
Observasjoner over sildas gyting 
i fangenskap. 

Av Olav Dragesund. 

Etter at de Norsk-Islandske merkeforsøk ble satt igang i 1948, 
er det flere ganger forsøkt å holde sild i fangenskap for å 
undersøke om merkingen innfluerer på sildas dødelighet, og om 
silda kvitter seg med merkene. 

Resultatene av disse forsøk ligger utenfor rammen av denne 
artikkel, og her vil det bare bli redegjort for noen observasjoner 
som ble gjort over sildas gyting under ett av de ovenfor nevnte 
forsøk vinteren og våren 1955. 

Forsøkene ble foretatt i en vik på Barekstadlandet utenfor 
Florø. Stenget, som silda ble holdt i, hadde tilnærmet form som 
et trapes, der de parallelle sidene var henholdsvis 10 og 20 m, og 
avstanden mellom dem 15 m. Dybden var 4 m på det dypeste og 
2 m på det grunneste, målt ved høyvann. Fig. 1 og 2 viser 
henholdsvis skisse og foto av stenget. 

Den merkete og umerkete silda ble skilt fra hverandre ved en 



igjenværende silda ble fortsatt holdt i fangenskap under gunstige 
værforhold fremover våren og forsommeren. Dødeligheten, som 
var størst i begynnelsen av forsøket, avtok utover våren, og etter 
23. april fant en ingen døde sild i stenget. 

Tabell 1. 

Fordeling av gonadenes modningsgrad hos sild tatt fra landstenget 15. februar. 
Frequency distributions of the maturity stages of herring taken from the beachseine on 
15. February. 

I tabell 1 er vist fordelingen av gonadenes modningsgrad hos 
sild tatt fra landstenget 15. februar. Silda hadde da stått 18 døgn i 
lås. Som det vil framgå av tabellen, var mesteparten av silda i 
stadium V, og hadde altså ikke begynt å gyte før den ble overført 
til stenget. Sild i stadiene fra I-III og IV-VIII er henholdsvis 
umodne og kjønnsmodne dyr. 

Fram til 28. februar ble gonadenes modningsgrad hos den 
silda som døde i stenget, undersøkt. Alle kjønnsmodne sild var i 
stadium V (tabell 2). Heller ingen av den silda som døde etter 1, 
mars hadde gytt. 

Framover våren ble det tatt tre stikkprøver av den levende 
silda i stenget. Den 24. mars ble tre sild tatt opp, og samme antall 
ble undersøkt henholdsvis 5. mai og 16. juni. Gonadene ved de 
to første stikkprøvene var alle i stadium V, den 16. juni derimot 
var to sild i stadium V og en i stadium VII. 

skillevegg langs djupålen i vika, og for å hindre at fugl skulle 
komme inn i nota, ble det strukket garn over stenget. Fra et 
landsteng like i nærheten ble det slept sild i en notpose bort til 
vika, og 16. februar ble 500 sild merket og satt over i den ene 
halvpart av stenget (A, fig. 1). I den andre halvparten (B, fig. 1) 
ble det sluppet inn 500 umerkete sild. 

Dessverre lå stenget noe utsatt til for uvær, og under en 
storm fra sør i månedskiftet februar/mars gikk det hull i 
notveggen, og over halvparten av silda kom seg ut, mest av den 
merkete. En klarte imidlertid å få tettet hullet uten å ta op -N nota, 
og den 
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De fleste av den kjønnsmodne silda hadde gytt. Hos noen få sild 
kunne en imidlertid merke at gonadene ikke helt hadde tømt seg. 
Det så ut som noe av rognen og melken hadde «forsteinet» seg, 
og det er tvilsomt om gonadene ville ha tømt seg helt om silda 
hadde fått stå -ennå lenger i stenget. I tabell 3 er fordelingen av 
gonadenes modningsgrad vist. (De gonader som hadde 
«forsteinet» rogn og melke i seg, ble bestemt til stadium VIL) --- 

De foran nevnte data viser at gytingen ble sterkt forsinket 
mens silda sto i stenget. Normalt gyter silda mellom 15. februar 
og 15: mars, og etter 1. april er det sjelden å finne sild som ikke 
er utgytt. Det er mest sannsynlig at gytingen foregikk i siste 
halvdel av juni. På denne tid ble det også funnet rogn som hadde 
klebet - seg fast i notveggen. 

I fri sjø gyter silda hovedsakelig i vannmasser med en 
temperatur på mellom 5-6° C og en saltholdighet på 33-34 °/oo 
(Runnstrøm 1941). 

Temperaturen ble målt hver dag i stenget, unntatt i tiden fra 
1.-25. mars og fra 11.-16. april. Det ble også tatt vannprøver for 
bestemmelse av saltholdigheten, unntatt i dagene fra 1.-25. mars. 
Disse prøver ble tatt hver tredje eller fjerde dag. De hydro-
grafiske observasjonene ble tatt i overflaten, og vanligvis mellom 
kl. 11.00 og 14.00. 

