreises een Øe, Ey heller 
den bør af Hukommelsen døe, Lovunden saa 
meget mon lude; Deraf er et Ordsprog i meenige 
Mund. See hvordan hand Inder den gammel 
Lovund, Og Trenen er lenger der ude. 
Her samler LeylØndingen Fugle og Dvcvtn, 
Her haver de Lunder sin felles Paulun, Her 
svermer utallige Flokker. 
Her klecker de Unger i Rever og Uur, Eier 
har de udkctaret sig Fieldet til Buur, Her 
flyver de tusind i Skocker.» 

PETTER DASS

Langt ute i havet på Helgelandskysten ligger øya Lovunden. 
Det er ei ganske lita øy, men høyeste toppen rager 619 m over 
havflaten. 
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kratt av bregner, hovedsakelig Dryopteris sp. Rundt kolonien er det 
berg og stein, for det meste overvokst med røsslyng, Callunct 
vulgaris, krekling, Empetrum nigrum, og dvergbjørk, Betula nana. Øst 
for kolonien vokser det her og der litt småskog, i første rekke bjørk, 
Betula odorata, vier, Salix sp., og or, Alnus incana, men også en og 
annen rogn, Sorbus aucuparia, og hegg, Prunus padus. 
Blant steinene er det lunden legger reiret sitt, de fleste ligger langt 
inne i urene, helt utilgjengelig for mennesker. Noen få par graver 
seg reirhull i jordvollene mellom urene, slik som det er det vanlige i 
lundekolonien på Røst. 
Lunden er den eneste sjøfuglen som ruger i lundeura. Jeg har på 
sjøen utenfor ofte sett små flokker av lomvi, Uria aalge, men jeg har 
aldri observert den inne på land, så den ruger trolig ikke på 
Lovunden. Jeg har vært der ute i kolonien en større eller mindre del 
av sommerene 1952-57, og i denne tiden har jeg mellom steinene i 
lundeura også funnet et og annet reir av linerle, Motacilla alba, og 
steinskvett, Oenanthe oenanthe. I gressliene mellom urene og i 
småskogen ved kolonien var det reir av gjerdesmett, Troglodytes 
troglodytes, bergirisk, Carduelis flammea, bokfink, Fringilla coelebs, 
bjørkfink, F. montifringilla, heipiplerke, Anthus pratensis, rødvinge, 
Turdus musicus, ringtrost, T. torquatus, og blåstrupe, Luscinia svecica. 

Av større rovfugler ruger det på Lovunden havørn, Haliaetus 
albicilla, jaktfalk, Falco rusticolus, og hubro, Bubo bubo. Dessuten får 
kolonien av og til besøk av vandrefalk, Falco peregrinus, hønsehauk, 
Accipiter gentilis, og kongeørn, Aquila chrysaetos. Det eneste større 
viltlevende rovdyret der ute er oter, Lutra lutra. - Det ser ut til å 
være de store falkene som gjør størst innhugg i lundebestanden. 
Havørna tar - som jeg tidligere har beskrevet (MYRBERGET 1957) 
- neppe noe større lunde. Svartbaken, Larus marinus, og til dels også 
gråmåka, Larus argentatus, jakter ofte etter lunde i flokkene på 
sjøen, men det er bare ytterst sjelden at de får tak i en voksen lunde. 

På ei lita flate øst på øya bor det folk, i alt et par hundre mennesker, 
som livnærer seg av fiske og til dels jordbruk. Mot vest stuper 
fjellet bratt ned i havet, mens det mot nord skråner ned. I skrå-
ningene er det store steinurer, og i disse urene er det lundefuglen, 
Fratercula arctica, bor. 

Det meste av rugekolonien finner en mellom 50 og 200 m.o.h., 
og den går ikke noe sted helt ned til sjøen. Storparten av fuglene bor 
i ei stor sammenhengende ur som er 250-300 m bred og fra 300 til 
450 m høy. Ved å måle ura på kryss og tvers har jeg kommet til at 
den må være ca. 100 mål. På begge sider av denne største ura ligger 
en rekke mindre urer på tilsammen ca. 35 mål. Hele kolonien ruger 
således på et område som dekker ca. 135 mål. 

 
Fig. 1. Lundeura sett fra nord-nordvest. (Copyright Per Lillegaard.)

Øverst i urene er steinene små, storparten av dem er mindre enn 
en halv meter i tverrmål. Lenger nede blir steinene større, og kan 

her i gjennomsnitt ha en diameter på omkring en meter. I den 
nederste delen av hovedura er det for det meste store steinblokker, 

et par meter eller mer i tverrmål, og ura må der være flere meter 
dyp. Mellom steinurene går det gresslier, her og der innsprengt med 

Antall fugl i kolonien. 

Ifølge NILSSON (1858) og COLLETT (1921) skulle det i 
kolonien på Lovunden være flere millioner lunder. Foruten rugefugl 
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fins det i lundekolonier store mengder fugl som ikke ruger 
(MARSHALL 1949 og andre). Antallet av ikke rugende fugler 
skal i mange tilfeller overskride tallet på rugefugl. For kolonien på 
Rott angir COLLETT (1921) forholdet mellom rugefugl og ikke 
rugende til 1 : 20. 

De metodene som er brukt under tellinger av antall lunder i 
rugekolonier, synes ofte å bygge på et sviktende grunnlag: PERRY 
(1946) oppgir tall for koloniene på øya Lundy i Bristolkanalen. 
Han forteller i brev til ALEXANDER et al. (1945) at han hadde 
lært å kjenne det gjennomsnittlige antall fugl som holdt seg ved 
kolonien, og forholdet mellom egg og fugl. Antallet på fuglene 
som er inne ved en koloni, varierer imidlertid sterkt fra time til 
time, fra dag til dag, og det var av den grunn for meg helt umulig 
på grunnlag av bare å telle fuglene å finne ut hvor mange lunder 
det i det hele bor på Lovunden. 

å være svært usikker, da det neppe er noe tidspunkt at hver eneste 
fugl er å se på rugeplassen. Den vil heller ikke kunne si noe om 
hvor mange fugler det er som har reir. 

SCHAANNING (1941 og 1943) gikk ut fra gjenfangster på 
rugeplassen av ringmerket fugl da han ville anslå størrelsen av 
kolonien på Bleik i Vesterålen. Også jeg merket lunde på 
Lovunden (i alt 1555 stk.) og fikk noen få (4) gjenfangster mens 
jeg drev og merket fugl. Men da fangsten av lunde for merking 
bare kunne bli drevet på noen få godt egnete steder, tror jeg ikke at 
det på grunnlag av denne metoden var mulig å bestemme tallet på 
lunder i kolonien på Lovunden, ikke engang tilnærmet, selv med et 
langt større materiale. 

GIBSON (1950) gjør oppmerksom på et forhold som han 
mener kanskje kan brukes for å finne antall fugl i store kolonier av 
alkefugler: I de ulike delene av en koloni er det på et hvert 
tidspunkt inne omtrent like stor prosentdel av fuglene - hvis en ser 
bort fra tilfeldige forstyrrelser. Hvis en da vet hvor mange fugler 
som ruger på et lite område, sammenligner en så antallet en til et 
visst tidspunkt ser inne på området, med antallet en på samme 
tidspunkt ser på et annet område, og beregner så av dette forholds-
tallet antall rugefugler i det sistnevnte området. - På dette grunn-
laget prøvde jeg våren 1956 å beregne antall rugefugler i lundeura. 