På fig. 3 er verdiene for temperatur og saltholdighet 
inntegnet. Verdien for saltholdigheten den 4. mai er sløyfet da 
den var urimelig lav (22,9 °/oo)• 

Temperaturen svinget de første 14 dagene mellom 0-4° C. L 
slutten av mars lå temperaturen på omkring 4° C og i første 
halvdel av april var den mellom 4-5,5° C. Først i siste halvdel av 
april kom temperaturen opp i 5,5-6,5° C. I de fleste dagene i mai 
svinget temperaturen mellom 6-7° C med en gradvis økning i 
slutten av mai. De første dagene av juni var det et utpreget 
maksimum med en temperatur helt oppe i 12,8° C den 4. og 5. 
juni. Deretter sank temperaturen igjen til 7,4° C den 8. juni, og 
steg gradvis igjen i siste halvdel av juni. 

Saltholdigheten holdt seg noe under 32°/0o de første 14 
dagene. I slutten av mars var den så helt oppe i 33,2 °/oo, men 
sank igjen i begynnelsen av april til 28,2 °/oo den 12. april. I siste 
halvdel
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av april holdt den seg på mellom 32,5 °/oo og 33,1 °/oo, deretter 
var det en svak senkning igjen. Fra begynnelsen av mai og helt 
fram til midten av juni var det så en gradvis stigning i 
saltholdigheten fra 31,6 °/oo den 9. mai til 34,5 °/o, den 16. 
juni 
Konklusjon. Temperaturen var spesielt lav i siste halvdel av 
februar med en gjennomsnitts-temperatur på 2,0° C. Det er sann-
synlig at denne relativt lave temperatur, som trolig også var til-
nærmet like lav i det dyp silda sto i (ca. 1,5 m), har virket sterkt 
hemmende på gyteprosessen. Også i slutten av mars og 
begynnelsen av april var temperaturen lavere enn en normalt 
finner den på gytefeltene. Gjennomsnittstemperaturen fra 25. 
mars til 12. april var 4,4° C. Først i midten av april kom 
temperaturen opp mellom 5-6° C, som ansees for å være den 
mest vanlige temperatur på gytefeltene. 

Den høye temperatur i begynnelsen av juni skyldes en 
sammenhengende godværsperiode på ca. 14 dager, og vannet var 
neppe homotermt til bunns, selv om temperaturen nok var 
betydelig høyere også der enn tidligere på våren. 

Gyteprosessen ble sannsynligvis satt igang som følge av stig-
ningen i temperaturen i månedsskiftet mai/juni. 

Summary. 

Observations on the spawning of herring in captivity. 
During the winter and spring 1955 Norwegian spring spawners 
were held in a cove situated in the neighbourhood of Florø 
(Figures 1 and 2). 

The herring were caught in a beach-seine, and kept there until 
16. February, when they were enclosed in the cove. The 
distribution of the maturity stages on 15. February is shown in 
Table 1. 

In the period 16.-27. February, 54 herring were found dead in 
the cove. The maturity stages of these herring are listed in Table 
2. During the following months the rate of mortality decreased 
and no herring died after 23. April. 

The maturity stages of the herring living in the cove were 
4 
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Søndag 30. juni: En halv times tid gikk før fuglen la seg på 
eggene igjen etter å være blitt skremt. 

Tirsdag 2. juli: Fuglen ruget fast, og jeg tok noen bilder. 
Fuglen lå hele tiden på eggene. 

Torsdag 4. juli: Kyllingene var klekket. Ungene krabbet ut av 
redegropen under fotograferingen, men ble forsiktig lagt tilbake 
igjen. 

checked three times, 24. March, 5. May and 16. June. _ Three 
herring were investigated each time, and with the exception of 
one, which was spent when it was taken up 16. June, they were 
all in maturity stage V. 

The herring were held in captivity until 30. June. At that time 
nearly all the mature herring were in stage VII (Table 3). The 
spawning had probably taken place during the second part of 
June. In this period herring eggs were also found attached to the 
wall of the seine. 

Both the temperature and salinity were measured in the cove, 
and the observations were taken in the surface (Figure 3). 

During the second part of February, and the whole of March 
the spawning had evidently been delayed because of the low 
temperature. During the period 28. May to 4. June the 
temperature of the surface water rose from 7,8-12,8° C. This 
increase probably induced the herring to spawn. 

Litteratur. 

Runnstrøm, S., 1941. tQuantitative Investigations on Herring 
Spawning and its yearly Fluctuations at the West Coast of 
Norway». Rep. Noraueg. Fish. Invest., 6 (8): 71 pp. 

Noen observasjoner 
ved. nattravnens 
rugeplass 

Av Gunnar 

Hagenlund. Observasjoner 

i 1957. 

Observasjoner i 1958. 

Onsdag 25. juni: Fuglen ble funnet rugende i samme 
redegropen som i 1957. 

Torsdag 26. juni: Stedet ble besøkt av lektor Hafslund og meg. I en årrekke hadde det vært et ønskemål hos meg å finne 
l d 30 j i 19 l k d
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Fredag 27. juni: Besøkte igjen stedet sammen med Hafslund 
og fikk høre noen svake pip som ved nærmere undersøkelse viste 
seg å komme fra eggene. Hafslund ble igjen ved stedet og 
fotograferte ungene mens klekkingen foregikk. Klokken 23.45 
samme kveld kontrollerte jeg stedet og fant alt i orden. 

Lørdag 28. juni: Var på stedet igjen sammen med Hafslund, og 
alt var i skjønneste orden. Et usedvanlig heftig regnvær gikk over 
Hyggen-området om formiddagen den 29. juni. 

Mandag 30. juni: Det var ingen unger igjen på rugeplassen og 
ingen fugl å se. Stedet ble ikke besøkt mer dette året. 
Observasjoner i 1959. 

Søndag 12. juli: Fant en ny rugeplass for nattravn i Hurum i 
samme omgivelser som i Hyggen. Det var en åsskråning med 
småvoksen furuskog, hvor der også vokste små osp. Eggene lå på 
et underlag av småkvist og forårsløv av osp. 

Tirsdag 14, juli: Et lite telt ble satt opp uten at fuglen fløy av 
eggene. 

Onsdag 15. juli: Tok en rekke bilder under gode lysforhold og 
uten at fuglen ble skremt. En gang imellom åpnet den gapet som 
om den gjespet. Fuglen hadde vakre farger inne i munnen. 

Fredag 17, juli: Nytt besøk uten at fuglen ble skremt av redet. 
Det var solskinn, og fuglends strupe beveget seg hurtig ut og inn. 
Lørdag 18. juli: Ungene var klekket, og jeg hørte svake pip fra 
dem mens jeg satt i teltet og betraktet fuglen. Jeg var på stedet 
igjen kl. 22.30 utrustet med et Exakta-kamera, 18 cm, telelinse og 
kunstlys. Hunnen fløy av rugestedet ved første glimt fra 
kunstlyset og satte seg på en gren ca. 5 m fra teltet. Nytt opptak 
ble gjort med blender 3,5 og kunstlys. Hannen kom nå til stede 
og satte seg mellom teltet og ungene. Innstillingen av apparatet 
ble gjort på skjønn da klokken var 23.30, og det var blitt ganske 
mørkt. Fuglen lettet ved glimtet og holdt et veldig leven rundt 
teltet. 

Søndag 19. juli: Besøkte igjen stedet og en rekke bilder av 
ungene ble tatt. 

Onsdag 22. juli: Oppholdt meg ved rugeplassen i 4 timer fra 
kl. 23.00 til 03.00 neste dag. Begge fuglene såes ofte sammen ved 
redet, men det var umulig å se hva de foretok seg på grunn av 

mørket. Enkelte ganger kunne det være 4 nattravner samtidig 
over teltet og rugeplassen. Fuglene stod av og til stille i luften og 
skvaldret nesten som skjærer. 

Torsdag 23. juli: Val på stedet kl. 20.00 og tok noen opptak i 
farger med kunstlys. 

Torsdag 30. juli: Tok noen bilder av ungene som var store og 
godt utviklet, men helt hjelpeløse. De kunne ikke fly ennå. Fredag 
31. juli: Var på stedet sammen med lektor Hafslund som tok 
diverse bilder av ungene. Under fotograferingen åpnet disse sine 
veldige gap og hveste som hoggorm. 

Søndag 23. august: Ingen observasjoner i den mellomliggende 
tid på grunn av feriereise. Ved besøk på rugeplassen for å ta ned 
teltet ble det iakttatt at såvel ungene som hunnen fremdeles var i 
nærheten av rugeplassen. 
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Observasjoner i 1960. 

Fredag 5. august: Fant en nesten fullvoksen nattravnunge 
omtrent 50 m fra fjorårets rugeplass. Et egg lå uklekket et lite 
stykke fra ungen. 

Det er et lite vann under åsen hvor rugeplassen er, og jeg har 
ofte sett fuglen fly ned til vannet, hvor det blir ringer etter den i 
vannflaten. Tar den da døde insekter i vannflaten eller drikker 
den kanskje på lignende måte som svalene? 