Først måtte jeg skaffe meg et kontrollområde hvor jeg visste 
antallet av rugefugl. Denne våren undersøkte jeg også bl.a. 
lundens seksuelle og sosiale adferd, og til det satt jeg og så på 
lundene time etter time fra et observasjonstelt. Teltet stod i 
utkanten av en av de små urene øst for hovedura. På et lite felt 
(felt 1) 1-5 meter fra teltet fant jeg ut at det bodde 16 par, da jeg 
hele våren så dem gå ut og inn av reirene, og da jeg kjente de 
fleste av dem fra hverandre ved små ulikheter i nebb, farge og 
oppførsel. Men dette feltet var alt for lite til at jeg kunne bruke det 
som grunnlag for beregninger av hele kolonien. Ved hjelp av felt I 
beregnet jeg tallet på et større felt (felt II) som lå like ved. Dette 
feltet var godt oversiktelig, slik at jeg fra teltet kunne se alle 
lundene som satt framme i området. For å finne tallet telte jeg fire 
kvelder i mai hvor mange fugler jeg på et og samme tidspunkt 
kunne se på feltene I og II (Tabell 1). Under disse og de følgende 
tellingene 

Fig. 2. Et lite utsnitt av ura. (Copyright Per Lillegaard.)

SOOT-RYEN (1941) gir tall for lunder i to kolonier i Troms. 
Han fortalte meg at tallene bygde på tellinger av flere observatører, 
og var maksimaltallene. Men også denne metoden synes for meg
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1) Tallene angir summen av tallene ved alle 
tellingene. Numbers found by all countings are added. 

 

(Tabell 1). På felt I og II var det således tilsammen 102 par som 
hadde reir, og jeg brukte disse to områdene sammen som 
kontrollfelt

begynte jeg nederst i feltet og undersøkte området i siksak 
oppover i det jeg steg et par meter for hver sving. Bare fugler som 
satt nede på marka ble tatt med, ikke de som nettopp var lettet 
eller holdt på å slå seg ned. Av disse tallene beregnet jeg så etter 
GIBSON's metode antall rugende par på det største av områdene 

Det var ikke mulig å sammenligne tallet på fugler jeg kunne se 
inne i hele kolonien, med dem i kontrollfeltet. Jeg måtte dele ura 
opp i områder, og bare få av disse områdene var så oversiktelige at 
jeg kunne få greie på antall fugl med en viss nøyaktighet. Jeg 
valgte da å få områder som lå i forskjellig type ur. Av praktiske 
grunner grupperte jeg områdene etter steinstørrelsen og beliggen-
heten

a. Storsteinur nederst i hovedura. 

b. Områder med mellomstor stein i midtpartiet av hovedura og 
fra småurene øst for denne og de nærmeste vestenfor. 

c. Småsteinur øverst i hovedura.
Jeg telte så flere kvelder i mai-juni antall lunder i disse om-

rådene. Tellingene måtte ofte foretas på lang avstand gjennom 
kikkert. Samtidig holdt gutter i 15-16 årsalderen fra Lovunden 
kontrollfeltet under oppsikt, og telte fuglene hvert 10. minutt 
Tellingene ble alltid foretatt på kvelder da det var en del fugl å se 
inne ved ura, men ikke alt for mange. 

Det første problemet som måtte løses, var: Var det virkelig Fig. 3. Litt av en herremann i kjole og hvitt! (Copyright Per Lillegaard.)
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et lite avgrenset område på avstand, og så siden gå tett borttil og 
prøve å telle fuglene da de fløy opp, overbeviste jeg meg om at for 
hver gang jeg telte, fløy det opp ca. 1/5 mer. Ved 17 slike tellinger 
fikk jeg på avstand 578, tett ved 662. Dette forholdet brukte jeg så 
som en korrelasjonsfaktor på mitt beregnede antall, og jeg fikk da 
antall par rugefugl i kolonien lik 60 197. 

slik som GIBSON antok, at en like stor del av fuglene var inne ved 
ura overalt i kolonien? Tabell 2 gir frekvensene ved de ulike 

Tabell 2. Forholdet mellom antall lunder på unders-økelsesfeltene og på 
kontroltfe'tet ved forskjellige s~mtidige tellinger. Number of birds on examined areas 

compared with number on controlarea at the same time at different countings. 

Felt nr.          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Area no.          

 4,57 3,23 2,55 2,41 2,62 3,03 5,53 5,56 8,26 

Forholds- 4,60 3,26 2,51 2,50 2,56 3,06 5,06 5,43 8,20 
tall 4,43 3,29 2,55 2,43 2,53 3,13 4,86 5,67 7,98 
Fre- 4,37 3,16 2,63 2,51 2,41 3,14 4,94 5,39 8,66 
quensies 4,61 3,21 2,61 2,50 2,54 2,94 4,94 5,47  
 4,61 3,29 2,51  2,48 3,25 5,02 5,47  
   2,54       

Tabell 3. Beregning av tettheten av par på undersøkelsesområdene. 
(Antallet av telte fugler er oppgitt som i Tabell 1.) Density of breeding pairs 

in 9 examined areas. (Numbers added as in Tabell 1.) 

Type ur     
 a b c d 

Type of stones     

Felt nr.          

Area no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antall tellinger          

tellingene. Det går fram at stort sett er forholdet mellom antall fugler 
på kontrollfeltet og på de forskjellige undersøkelsesområdene 
noenlunde fast. Små lokale, tilfeldige svingninger må en likevel 
regne med. - Jeg vil imidlertid her presisere at dette helt sikkert ikke 
gjelder hele rugeperioden. I juli-august utgjør ikke rugende fugler en 
langt større del av mengden av fugl en kan se inne ved kolonien, enn 
i mai. På dager med lite fugl vil denne ungfuglen gjerne samle seg i 
de sentrale delene av ura og de delene som ligger nærmest havet, og 
fordelingen følgelig ikke bli jevn. Ungfugl har også lett for å slå seg 
ned på framstikkende punkter i fjellet. 

Number of countings 6 6 7 5 6 6 E 6 4 

Telte fugl på kontrollfeltet          

Birds on control-area 641 663 722 453 593 540 645 645 412

 Telte fug  l          

 Number of birds 29012147 20491321 1499 16703263 354
9

3405

 Beregnet antall par          
 Calculated number          

 of pairs 462 330 261 252 257 315 516 561 844

n ~y Areal i m2          
 Area in m2 950 700 550 700 650 7501900 190

0
Tabell 3 gir en oversikt over tellingene. Tabellen viser at i 

områder med noenlunde lik steinstørrelse, var tettheten av fugl også 
temmelig ens, og på det grunnlag beregnet jeg det omtrentlige antall 
lunder i kolonien. Jeg anslo hvor stort areal det var i alt av hver type 
ur a--d, og ved hjelp av tetthetene og arealene beregnet jeg koloniens 
størrelse til 52 408 par rugefugl (Tabell 4). Dette er sikkert et 
minimumstall, da kontrollfeltet var mer oversiktelig enn flestedelen 
av undersøkelsesområdene. Ved først å telle fuglene på 

4000

. j v Antall par pr. ma    ------     -

? ~3 
~ Number of pairs pr. m2 0,49 0,47 0,47 0,36 0,40 0,42 0,27 0,30 0,21

Bare få områder lå slik til at en på avstand kunne regne med å ha 
en noenlunde god oversikt. For å få et helt pålitelig tall måtte to 
mann arbeide samtidig og i alt ha hundrevis av små områder under 
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observasjon fra telt, noe som nok ville ta flere vårer, da en måtte ha 
de forskjellige områdene under oppsikt til ulike tider på en rekke 
dager, og ved hver flytning ville fuglene bli skremt opp slik at en 
ikke kunne kontrollere mange områder hver dag. Jeg mener derfor 
at selv om det i mine beregninger etter alt å dømme har kommet inn 
betydelige feil, har tallet sin verdi, da det i hvert fall gir et inntrykk 
av størrelsesordenen av antallet. 

Tabell 4. Beregninger av bestanden av lunde ved hjelp av Tabell 3. Calculation 
of total population by help of Tabell 3. 

Type ur    i  

Type of stones a b c d  

Antall par i      
undersøkelsesområdene 1053 824 ~ 844
Number of breeding pairs     Antall rugefugl er således ca. 120 000. Hvor nøyaktig dette 

tallet er, er det umulig å uttale seg om, men det virkelige antallet 
ligger temmelig sikkert mellom 100 000 og 150 000. 

 

in examined areas      

Undersøkelsesområdenes areal i m2      

 

Area in m' of examined areas 2200 2100 3800 4000  

Tettheten av par (pr. m2)      
Density of pairs (pr. mz) 0,479 0,392 0,283 0,211 Total 

Arealet i alt      

Total area 4000
0

6300
0

2500
0

7000 135 000 

Antall par i alt      
Total number of pairs 1916

0
2469

6
7075 1477 52 408 

som om ett-åringene ikke søker så hyppig til land som eldre fugl 
gjør. Hvor det virkelige tallet på ikke rugende ligger, er det ikke 
godt å si noe om. Jeg setter anslagsvis 100-150 000, altså omtrent så 
mange som antall rugefugler. Tallet på ikke rugende fugler 
overskrider på Lovunden neppe tallet på rugefugl. 

Legger vi nå sammen rugefugl og ikke rugende, skulle dette si et 
samlet tall på rundt regnet en kvart million lundefugl som sogner til 
kolonien på Lovunden. Jeg finner det lite rimelig at det i tidligere 
tider skulle ha vært noe nevneverdig høyere tall, da rugeområdet 
neppe har vært større, og tettheten av fugl innen kolonien er ganske 
enorm den dag i dag. 

Norges Almenvitenskapelige Forskningsfond har gitt bidrag til 
denne undersøkelsen. 

Fig. 4. Det kraftige nebbet er farget i rødt, gult og grått. (Copyright Per Lillegaard.) 

Det ble ikke gjort noen systematiske undersøkelser for å finne ut 
hvor stort antallet var av ikke rugende fugl. Det maksimale antall 
fugler jeg noen gang telte i mitt kontrollfelt - hvor det ruget 102 par 
- var 344 (8/8 1956), altså sannsynligvis minst 140 fugler som ikke 
ruget. Brukt på antall rugefugl i hele kolonien gir dette tallet 83 720 
ikke rugende fugler. Dette er helt sikkert et minimumstall, da neppe 
alle rugefuglene var inne på en gang, og det var en hel del fugl som 
fløy om i luften. Dessuten ser det ut 

Summary. 
The author gives a short describtion of the colony of puffins, 

Fratercula arctica (L.), at Lovunden, North-Norway (BN: 66° 20', 
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picked out, and the birds were counted from distance using 
binoculars, several evenings in the month of May 1956. At the same 
times assistants were counting the birds attending the control area. 
GIBSON's method seems roughly to hold true at this time of the year 
(Tabell 2), but certainly not later in summer because of greater 
number of non-breeding birds. The densities of breeding pairs in the 
research areas of the same type were not far from equal (Tabell 3). 
Using this and the total areas of the slopes, the total number of 
breeding pairs of puffins at Lovunden was calculated to 52 408. The 
birds on research areas, however, were counted from distance, on 
control area from close by. Using a correlation factor 662:578 
(Found by 17 countings) the number was found to be 60 197 pairs. 
Naturally this is not the exact number, but the author assumes that 
there are 100 000-150 000 puffins breeding on the island. 

The total number of non-breeding birds could not be found, but 
the author thinks there are reasons to believe that the number is 
roughly equal that of breeding birds. 

In total thus a quarter of a million puffins belong to the colony at 
Lovunden. 

About 1900 the number was estimated to be a couple of millions 
(COLLETT 1921). The author thinks the difference is due to 
incorrect estimations at the earlier occasion. 

 
Fig. 5. En 14 dager gammel svart trollunge. (Copyright Per Lillegaard.) 

LE: 12° 20'). The puffins inhabit the rock-strewn slopes on the NW 
side of the island. The colony covers in total 135 000 m2, most of it 
lies 50 to 200 m. above sea-level. The puffin is the only seabird 
breeding in these slopes. Main predators seem to be Falco rusticolus, 
to a lesser degree Haliaetus albicilla and Larus marinus. 

To calculate the number of puffins breeding on the island the 
author used a method sketched by GIBSON (1950): The frequensies 
of birds attending the colony are the same everywhere whithin the 
colony at a given time. On a small area (area I), the author knew 
there were 16 nests (Observations from tent close by). From the 
same tent area II could be seen, and using GIBSON's method the 
number of breeding pairs was calculated to 86 (Tabell 1). Area I 
and II thus contained in total 102 pairs, and this area was used as 
control area. Jugding from size of stones and position the slopes 
were divided in 4 parts: a-d. 9 research areas were 

References. 

ALEXANDER, W. B., SOUTHERN, H. N., TUCKER, B. W. & 
WATSON, J. S. (1945): Observations on the breeding birds of 
Lundy in 1942. Brit. Birds 38; 182-91. 

COLLETT, R. (1921): Norges Fugle 3 (Redigert av OLSEN, Ø.). 
Kristiania. 

DASS, P. (1739): Nordlands Trompet. Christiania. 

GIBSON, J. A. (1950): Methods of determining breeding-cliff 
populations of Guillemots and Razorbills. Brit. Birds 43: 329-31. 
MARSHALL, A. J. (1952): Non-breeding among Arctic birds. 
This 94: 310-33. 

MYRBERGET, S. (1957): Havørna på Helgeland. Fauna 10: 55-65. 

12 155 



NILSSON, S. (1858): Skandinavisk Fauna. Foglarne 2. Lund. 
PERRY, R. (1946): Lundy: Isle of Puffins. London. 
SCHAANNING, H. T. L. (1941): Fortsatte resultater (X) fra den 
internasjonale ringmerking vedrørende norske trekkfugler. 
Stavanger Mus. Årsh. 1939---40, 50: 127-39. 
- (1943): Fortsatte resultater (XII) fra den internasjonale ring-

merking vedrørende norske trekkfugler. Ibid 1941--42, 52: 63-
78. 

SOOT-RYEN, T. (1941): Egg- og dunvær i Troms Fylke med 
tillegg om kobbeveider. (English summary.) Tromsø Mus. 
Årsh. Nat. Hist. Avd. 20: 1-112. 

Fargeskifte hos hvirveldyr.
Av Arne Semb Johansson. 

Hvem er det ikke av oss som etter en vellykket påske på 
fjellet er kommet tilbake til byen og venter at alle vi treffer, skal 
legge merke til og gi uttrykk for den forandring som har funnet 
sted med hensyn til vår hudfarge. For påfallende kan den være, 
denne forandringen som i løpet av en ukes tid har gjort vårt 
vinterbleke fjes til et vitnesbyrd om solens virkning. 

Og allikevel er dette en langsom og relativt beskjeden 
forandring av hudfargen sammenliknet med hva en kan finne 
hos lavere hvirveldyr. Særlig kameleonen har lenge vært kjent 
som en mester på dette området. Allerede Atistoteles skrev at 
kameleonen kan bli svart som en krokodille, gul som en firfisle 
eller svartflekket som en panter. Og det er snart 2000 år siden 
kirkefaderen Tertullianus brukte ordet kameleon som skjellsord 
om en som var for rask til å skifte mening. Allikevel er det ikke 
mer enn vel 100 år siden den moderne intensive undersøkelse av 
fargeskiftet tok sin begynnelse med Bruckes monografi over den 
afrikanske kameleon. 

Dyrenes farger skyldes enten struktur eller pigment, eller en 
kombinasjon av begge. Strukturfargene er av mindre interesse i 
den foreliggende problemstilling, men grunnlaget for 
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må vi ofre noen ord på. Disse fargene fremkommer ved at pig-
mentet på grunn av sin kjemiske natur absorberer lys av enkelte 
bølgelengder og reflekterer lys av andre. Et av de alminneligste 
pigmenter i dyreriket er melanin som i farge oftest varierer fra brunt 
til svart. Den svarte fargen skyldes total absorpsjon av lyset. 
Karotenoider er også vanlige hos dyr, og opptrer som oftest i gule 
eller røde nyanser. Vi bør også nevne guanin eller guaninliknende 
stoffer som kan være årsak til de sølvskinnende grønnlige eller 
blålige metallfarger vi kjenner fra fiskeskjell. 