Jeg vet ikke om mine iakttakelser bringer noe nytt om natte-
ravnen, men studiet av denne rare fuglen har gitt meg noen inn-
holdsrike og herlige nattetimer som jeg ikke på noen måte ville 
være uten. 

Tamreinen i Antarktis. 
Av Per Øynes. 

belte (Fig. 1). Klimaet er hårdt. Den årlige middeltemperatur 
ligger et par grader over frysepunktet, men temperaturer lavere 
enn = 20° C er likevel sjeldne. Øya er ofte hjemsøkt av svære 
stormer, kombinert med store nedbørmengder, særlig i form av 
sne. De høye fjellene er snekledt året rundt, og dalene i de dypeste 
fjoxdbunnene er fylt av svære isbreer, som på Spitsbergen. Det er 
derfor halvøyene som gir de beste livsmulighetene for reinen. 

Vegetasjonen på Syd Georgia domineres av tussakområder. 
Tussak (Poa flabellata) er et stort omkring meterhøyt gras som 
vokser i store dusker bortover bakken (Fig. 2). Det vokser fra 
stranden og oppover fjellsidene til omtrent 100 meters høyde. I 
innlandet og til fjells avløses tussaken av mindre arter gress, 
moser og lav, som ikke finnes i Norge. 

Det var såiedes et fremmedartet miljø de norske reinene kom 
til. Eksperimentet med overføring av norsk rein til Antarktis var 
bare av den grunn i høy grad spennende. 

Et problem som kunne vanskeliggjøre omplantingen, var at 
årstiden på Syd Georgia er omvendt av årstidene i Norge. Dyrene 

I 1909 kjøpte den kjente hvalfangstpioneren C. A. Larsen 11 
norske rein og satte dem i land på Barffhalvøya på nordøstkysten 
av Syd Georgia. Omkring 1911 ble det gjort et nytt forsøk, da 
5 dyr ble sloppet ut ved Leith Harbour, og endelig i 1925 ble 7 
dyr sloppet ved Husvik Harbour. 

Olstad (1930) besøkte Syd Georgia i 1928 og fant at 
bestanden på Barffhalvøya hadde øket til 400-500 dyr. Dessuten 
var ca. 200 blitt drept ved jakt. Den flokken som ble sloppet ved 
Leith Harbour, hadde øket til ca. 20 dyr, som alle ble drept ved 
snøskred. Også bestanden ved Husvik Harbour hadde øket, men 
Olstad sier ikke hvor meget. Siden Olstads undersøkelser, har det 
vært stille om reinen på Syd Georgia helt til Bonner (1958) 
foretok nye bestandsundersøkelser. Det viste seg da at 
reinstammen på Barffhalvøya hadde øket til omkring 4000 dyr, 
og bestanden på Husvik Harbour til mellom 100 og 20U dyr. 1` et 
vil for begge flokkers vedkommende si en nettotilvekst på vel 10 
% pr. år. 

Syd Georgias natur minner nokså meget om et nordnorsk 
kystlandskap med høye fjell og grønn vegetasjon i et smalt strand 149 
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Reinen på Syd Georgia har rikelig med mat fordi den fore-
trekker tussak fremfor andre planter. Dermed er den blitt den 
eneste reinstamme i verden som ikke har moser og lav som viktig 
næring. Tussaken er som før nevnt den dominerende plante på Syd 
Gorgia, de andre planteartene ville neppe gitt næringsgrunnlag for 
noen større reinstamme. Bonner regner med at reinen, da den ble 
sloppet ut, fant lav i tilstrekkelige mengder, og at den så etter hvert 
har vennet seg til tussaken som er blitt hovednæringen. Olstad 
derimot mener at små fragmenter av sopp og lav som han fant i 
mageinnholdet i de dyr han undersøkte, var kommet inn ved uhell. 
Bonner innrømmer også at disse planter bare spiller en ubetydelig 
rolle som næring for dyrene, men er ikke enig i Olstads konklusjon. 

Siden det er så rikelig med mat, er naturlig nok reinen på Syd 
Georgia i god kondisjon, bedre enn i Norge. Den er ikke plaget av 
parasitter, hverken utvendige eller innvendige. Reinbremsen og 
andre plageånder kom ikke med dyrene sydover. Der finnes ingen 
rovdyr, men både Olstad og Bonner regner med den mulighet at 
skuaen (Catharacta skua) kan drepe nyfødte kalver. Denne fugls 
agressivitet er velkjent blant hvalfangere. Rester etter 