Pigmentet i huden finnes som oftest i spesielle pigmentceller, 
kromatoforer. Hos hvirveldyrene er de fleste pigmentcellene mono, 
kromatiske, det vil si at de bare inneholder ett slags pigment. 
Cellene benevnes etter arten av det pigment de inneholder: melano-
forene som er best undersøkt, inneholder melanin, lipoforene inne-
holder karotenoider, enten gule og da kalles de xanthoforer, eller 
røde og da benevnes de erythroforer. Guanoforene inneholder 
guanin, enten som bevegelige små korn, eller som relativt ubevege-
lige, plateliknende krystaller. 

Kromatoforene er vanligvis stjerneformete celler med lange 
utløpere. I huden ligger de som oftest i de nedre lag av overhuden, 
epidermis, eller i lærhuden, corium, med utløperne parallelt med eller 
utover mot overflaten. Antallet varierer; hos mennesket finnes det fra 
1000 til 4000 kromatoforer pr. mm2 epidermisoverflate. 
Kromatoforene kan forekomme enkeltvis i huden, men det kan også 
ligge celler av to eller flere slag sammen, og da opptrer de ofte som 
en funksjonell enhet. 

Vi skal merke oss at kromatoforene ikke har samme opprinnelse 
som de vanlige overhudscellene, men at de i hovedsaken stammer 
fra et spesielt område, neurallisten, og under fosterutviklingen 
vandrer til huden (fig. 1). Her trenger de også inn i binde-
vevspapillen i fjær og hår og forsyner disse dannelser med pigment. 
Under vandringen er cellene ofte fri for pigment, og i den 
zoologiske nomenklatur kalles disse ennå umodne celler for 
melanoblaster. Først etter at de har begynt syntesen av melanin, 
benevnes de melanoforer. 

Et skifte i farger eller kanskje oftere bare i nyanser, finner vi hos 
mange hvirveldyr. Det kan være knyttet til individets utvikling 

og gi seg utslag i en forskjellig drakt hos unge, kjønnsmodne og 
gamle individer; det kan gi seg uttrykk i en sesongmessig variasjon, 
£eks. i form av spesielle farger i forplantningstiden eller en særlig 
vinterdrakt; eller det kan være et raskere fargeskifte og da i almin-
nelighet som en direkte reaksjon på omgivelsene. 

Det faller naturligst ved en gjennomgåelse av fargeskiftet hos 
hvirveldyr, først å behandle fargeskiftet slik det ytrer seg hos lavere 
hvirveldyr, og dernest ta for seg fugl og pattedyr. 

Den form for fargeskifte som har vært mest undersøkt, er 
nettopp den reaksjon på omgivelsene som vi finner hos enkelte 
rundmunner, brusk- og benfisk, amfibier og reptil. Blant benfiskene 
er flyndrene spesialister i å etterlikne underlagets mønster eller 
farge. Plasseres individene på et sjakkmønstret underlag, vil mønst-
rets grovhet gi tilsvarende utslag i fiskens hud. Hos krypdyrene er 
det særlig øglene som har et godt utviklet fargeskifte, men det 
finnes også i mindre grad hos slanger og krokodiller, og i 1957 ble 
det for første gang påvist hos en skilpadde. 

I de fleste tilfelle prøver dyret å etterlikne underlagets mønster 
eller farge. En kjenner imidlertid også til at dyret kan anta en 
kontrastfarge, slik som fisken, Chaetodipterus faber. Om natten eller 
om dagen i grumset vann er fisken stripet. Ved sterkt lys og på en 
lys bakgrunn antar den en svart kontrastfarge. Samtidig legger 
fisken seg over på siden, og der den svømmer langsomt avgårde 
med den gjennomsiktige halefinnen, minner den etter sigende om et 
stykke tang som driver sakte avsted over bunnen. 

Det fargeskiftet vi her har nevnt eksempler på fra lavere 
hvirveldyr, skyldes endringer enten i pigmentets fordeling i huden, 
eller i mengden av pigment eller i antall pigmentceller. Det 
fargeskiftet som er forårsaket ved forflytting av pigment, kalles et 
fysiologisk fargeskifte i motsetning til det såkalte morfologiske 
fargeskifte som skyldes endringer i mengden av pigment. Når 
pigmentet slik som i melanoforene til venstre i figur 2, er spredt 
utover i de fineste forgreningene av cellen, vil dyret få en mørk 
farge. Når pigmentet klumpes sammen ved cellens centrum, vil 
dyrets farge virke lysere. Et slikt fysiologisk fargeskifte basert på en 
vandring av pigmentkornene trodde en tidligere kom av at 
kromatoforen, som en amøbe, trakk sine pseudopodieliknende 
utløpere til seg. Nå er det
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alminnelig antatt at cellens utløpere er permanente, og at det bare er 
pigmentet som vandrer fram og tilbake. Avhengig av hvilke typer 
av kromatoforer dyret har og den bakgrunn de har å arbeide på, kan 
en da oppnå en rekke forskjellige fargeeffekter. 

Som et eksempel kan vi ta for oss den europeiske løvfrosken 
Hyla arborea. Under normale forhold er denne frosken grønn, 
men tonen kan variere fra lys bladgrønn til dyp grønnsvart. Ved 
oppvarming kan dyret bli gult, og det kan også til tider få 
forskjellige grålige nyanser. I lærhuden finner vi tre forskjellige 
typer av kromatoforer som muliggjør denne fargevariasjon. Tett 
under overhuden ligger et lag xanthoforer med gule pigmenter, 
under dette ligger guanoforer, og nederst finnes et lag 
melanoforer. Fargeskiftet beror på forflytting av pigmentet 
innenfor xanthoforene og melanoforene. Den vanlige lysegrønne 
fargen framkommer på følgende måte i rygghuden: 
Guaninkrystallene over det mørke melanoforunderlaget gir en blå 
fargetone, som sett gjennom det gule xanthoforlaget gir huden en 
grønn farge. Jo mer melanoforene brer sitt pigment omkring 
guanoforene, dess mørkere blir grønnfargen. 

Den sitrongule farge muliggjøres ved at melanoforene 
klumper sitt pigment sammen. Derved får ikke guanoforene 
noen mørk bakgrunn og mister muligheten til å gi en blå 
strukturfarge. Derimot brer xanthoforene seg utover og til dels 
også nedover i huden. 

Et slikt fysiologisk fargeskifte representerer en rask reaksjon 
på de foreliggende ytre belysningsforhold. Men hastigheten 
varierer fra art til art. Det kan hos ekornfisken Holocentrus i løpet 
av fem sekunder føre til skifte fra rødt til hvitt, men hos de fleste 
arter tar det meget lengre tid, ofte flere dager. I det eneste 
beskrevne tilfelle fra skilpadde tok det 30 dager å skifte fra svart 
til hvitt. Men hva annet kan man vente av en skilpadde! 

Gjør de samme belysningsforhold seg gjeldende i dager eller 
uker, vil forandringene gi seg utslag både i antall kromatoforer og 
i mengden av pigment i den enkelte celle, hva vi kalte et 
morfologisk fargeskifte. Både melanoforer, lipoforer og 
guanoforer påvirkes. Mørk bakgrunn som fysiologisk fører til en 
spredning av melaninet, fremmer produksjonen av melanin i den 
enkelte celle og fører til økning av melanoforenes antall, mens 
dannelsen av guanin hemmes. 
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Lyse bakgrunner har den motsatte effekt. Totalt mørke fører etter 
en tid til en pigmentreduksjon både hos fisk og amfibier. 