ble tatt sydover da det var høst i Norge, hvilket altså tilsvarer vår på 
Syd Georgia. Hunnene var gravide da de ble landsatt, og de som ble 
sloppet ut i 1909, fikk unger (6 i alt) i mai 1910, det vil si seint på 
høsten dernede. Ungene overlevde den harde vinteren og ble sett i 
god kondisjon julen 1910. Nå hendte det merkelige at mødrene ikke 
gikk inn i en ny brunstperiode, som normalt, men først ble svangre i 
den antarktiske høsten og kom med sitt neste ungekull først i 
november 1911. Dermed var det etablert en forplantingsrytme som 
den reinen har i Norge; parring om høsten med ungekasting om 
våren. Reinen på Syd Georgia viser klart at de indre krefter først 
begynner å virke når ytre vilkår er til stede. Hunnene som kom dit, 
aborterte ikke de nylig anlagte fostre til tross for transporten gjennom 
tropene og svanger, skap på en unormal årstid. Svangerskapet ble 
således ikke påvirket av klimatiske faktorer. På samme måte som med 
forplantningen gikk det med røyting og hornskiftning. Etter to år var 
det etablert en ny årsrytme, seks måneder forskjøvet i forhold til 
årsrytmen i Norge. 
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Litteratur. nærmere 50 rein som Bonner undersøkte, viste at bare tre av 
disse kunne tenkes å ha dødd en naturlig død. De øvrige var 
omkommet ved snøskred, ved å falle utfor stup o.l. 

Det viset seg at reinen er forbausende stasjonær på Syd 
Georgia. På Barffhalvøya er dyrene stengt ute fra resten av øya 
av to veldige isbreer. På denne store halvøya trekker de tilfeldig 
omkring, om sommeren holder de seg lengere opp i fjellsidene 
enn om vinteren. Imidlertid treffes de hyppig ved stranden også 
om sommeren. Utenom brunsttiden har hanner og hunner en 
tendens til å trekke i flokker hver for seg. 

Bestanden ved Husvik Harbour har ingen is- eller fjellbarrierer 
som hindrer dem i å vandre nordover landet, men de gjør det ikke. 
De oppfører seg nøyaktig som dyrene på Barffhalvøya, den eneste 
forskjell er at Husvik Harbour bestanden er meget tam. Det 
hender at enkelte individer kan spise av hånden. Barffbestanden 
derimot flykter for mennesker som er nærmere enn ca. 150 meter. 
Hverken Olstad eller Bonner gjør forsøk på å forklare dette 
fenomen. Dersom dyrene får gå i fred, går de aldri ut på snø- eller 
isbreer, men blir de skremt, søker de ofte dit. 

Det har vært planer om å flytte dyr til deler av Syd Georgia der 
de ikke finnes i dag. Hvalfangere vil også gjerne overføre flere 
dyr fra Norge for å skaffe «nytt blod». Begge forslag møter en 
viss motstand fra den britiske administrasjon. 

En av Syd Georgias sjeldne planter er nesten forsvunnet i de 
områder hvor det er rein, og man er redd for at planten helt skal 
forsvinne dersom reinen blir spredt over hele øya. Det andre 
forslaget møter motstand på grunn av at man er redd for å innføre 
parasitter eller andre sykdommer til den nåværende friske 
bestand. Reinens fremtid på Syd Georgia skulle forhåpentlig være 
sikret. Det kreves lisens for å drive jakt der, og på Syd Georgia 
løsnes ikke ett skudd mot noe dyr uten at den britiske magistrat 
har gitt sin spesielle tillatelse. Dette gjelder ikke bare reinen, men 
også hval og fugl, et system som også kunne vært brukt med 
fordel under andre himmelstrøk. 

C. A. Larsen ante vel neppe, til tross for sin bekjente 
optimisme, at han skulle forårsake en så vellykket omplantning av 
pattedyr fra en verdensdel til en annen. 

Bonner, W. N. 1958. The introduced Reindeer of South Georgia. 
Falkland Island Dependencies Survey. Sci. Rep. No. 22, London. 
Olstad, O. 1930. Rats and Reindeer in the Antarctic. Det Norske 
Videnskaps Akademi i Oslo. Scientific. Results of the Norwegian 
Antarctic Expedition 1927-1928 and 1928-1929. No. 4, Oslo. 

Flyleting etter klappmyss 
på fangstfeltet i Danmarkstredet. 

Av Torger Øritsland. 

Klappmyssen i det nordlige Atlanterhav, Cystophora cristata 
(Erxleben), yngler både ved Newfoundland og i Vesterisen eller 
jan Mayen-området, men man kjenner bare ett felt hvor arten 
legger seg opp under hårfellingen, nemlig drivisen i Danmark-
stredet som synes å være samlingssted for klappmyss både fra 
Newfoundland og fra Vesterisen i juni-juli hvert år. Tidligere har 
man regnet med at det ble dannet hårfellingslegre i to områder i 
Stredet, ved 63°-64° N og ved 65°-67° N, men nå finnes legrene 
bare i det nordlige området, og det er her i den store isodden som 
regelmessig dannes ved Grønlandskysten mellom Storfjorden 
(Kangerdlugssuaq) og Angmagssalik at de norske skutene har 
drevet sin fangst i årene etter siste verdenskrig. 