Hos lavere hvirveldyr kan et fargeskifte vise seg allerede på et 
meget tidlig tidspunkt i individets liv. Det kan til og med inntre 
før dyret er kommet ut av egget, og før øynene er 
funksjonsdyktige. Disse tidlige fargeskifter er ofte forskjellige fra 
dem som opptrer senere i livet. Hos den meksikanske axolotl 
viser fargeskiftet seg allerede mens dyret er 1,5 cm langt. I 
fullstendig mørke blir disse små individene lyse, mens de blir 
mørke i lyset. Når disse dyrene har nådd en størrelse på omkring 
5 cm, er reaksjonen nesten blitt den motsatte. Holdes de nå i 
mørke, blir de mørke, og holdes de i lyset, så er reaksjonen 
avhengig av bakgrunnen idet de er bleke på en lys bakgrunn og 
mørke på en svart bakgrunn. Slike faser i fargeskiftet som følger 
individets utvikling er påvist hos en rekke fisk, bl.a. ørret, og en 
god del amfibier. 

Hvilke ytre stimuli bestemmer så fargeskiftet, og hvilke 
organer er det som er reseptorer for disse stimuli? 

Av ytre faktorer er det tre som bør nevnes: temperatur, fuktig-
het og lys. Innenfcr store områder ser temperaturen ut til ikke å 
være av noen betydning, men blir den særlig høy, f.eks. 35--45° C 
for krypdyr, medfører det vanligvis en konsentrasjon av 
melaninet og følgelig lysere dyr. Omvendt vil lave temperaturer 
på 1-5° C i alminnelighet forårsake en formørkning av individet. 

Fuktigheten er heller ikke av særlig stor betydning, men hos 
enkelte terrestriske hvirveldyr spiller den en viss rolle. Hos vår 
vanlige frosk vil fuktighet få melaninkornene til å ekspandere, 
mens mangel på fuktighet framkaller en konsentrasjon av 
pigmentet i melanoforene. Denne reaksjon skjer selv hos blindete 
frosk og er der or ikke formidlet av synet. Den er også uavhengig 
av bakgrunnsfargen. Selv på svart bakgrunn gir lengre tørke 
konsentrasjon av melaninet, og tilstedeværelsen av vann medfører 
en ekspansjon av pigmentet enten den belyste bakgrunn er svart 
eller hvit. 

Den best undersøkte faktor og også den som ser ut til å være 
den viktigste, er lyset. Lyset kan utøve sin virkning via øynene, 
og et slikt fargeskifte som kontrolleres via øynene, kalles en 
sekundær reaksjon. Det motsatte, det vil si en primær reaksjon, er 
når påvirkningen går en annen vei, f.eks. via reseptorer i huden. 
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Sekundære fargeskifter er det alminneligste hos de fleste voksne 
dyr. Typiske eksempler har vi hos de flyndrene som etterlikner 
mønstre i underlaget. Ligger slike fisk med hodet på hvitt og krop-
pen på svart underlag, blir fisken lys. Når hodet er omgitt av svart 
bakgrunn, er fisken mørk selvom kroppen ligger på hvitt. Det viser 
at det er den bakgrunn som omgir øynene som er av betydning, 
mens det er uvesentlig hva resten av kroppen hviler på. Hos mange 
dyr har en vist det samme ved blinding av dyrene. Da opphører 
tilpasningen til underlaget øyeblikkelig. 

Det er ikke den totale mengde lys som treffer øyet som bestem-
mer dyrets fargereaksjon. Hvis det var tilfellet, skulle en fisk reagere 
likt på en godt opplyst svart bakgrunn og en dårlig opplyst hvit 
bakgrunn. Det avgjørende er forholdet mellom mengden av lys som 
treffer øyet direkte ovenfra, og mengden av reflektert lys som øyet 
mottar fra underlaget. Dette er skjematisk fremstilt i figur 3. På svart 
bakgrunn (til venstre i figuren) vil bare en liten del av det innfallende 
lys bli reflektert og nå fiskens øyne, og fisken blir mørk. På hvit 
bakgrunn reflekteres en stor del av det innfallende lyset, og fisken 
blir lys. 

Hos en rekke fisk har man ved å variere belysningen, dekke til eller 
ødelegge deler av øyet, og til og med rotere det 180 grader, kommet til 
at de øvre og nedre deler av retina har forskjellige funksjoner. Hvis 
andre faktorer er konstante, vil en belysning av øvre del av retina få 
fisken til å blekne, idet vi jo da forsterker den komponent som normalt 
skulle svare til det reflekterte lyset. En belysning av nedre halvdel av 
øyet får fisken til å mørkne idet vi da forsterker den innfallende 
komponent. Tilsvarende vil en utelukkelse av lys fra øvre del av retina 
føre til en mørkere fisk, mens det samme for nedre del av retina gjør 
fisken lysere. 

Mens fargeskiftet hos voksne individer vanligvis reguleres via 
øynene, har en allikevel kunnet påvise en primær reaksjon hos mange 
former. Ved blinding av dyrene opphører som nevnt tilpasningen til 
underlaget, men kromatoforene kan allikevel vise en viss reaks;on på 
lys. De pleier da å vise en spredning av pigmentet i lyset og en 
konsentrasjon i mørket, altså den samme reaksjon som vi tidligere 
nevnte at en kunne iaktta hos enkelte larveformer. En slik pr:mær 
reaksjon kan formidles via reseptorer i huden, men 

både hos rundmunner og forskjellige fisk har en vist at også 
pineallegemet og til dels andre deler av hjernen er mottakelige for 
lysinntrykk. 

Siden lyset er av så stor betydning, er det bare rimelig at vi hos 
mange fargeskiftende former både blant fisk, amfibier og krypdyr 
finner en døgnvariasjon i pigmenteringen. Som mange andre ryt-
miske fenomener kan også slike døgnvariasjoner manifestere seg i 
lengre tid etter at individet er overført til konstante lysforhold. Etter 
å ha fastslått at det særlig er lyset som via øynene påvirker 
kromatoforene, må vi prøve å få et innblikk i hvordan formidlingen 
fra øynene til kromatoforene foregår. Etter at impulsen fra øynene 
har nådd hjernen, kan den videre overføring skje hormonalt eller 
nervøst. Analysen av hvordan formidlingen foregår hos de 
forskjellige arter, har, støttet av histologiske studier, vært basert på 
eksperimenter med operativ fjernelse og implantasjon av indre-
sekretoriske organer, injeksjon av ekstrakter, denervering og elek-
trisk stimulering av hudområder. 

Best undersøkt er melanoforene, men også andre typer av 
kromatoforer reguleres prinsipiellt på samme måten. 

Det er fastslått at hos mange former reguleres spredningen av 
pigmentet i melanoforene ved et hormon, intermedin eller den 
såkalte B substans (B for «black»), som kan ekstraheres fra pars 
intermedia i hypofysen. Fjernes hypofysen, skjer det ingen spred-
ning av pigmentet, og en får lyse individer. Det er sannsynlig at det 
er forskjellige former for intermedin hos forskjellige arter, men 
virkningen er ikke artsspesifikk. Således vil f.eks. intermedin fra 
kveg gi reaksjon i melanoforene hos fisk. 

Et annet hormon, en såkalt W-substans (W for «white») med 
en evne til å konsentrere pigmentet, er meget dårligere kjent, og det 
var lenge bare en hypotetisk antagonist til intermedinet, men for ca. 
10 år siden ble det påvist hos ørrekyt, en fisk som har vært meget 
brukt til studier av fargeskiftet. Dette hormonet stammer muligens 
fra hypofysens forlapp. Fra de aller siste år foreligger det data som 
viser at man hos andre fisk også kan ha et hormon med liknende 
effekt som produseres i hypothalamus i hjernen og derfra i form av 
neurosekret transporteres til hypofysen. 

Adrenalin har hos mange, men ikke alle undersøkte arter, en 
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sterkt konsentrerende virkning på melaninet. Det er allikevel lite 
trolig at det spiller noen særlig rolle som blodtransportert hormon i 
det normale fargeskiftet hos fisk og øgler selvom det er adrenalin 
som er årsak til at enkelte slike dyr blir bleke når de blir alarmert 
eller skremt. 

Den nervøse regulering er vel etablert hos mange former hvor 
man har kunnet påvise fibre som sørger for en konsentrasjon av 
pigmentet. En rekke forskjellige forsøk støttet av histologiske 
observasjoner viser at enkelte arter sannsynligvis også har nerve-
fibre som sørger for en spredning av pigmentet. 

Strengt tatt er det kanskje ikke så stor forskjell mellom den 
nervøse og den hormonale regulering av kromaforene idet man antar 
at de fibre som framkaller en konsentrasjon av melaninet, utøver 
dette ved en frigivelse av adrenalin eller en adrenalinliknende 
substans fra nerveendene, mens de fibre som framkaller en spred-
ning, gjør dette ved frigivelse av acetylcholin som diffunderer gjen-
nom vevet til kromatoforene. 

Man antar at den humorale kontroll er den fylogenetisk eldste, og 
at den nervøse kontroll er kommet til senere og har gjort mulig en 
raskere og bedre tilpasning til bakgrunnen. 

Hos amfibier blir kromatoforene i hovedsaken regulert hormonalt. 
Den europeiske løvfrosken som vi har brukt som eksempel tidligere, 
er lys, i ekstreme tilfelle gul, når adrenalininnholdet i blodet er høyt. 
Er det mye intermedin tilstede, er huden mørkegrønn, i ekstreme 
tilfelle svart. Når frosken er i den vanlige grønne tilstand, er begge 
hormoner tilstede i liten mengde. 

Hos fisk og krypdyr finnes det forskjellige grader i utviklingen av 
kontrollsystemet. Enkelte arter har en rent hormonal regulering; hos 
andre virker både hormonale og nervøse mekanismer, og hos noen 
arter finnes en rent nervøs regulering gjennom en eller to slags fibre. 

Det er sannsynlig at de hypofysehormoner vi har nevnt i det 
foregående, utøver sin virkning direkte på kromatoforene. Nå 
regulerer hypofysen også en rekke andre indresekretoriske organer, 
og den kan derfor tenkes også å kunne utøve en indirekte kontroll 
av kromatoforene. 

Det gjelder bl.a. den praktdrakt som finnes sesongmessig hos 

mange hanner av lavere hvirveldyr, som f.eks. stingsildhannens 
praktfulle rødfarge og forplantningsdrakten hos hannene av den 
store vannsalamander. Begge disse drakter er regulert av androgene 
hormoner fra gonadene. Disse fargeskifter er dels fysiologiske, dels 
morfologiske. Nettopp ved studiet av slike forplantningsdrakter hos 
hanfisk har en kunnet vise at det morfologiske fargeskiftet, her i 
form av en økning av antall kromatoforer, kan dirigeres hormonalt 
uavhengig av det fysiologiske. 

De former for fargeskifte vi hittil har behandlet, finnes hos fisk, 
amfibier og krypdyr. Mens disse fargeskifter som vi har sett, er 
basert på forskjellige forandringer i hudens kromatoforer, så er det 
typiske fargeskiftet hos fugl og pattedyr basert på et draktskifte. Det 
skyldes ikke omfarging eller avbleking av de eksisterende fjær og 
hår. Det er de enkelte fjær og hår som skiftes, og det nye som 
vokser ut, har en annen farge enn det som faller av. 

Det er såvidt mange likhetspunkter i denne prosessen når det 
gjelder fjær og hår, at det kan behandles under ett. Det ferdige 
produkt er resultatet av to uavhengige prosesser. Fjærens og hårets 
struktur er et resultat av samarbeidet mellom overhud og lærhud, 
mens pigmenteringen skyldes kromatoforene og i særdeleshet 
melanoforene. Melanoforene ligger som før nevnt, ved basis av 
overhuden nær den øvre del av bindevevspapillen (fig. 1). De har 
utløpere som med oppsvulmete endepartier ligger an mot de celler 
som skal bygge opp fjæren eller håret, og under fjærens og hårets 
vekst forsynes den passerende strøm av celler med pigment. 

Når fjæren eller håret skiftes, kan melanoforene være gått til 
grunne, og i så fall er de gått tapt som pigmentproduserende 
elementer for den nye dannelse som skal erstatte den gamle. Nye 
melanoforer kan imidlertid mobiliseres fra melanoblaster som ligger 
som et reservoir i bindevevspapillen eller annetsteds. I følge nyere 
tyske undersøkelser av hårskiftet på hunder og mennesker vil 
melanoforene ved begynnelsen av hårskiftet trekke seg tilbake og 
inn i bindevevspapillen hvorfra de igjen vandrer tilbake til sin 
gamle plass og forsyner det nye hår med pigment under dets 
utvikling. 

Nå er det et velkjent fenomen, ikke bare hos mennesker, men 
også hos en rekke andre pattedyr, at håret med alderen blir grått. 
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Det enkelte hår kan bli helt grått ved et eneste skifte, men det tar 
vanligvis lang tid før hele hårkledningen skifter farge. Ifølge de 
samme tyske undersøkelser vil med økende alder melanoforenes 
tilbaketrekning bli forstyrret, slik at disse ikke kommer tilbake i 
papillen, men går tapt med den følge at det nye hår vil mangle 
pigment og bli grått eller hvitt. 

Hos voksne fugl finner fjærskiftet i alminnelighet sted to 
ganger om året. Det fjærskiftet som på senvinteren eller tidlig på 
våren går forut for hekkingen, er bare fullstendig hos noen få arter, 
mens derimot det skiftet som kommer etter hekkingen, er 
fullstendig hos alle fugl. I alminnelighet skiftes ikke alle fjær på et 
fjærfelt på en gang, men gradvis slik at det blir en overgangsfase 
mellom de forskjellige drakter. 

Meget påfallende er draktskiftet mellom en farget sommerdrakt 
og en hvit vinterdrakt. Det ser ut til at dagslengden er en vesentlig 
faktor i fastleggelsen av tidspunktet for dette skiftet. Per Høst viste i 
en del forsøk med lirype i fangenskap, særlig i årene 1937 og 1938, 
at lyset og ikke temperaturen er av vesentlig betydning. Ved 
forlengelse av dagen med kunstig lys var det mulig å framkalle et 
skifte til forskjellige grader av vår- og sommerdrakt på en tid av året 
da kontrolldyrene ennå hadde sin vinterdrakt i behold. Ti'svarende 
førte en reduksjon av dagslengden til skifte til hvit drakt, mens 
kontrolldyrene ennå hadde sin fargete drakt i behold. Selv meget 
små eller kortvarige endringer i belysningen kunne føre til 
forandringer av det påfølgende fjærskiftet. Som et eksempel kan 
nevnes en rypehøne som i slutten av januar ble utsatt for fire døgns 
kontinuerlig belysning. I siste halvpart av februar hadde hun en 
farget fjærdrakt som kontrolldyrene først fikk i begynnelsen av april. 

Disse resultater er i overensstemmelse med det som er funnet hos 
enkelte andre arter av fugl. Hos stokkand har det således vist seg 
mulig ved en kunstig forlengelse av dagen å få andrikker til å 
framskynde skiftet til sommerdrakt til februar-mars mens de.- nor,; 
malt foregår i juni-juli. 

Det er naturlig å sammenlikne draktskiftet hos fugl med det vi 
finner hos pattedyr, og da først og fremst skiftet mellom en lysere 
vinterdrakt og en mørkere sommerdrakt slik vi kjenner det fra 

hjemlige arter som ekorn og hare, snemus og røyskatt. Eksperimen-
telle undersøkelser med forskjellige arter tilhørende mårfamilien og 
med den amerikanske skogsharen (Lepus americanus) har gitt 
samme resultater som overfor nevnt for fugl: det er variasjonene i 
forholdet dag/natt og ikke temperaturen som er den viktigste ytre 
faktor for fastleggelsen av tidspunktet for pelsskiftet. En amerikansk 
undersøkelse med forskjellige mårdyr av slekten Mustela viste at 
ved å redusere den daglige lysperioden i en viss tid ble det indusert 
et pelsskifte som resulterte i hvit pels, mens en økning resulterte i 
skifte til brun sommerpels. Det viste seg også at det ikke var 
nødvendig med alternerende farger ved hårskiftene. Dyr kunne 
skifte fra brun pels til brun eller fra hvit til hvit. Ved å dekke til 
øynene på den amerikanske haren har det vært mulig å vise at lyset 
øver sin virkning via øynene. 