Etter initiativ fra selfangstnæringen og med støtte fra 
Selfangstrådet har Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt nå i 
to sesonger, 1959 og 1960, sendt ut flyekspedisjoner for å 
forsøke å få en oversikt over forekomstene på dette feltet. 
Omtalen av flyekspedisjonene i denne artikkel bygger på 
rapportene fra toktene. 

Flyekspedisjonenes opplegg. 

Under den første planlegging av flyekspedisjonene hadde en 
nytte av resultatene fra tidligere flyletinger etter grønlandssel 
(Phoca groenlandica, Erxleben) på Newfoundlandfeltene (Fisher 
1955) 
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og i Kvitsjøen (Surkov 1957). Flyverne, flyleder Søren Liby og 
kapteinene Egil Thuen i 1959 og Jørgen Fjærbu i 1960, hadde 
ellers god erfaring fra vanlig ettersøkingsarbeide, og denne 
erfaring var meget verdifull under planleggingen og 
gjennomføringen av ekspedisjonene. 

Flyletingen ble lagt opp med henblikk på å få gjennomsøkt 
feltet så nær midten av sesongen som mulig, d.v.s. omkring 
månedskiftet juni-juli, da konsentrasjonen av dyr på isen vanligvis 
er størst på denne tid. Selve letingen på feltet ble gjennomført 
etter mønster for ubåtleting («creeping line ahead i parallelle 
kurser til og fra kysten med avstand 10 nautiske mil mellom hver 
parallellkurs og flyhøyde ca. 800 m (2400 fot), idet man regnet 
med å kunne se klappmyssforekomster på isen i en avstand av 
inntil 5 nautiske mil til hver side ved kontinuerlig vakthold med 
kikkert. Det ble valgt å fly så vidt høyt under letingen for å unngå 
å skremme dyrene ned av isen. Fotografering sammen med 
arealberegning av forekomstene ved overflyvning på tid, skulle gi 
grunnlag for beregning av forekomstenes størrelse. 

Flyekspedisjonen 1959. 

I 1959 ble flyvningen gjennomført med et relativt lite fly, en 
tomotors Piper Apache-maskin. Flyet var utstyrt med ekstra 
bensintank i cabinen for at det skulle få den nødvendige 
rekkevidde, og hadde utskåret fotoluke i siden. Fotoluken tillot 
skråfotografering i en vinkel på 45° med vertikalen, og til 
fotograferingen ble det benyttet to håndkam°raer av typen K-20. 
På grunn av bensintanken ble det trangt om plassen og, dårlige 
arbeidsforhold ombord. 

Med base i Reykjavik lykkedes det å få gjennomsøkt hele 
feltet under gode værforhold i løpet av dagene 3., 4. og 5. juli (se 
kartskissen figur 1). Isforholdene ble funnet å være nær normale, 
med relativt grov polarbakse i en odde ut til 65°25' N 30°30' W. 
Ute i odden, omkring posisjon 66°12' N 31°20' W, ble det 4. og 5. 
juli funnet et klappmyssleger som viste seg å ha en utstrekning på 
10 X 15 nautiske mil. I legerer ble det funnet tre områder der 
dyrene lå tettere enn ellers, og disse konsentrasjonene ble 
fotografert. Femten fotografier lar seg sammenligne med hensyn 
til flyhøyde og fotograferingsvinkel. Et utsnitt av et av bildene 
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Under overflyvning av legeret ble det også foretatt en 
telleprøve: Gjennom kikkert ble alle dyr tellet innenfor et ca. 350 
m bredt belte over hele legerer, 15 nautiske mil. Det ble funnet 
500 klappmyss på ca. 10 km', og hele Iegeret dekket ca. 515 km2. 
Om den observerte tetthet forutsettes lik middeltettheten i 
legeret, vil dette si at legeret omfattet ca. 26 000 dyr. 

Et forsøk på å lete etter klappmyss i det sydlige området, 
ved 63°-64° N, lot seg ikke gjennomføre på grunn av dårlig sikt. 
Så vidt en kunne se var det imidlertid lite og dårlig is her, og 
følgelig neppe mange dyr. 

kan ha trukket til andre felter, muligens nordover langs 
Grønlandskysten. Natten mellom 6. og 7. juli ble det derfor også 
satt i gang en grov leting i Kapp Nord-odden. Dette er den 
isodden som vanligvis danner seg øst av Storfjorden, og den 
syntes å være av «normal» utstrekning i 1960 (se figur 3). I den 
sydligste del av odden ble det sett en del vinteris, men ellers var 
det her relativt tett polarbakse som skulle passe godt for 
klappmyssen. Likevel ble det bare observert enkelte spredte dyr 
på isen. Dette års observasjoner kan altså neppe gi grunnlag for 
noen uttalelser om klappmyssbestandens størrelse. 