Degerbøl og Møhl-Hansen studerte gjennom flere vintre pels-
skiftet på 7 halsbåndlemen som var brakt til Danmark fra Grønland. 
Mens skiftet til den hvite vinterpels på Grønland vanligvis finner 
sted i september-oktober, var det en sterk forsinkelse hos dyrene i 
Danmark. Den første vinteren var ikke den hvite drakten ferdig før i 
januar-februar, og det neste året var hårskiftet ennå mere forsinket, 
og pelsen ble ikke hvit. Dette til tross for at disse vintrene var meget 
kalde med temperaturer ned til 30 kuldegrader. Det er derfor mulig 
at lysforholdene også her har vært av vesentlig betydning. 

Temperaturen er også en faktor som er blitt trukket inn i 
forbindelse med disse fargeskiftene. Som en indikator på tempera-
turens betydning har en brukt det forhold at mange arter bare skifter 
til hvit vinterdrakt i de nordligste og kaldeste delene av 
utbredelsesområdet. Salomonsen i Danmark undersøkte et om-
fattende felt- og museumsmateriale av fjellrypa og sammenliknet 
den med lirype, røyskatt, nordisk hare og halsbåndlemen, og mente 
at det ikke er lyset, men overgangen til de lavere temperaturer som 
betinger fargeskiftet hos disse dyr. Hans studie var imidlertid ikke 
basert på eksperimentelle data. En nyere engelsk undersøkelse over 
røyskatten viser at det ikke er mulig å starte et pelsskifte i dette dyr 
ved temperaturendringer, men temperaturforandringer kan påvirke 
hastigheten på pelsskiftet. 

21 169 



fargete indre deler. Bruddet skjer hos enkelte på et sted hvor 
fjærens skaft er særlig tynt. En slik bremfelling har for eksempel 
tornirisken om våren når avbrekkingen av de ytre bleke fjærdeler 
bl.a. blottlegger hannens karmosinrøde bryst. 

I andre tilfelle kan man iaktta en bleking av pigmentet. Et 
eksempel er en svart og hvit fluesnapper som nettopp er kommet 
tilbake fra vinteroppholdet. De ytre delene av fjærene som har 
vært utsatt for den kraftige tropesolen, er brune i fargen, mens de 
indre delene som har ligget beskyttet, fremdeles er svarte. 

Hos pattedyr kan det unntagelsesvis skje en fargeendring i de 
fastsittende hår før de felles. Hos den amerikanske baribalbjørnen 
skifter hårene fra svart til brunt før de faller av, og hos røyskatten 
kan hårene blekes noe før de skiftes om høsten. 

At sollyset kan utøve en stor virkning på hudens pigmentering, 
nevnte jeg innledningsvis ved å referere til vår egen reaksjon på 
bestråling med ultrafiolett lys. Det som skjer i huden når vi blir 
brune, kan deles inn i tre prosesser. Allerede etter noen få 
minutters belysning vil det skje en formørkning av melaninkorn 
som allerede er tilstede i huden, og fenomenet når vanligvis sitt 
maksimum innen en time. Det er relativt langbølgete ultrafiolette 
stråler som er virksomme i denne prosessen. En antar at den 
skyldes en oksydasjon av tilstedeværende relativt redusert 
melanin, idet en har kunnet vise at tilstedeværelsen av surstoff er 
nødvendig for at prosessen skal gå. 

En helt annen effekt av solstrålingen er at melaninkornene 
vandrer utover og oppover i melanoforenes utløpere, og ifølge 
enkelte kilder også trenger inn i andre overhudsceller som 
utløperne har kontakt med. På denne måte kan melaninet nå helt 
ut i hudens ytterste lag, og på grunn av pigmentkornenes nye 
plasering nærmere overflaten virker huden mørkere for oss til 
tross for at den totale mengde av melanin ikke er endret. Denne 
prosessen som kan iakttas et par dager etter bestrålingen, fører til 
at de basale cellelag i overhuden blir omtrent tomme for melanin. 
Men nå setter den tredje prosessen inn, nemlig en nydannelse av 
melanin i melanoforene. Denne prosessen begynner omtrent to 
dager etter bestrålingen, når sitt maksimum omtrent 19 dager 
etterpå, og etter en måneds tid begynner mengden av nydannet 
melanin å avta slik at 

Selvom det ikke er noen direkte årsakssammenheng mellom 
temperatur og fargeskifte, kan det godt tenkes at både sne og 
temperaturendringer kan utøve en indirekte virkning på farge-
skiftet. Slike faktorer kan endre dyrets atferd til en mer skjult 
tilværelse og derved forandre forholdet mellom dag og natt. 

De lysinntrykk som øyet mottar, formidles via centralnerve-
systemet og medfører endringer i hypofysens aktivitet, og det er 
sannsynligvis dette organ som regulerer draktskiftet. Således førte 
en fjernelse av hypofysen hos ilder til at det sykliske hårskiftet 
forsvant. Og injeksjon av ekstrakt fra hele hypofyser fra brune dyr 
fikk hvite vinterdyr av den amerikanske haren til å skifte de hvite 
hår med brune. 

Det er imidlertid slett ikke hos alle pattedyr at hårskiftet 
reguleres endokrint. En dansk undersøkelse fra 1958 viste at 
fjernelsen av hypofyse, binyrer, gonade og skjoldbruskkjertel ikke 
førte til bortfall av hårsyklusen hos mus. Det er derfor muligens en 
forskjell i reguleringsmekanismen mellom mus og mange andre 
smågnagere på den ene side, og halsbåndlemen, der_ amerikanske 
haren og mårdyr på den andre siden. 

Nå er hypofysen et meget komplisert organ med en rekke 
funksjoner. Det kan derfor her, som hos lavere hvirveldyr, tenkes at 
draktskiftet reguleres indirekte fra hypofysen. Ofte finner vi en 
parallellitet mellom den seksuelle utvikling og skiftet fra hvit 
vinterdrakt til farget sommerdrakt. Dette er påpekt av Høst hos 
liryper, og av andre hos den amerikanske haren og mårdyr av 
slekten Mustela. Hos den amerikanske haren reagerte imidlertid 
såvel kastrerte individer som dyr uten skjoldbruskkjertel normalt på 
lysvariasjonene. Så her ser det ikke ut til at noen andre endokrine 
organer enn hypofysen virker inn på disse sesongmessige skiftene. 

En indirekte virkning har man imidlertid i andre karakterer. 
Nebbfargen hos fugl er ofte en god indikator på kjønnsorganenes 
tilstand. Som eksempel kan nevnes stær som skifter fra mørkebrunt 
til gult nebb i hekketiden. Kastrerte individer har derimot mørke 
nebb hele året igjennom. 

Foruten ved et skifte av fjær og hår kan en fargeforandring finne 
sted på grunn av slitasje og avbleking. Hos enkelte fugl faller lyse, 
ytre deler av fjærene av etter en tid og blottlegger mer intensivt 
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den svarte tanken utgjorde de lyse fisk 74 °,,'() av dem som ble 
spist der. 

Dette forsøk skulle da vise, hva en kunne vente, at fargeskiftet 
hos hvirveldyr kan ha en beskyttende virkning. 

huden igjen har sitt normale melanininnhold etter 9i/2 måned. 
Vandringen og nydanningen av pigmentet skyldes mere kortbølgete 
ultrafiolette stråler. Mens disse siste reaksjoner, vandring og ny-
danning av pigment, skjer kraftigst i hud som ikke på lenge har vært 
utsatt for bestråling, vil den første reaksjonen, formørkning av 
allerede eksisterende melanin, ha størst effekt på hud som har vært 
eksponert tidligere og har beholdt sin solbrenthet. 