Flyekspedisjonen 1960. Bestandsberegning. 

I 1960 ble det fløyet med en tomotors Lockheed Lodestar-
maskin. Dette flyet er så rommelig at det selv med ekstra 
bensintank i cabinen var god arbeidsplass ombord. For vertikal 
seriefotografering gjennom utskåret bunnluke, var det 
innmontert et elektrisk drevet kamera av typen K-24, med 
intervallometer. 

Med utgangspunkt i Reykjavik og base på en flyplass ved 
Angmagssalik, ble feltet mellom Storfjorden og Angmagssalik 
gjennomsøkt 4. juli og natten mellom 6. og 7. juli da det var bra 
vær og stort sett god sikt. Over og utenfor iskanten lå det 
imidlertid endel tåkebanker, og det kan derfor ikke utelukkes at 
det fantes løse isstrimler lenger ute i havet. Som kartskissen, figur 
3, viser, ble iskanten som var løs og opprevet, funnet påfallende 
nær kysten, og det kan trygt sies at isforholdene var unormale. 
Den vanlige isodde mellom Storfjorden og Angmagssalik 
(sammenlign figur 1) manglet helt, og isens beskaffenhet var også 
en annen enn den en venter å finne her i juni og juli, idet baksen 
for en stor del besto av vinteris, og det ble funnet svært lite 
polaris eller «klappmyssis». Omkring 66°50' N 33°05' W ble det 
funnet en liten ansamling dyr, ellers ble det bare sett få dyr som 
lå spredt på isen. Da klappmyssen foretrekker den grove 
polarbaksen under hårfellingen, kunne en heller ikke vente å 
finne større forekomster på isen under de rådende isforhold. Selv 
om det nok kan tenkes at dyrene var på det vanlige feltet, men på 
grunn av isforholdene oppholdt seg i sjøen den tiden letingen 
foregikk, og derved ikke ble observert, er det grunn til å anta at 
hovedmengden av dyrene 

Som allerede nevnt, er det tidligere gjennomført tellinger av 
grønlandssel i Kvitsjøen og på Newfoundlandfeltene. De russiske 
undersøkelser i Kvitsjøen (Surkov 1957) ble gjennomført ved 
fotografering av hårfellingslegrene. Antallet voksne hanner på isen 
ble så beregnet ved å kombinere fotografiene med samtidige 
undersøkelser av alders- og kjønns-sammensetningen av fangstene. 
Da de russiske biologer har kunnet påvise at de voksne hanner 
utgjør 25 % av hele bestanden, kunne denne lett beregnes etterpå. 

De tilsvarende tellinger som er utført av kanadiske biologer på 
Newfoundlandfeltene (Fisher 1955), bygger på fotografering og 
telling av nyfødte unger i kastelegrene. Den videre beregning av 
bestanden støtter seg på relativt sikre data om forplantningsrate, 
kjønns- og aldersfordeling. Denne metoden kan kanskje omarbeides 
og brukes på klappmyssens kastefelter i Vesterisen, men den 
russiske beregningsmåte kan ikke anvendes i Danmarkstredet, blant 
annet fordi den forutsetter utstrakte undersøkelser på isen samtidig 
med flyletingen. 

Om observasjoner og tellinger av klappmyss på dette feltet skal 
brukes til beregning av hele klappmyssbestanden i det nordlige 
Atlanterhav, må beregningen bygge på resultatene av de biologiske 
undersøkelser så langt disse rekker, og ellers må en støtte seg til mer 
eller mindre vel underbygde antagelser. Resultatene vil altså bli 
beheftet med adskillige usikkerhetsfaktorer og kan ikke i noe tilfelle 
bli mer enn tilnærmet riktige. Det er i det hele tatt et spørsmål om 
det kan forsvares å gjennomføre slike beregninger 
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altfor stor feil se bort fra 0-gruppen under beregningene, men må 
huske at gruppen kommer som et tillegg av usikker størrelse til det 
endelige resultat. Etter løselige overslag (som bygger på følgende 
resultater av de biologiske undersøkelser: kjønnsmodningen 
inntrer ved fireårsalderen, de fem år gamle og eldre dyr utgjør ca. 
40 % av hele bestanden, kjønnsfordelingen er ca. 50-50 og alle 
voksne hunner får en unge hvert år) kan en si at 0-gruppen i april 
kan utgjøre inntil 20 % av den totale bestand. På grunn av fangst 
og andre dødsårsaker vil imidlertid antallet dyr i denne 
aldersgruppen ha sunket betydelig i juni-juli, kanskje ned til 
omkring 15 % av den totale bestand. 