Som noen avsluttende betraktninger kan en da ta for seg spørs-
målet om den økologiske betydning av fargeskiftet. Den moderne 
dyrepsykologi har hatt et rikt arbeidsfelt nettopp i studiet av 
betydningen av praktdrakten for atferden under forplantningstiden for 
eksempel hos stingsilden. Atskillig færre undersøkelser har vært 
utført over betydningen av det fargeskiftet som er en reaksjon på de 
umiddelbare omgivelser. Et slikt skifte kan brukes på en rekke måter 
enten til å skjule e'ler til å framheve hele individet eller deler av det. 
Mens de fleste forskere har lagt vekten på den mulige beskyttende 
virkning som fargeskiftet kan ha, har andre framhevet at det muligens 
er av betydning for helt andre prosesser som f.eks. 
temperaturreguleringen. Jeg nevnte tidligere at visse amfibier og 
krypdyr blir mørke ved særlig lave temperaturer og lyse ved høye 
temperaturer. En temperaturregulerende effekt kan derfor muligens 
gjelde for enkelte landdyr. Men det vil være av liten betydning for 
fisk, og det kan vanskelig forklare den etterlikning av mønstre som vi 
finner hos flyndrer. 

La meg slutte med å referere en av de få eksperimentelle under-
søkelser med hvirveldyr på dette felt, nemlig Sumners arbeide fra 
1934-35. Han holdt moskitofisk (Gambusia patruelis) i hvite eller 
svarte akvarier i opptil et par måneder, slik at individene ble meget 
bleke eller meget mørke. Både lyse og mørke fisk ble så sluppet 
sammen i en stor tank som enten var mørk eller lys. Fiskene blandet 
seg og svømte sammen i en felles stim. Opp i tanken ble det sluppet 
to Galapagos pingviner (Spheniscus mendiculus) som viste seg som 
meget effektive fiskeetere. Selvom fiskene gradvis tok etter den 
fargen som tanken hadde, kunne Sumner selv etter flere timer lett 
skille de lyse individene fra de mørke. Resultatet av pingvinfor-
søkene var at ialt 749 fisk ble spist, og dette fordelte seg slik at av de 
fisk som ble spist i den lyse tanken, var 61 % mørke, mens i 

Sm°anotiser. 

Kongeørna ved 
Ornitologisk litteratur i dag hevder stort sett at kongeørna er 

så sky ved reiret at den alltid forsvinner ut av synsvidde når 
mennesket kommer på besøk. Det er sjelden man ser ørn i 
reirområdet, heter det, og nåtidens ornitologer fester liten tiltro 
til beretninger om angrep av ørn ved reiret. 

Det er pussig at man på den måten avfeier alle beretninger om 
pågåenhet fra ørnas side. Det er sikkert ikke alltid fortellerne har 
tatt feil av ørn og fjellvåk, selv om det ofte er tilfelle. For egen 
del vil jeg berette et par eksempler på at kongeørna ikke behøver 
være særlig sky når det kommer folk i reirtrakten. 

Første gang jeg hadde gleden av å nærme meg et bebodd 
ørnereir, svevde ørna over meg og harehunden Freya i ca. 60 m 
høyde. Når Freya vimset et stykke foran meg, senket fuglen seg 
enda lavere ned. Men oppe i bergveggen lå reiret, så denne ørna 
var ikke sky. Det var en fullt utvokset fugl, uten ungfuglens 
tydelige hvite flekker. Jeg kunne imidlertid skimte lysere 
sjatteringer i fjærdrakten. 

I Valdres er det flere ørnereir, og tre av disse har jeg jevnlig 
studert i mine ferier. Ved det ene reiret oppfører ørnene seg som 
regel slik som foreskrevet i faglitteraturen - jeg kan med 
kikkerten se dem sveve høyt over fjellet når folk nærmer seg. 
Men plutselig - sommeren 1958 - kom den ene ørna kretsende 
lavt over meg da jeg var på vei opp reirfjellet. Den senket seg 
ned til ca. 20 m og hang der mens den betraktet meg. Så tok den 
til å sirkle over meg, men steg nå høyere. Til slutt forsvant den. 

Ved det andre reiret - som lå like ved beferdet vei - fløy 
ørnene til og fra ungen i bergveggen uten å bry seg om folk. 
Ørnene hekket bare ett år på denne plassen, for det ble skutt etter 
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Foreningsmeddelelser. Skjærerede av ståltråd.
Skjæren er sikkert en intelligent fugl, og den kan visst også vise skøyeraktige 

tendenser. At nøden kan lære også den «å spinne», så jeg under et besøk i 
sommer i Nykvåg, ytterst mot havet i nordvest på Langøen i Vesterålen. - I en 
liten lunt beliggende have vokste stedets eneste små trær eller rettere busker - 
rogn og selje. I seljen hadde et skjærepar bygget rede. Men av de få og små 
buskene var det nok ikke blitt tilstrekkelig med pinner til redet, så skjærene hadde 
måttet ty til annet materiale, og øiensynlig hadde det vært god tilgang på 
ståltrådbiter, for praktisk talt hele redet bestod av ståltråd. Til det innerste og 
selve redekoppen hadde skjærene fundet strå og gress nok. 

Haveeieren, frøken Clara Christiansen, visste ikke riktig hvad hun skulde 
gjøre med det svære redet; pent var det ikke, men hun syntes vel at det vilde være 
synd på skjærene å rive det ned. Noe lett arbeide vilde det heller ikke bli. Redet 
får sikkert stå i fred. 

Heller ikke herredsskogmester Angell, som har Vesterålen til distrikt, hadde 
sett et slikt rede før. 

T. K.

Større skrikørn (?) i Numedal. 
Mandag 1. juni 1959 observerte undertegnede på snaufjellet mellom Nes i 

Hallingdal og Rødberg i Numedal, nærmere bestemt ved Kolbjørnseter, et 
eksemplar av Større skrikørn. Fuglen var ca. dobbelt så stor som de to kråker 
som forfulgte den, var mørk brun med hvit overgump og hadde dessuten to 
lysere bånd på oversiden av vingene. Den kretset med lett nedvinklede vinger. 
Den steg siden i høyden og forsvant i østlig retning. 

Med hilsen Hans-
Inge Lund Tange?t. 

Zoolog tar doktorgraden.
Denne observasjon er forelagt for konservator Willgohs, som skriver: «Det 

forbauser meg litt at observatøren høres så sikker i sin sak. Ved en slik flyktig 
iakttagelse er det vanskelig uten videre å fastslå at dette virkelig var skrikørn 
(Aquila clanga). I flukt kan nok den antatte skrikørn trolig minne meget om 
kongeørn, og det er nokså nærliggende å tenke seg muligheten av at det her kan 
dreie seg om ungfugl av kongeørn - uten at jeg selvsagt bestemt kan benekte eller 
bekrefte noen ting.» 

Den 4. april 1959 disputerte cand. real. Kåre Elgmork for doktorgraden ved 
Universitetet i Oslo. Doktorarbeidets tittel var: Seasonal occurrence of Cyclops 
strenuus strenasus in relation to environment in small water bodies in Southern 
Norway. 

Doktorarbeidet, som er trykt i Folia livnnologica scandinavica, nr. 11, 1959, er 
et studium over årssyklus i naturlige populasjoner av en av våre vanligste dam-
former blant copepodene, eller hoppekrepsene som de populært kalles. Ved å ta 
prøver med kort tidsintervall gjennom ca. 6 år, kunne variasjonene i popula-
sjonenes sammensetning i 5 lokaliteter på Ringerike klarlegges i detalj og 
sammen. stilles med samtidige observasjoner over de viktigste miljøfaktorene. 

Av de mest betydningsfulle resultater kan nevnes påvisningen av en dvale-
tilstand om sommeren. Arten forsvinner regelmessig på forsommeren og ligger i 
dvale i bunnslammet over sommeren til følgende høst, og i noen tilfelle også 
gjennom den etterfølgende vinter. 

Red. 
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