Endelig må en regne med at klappmyss kan legge seg opp for å 
felle hår noe sted i Baffin Bay eller lenger nord, og kanskje også i 
Nordisen, d.v.s. isen fra jan Mayen nordostover mot Spitsbergen, 
samtidig med at hårfelling pågår i Stredet. Det dreier seg imidlertid 
ikke om store mengder dyr, og i Nordisen er det ikke vanlig å 
finne klappmyss før etter at hårfellingen er avsluttet. Det er rimelig 
å anta at ca. 15 % av den totale bestand gjennomgår hårfellingen 
andre steder enn i Stredet, men da ingen av de to områder det kan 
være tale om er systematisk undersøkt, er nevnte prosenttall 
langtfra sikkert. 

enda. Vurderingen som følger, bygger på opplysninger om 
klappmyssens biologi i en tidligere artikkel i «Fauna» (Øritsland 
1959) og på de foreløpige resultater av Havforskningsinstituttets 
klappmyssundersøkelser (Rasmussen 1960), sammen med 
personlige erfaringer fra feltarbeide i Stredet og samtaler med 
fangstfolk. 

Om en forutsetter at en har tilfredsstillende observasjoner av 
klappmyssforekomstene på isen ved et gitt tidspunkt, vil det 
første problemet bli om en har observert alle forekomster i om-
rådet, eller om en del av dyrene kan ha oppholdt seg i sjøen 
under letingen og derved ikke blitt sett. Likeledes må en avgjøre 
hvor stor del av de dyr som vil gjennomgå hårfellingen i området 
i løpet av hele sommeren, er tilstede på det tidspunkt letingen 
foregår. Erfaringer fra flytoktene viset at flyet nok skremmer 
dyrene, men de reagerer ikke før flyet er like over dem, og går 
først i sjøen etter at flyet har passert. I godt vær går klappmyssen 
nødig i vannet når den først har funnet riktige isforhold og har 
lagt seg opp under hårfellingen. Dyrene tar nesten ikke næring til 
seg i denne tiden, og flytter seg først når isen de ligger på 
begynner å drive av. Den enkelte klappmyss gjennomgår 
hårskiftet i løpet av omtrent en måned, men da det kan 
forekomme klappmyss på isen fra mai til ut i august, vil det alltid 
være en del dyr i området, som enda ikke har begynt hårfellingen 
eller er ferdig med den, og disse kan like gjerne finnes i sjøen 
som på isen. De fleste klappmyss legger seg imidlertid opp på 
isen utover i juni og finnes her til bortimot midten av juli da de 
sprer seg igjen, og mulighetene til å finne flest dyr på isen skulle 
som nevnt før, være størst omkring månedskiftet juni-juli eller 
like etter. Etter dette kan en si at på denne tid skulle under 
gunstige vær- og isforhold ca. 60 % av det totale antall dyr som 
«sogner til» Danmarkstredet eller kommer til å gjennomgå 
hårfellingen her i løpet av sommeren kunne observeres på isen. 

Aldersanalyser av klappmyss fra fangsten i Danmarkstredet i 
1958 tyder på at alle årsklasser bortsett fra 0-gruppen (dyr i sitt 
første leveår) sannsynligvis er representert i de rette 
mengdeforhold på dette feltet. Årsungene skifter ikke hår den 
første sommeren og har et annet vandringsmønster enn de eldre 
dyr. Det er derfor helt tilfeldig om årsunger forekommer i Stredet, 
og en kan uten 
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Konklusjonen på det hele blir at flytellinger av 
klappmyssforekomstene i Danmarkstredet bare har verdi om de 
blir gjennomført over flere år og resultatene sammenlignes 
direkte. Forutsatt at letingen og tellingen er utført slik at 
resultatene lar seg sammenligne, bør de kunne gi opplysninger 
om eventuelle svingninger i bestanden uten at en behøver å 
kjenne bestandens absolutte størrelse. 

patch of any size was found, and few and scattered animals 
only were seen on the ice. East of Storfjorden an incomplete 
search revealed normal ice-conditions, but only few and 
scattered animals were observed. 

In a discussion of problems involved in computing the total 
number of hooded seals from observations in the Denmark 
Strait, it is stated that the aircraft does not disturb the animals 
on the ice before it has passed over them. By July 1. or a little 
later, granted favourable weather- and ice-conditions, it should 
be possible to find on the ice about 60 % of all the animals that 
will moult in the area throughout the season. The pups of the 
year, which have a migration pattern different from that of the 
older animals, are not present in this area in numbers large 
enough to be considered, but analysis of the age-composition of 
the catches have shown that the rest of the year-classes are 
properly represented. It is estimated that the pups of the year 
may constitute as much as 20 % of the total population in April, 
but in June July their numbers have sunk, possibly down to 
about 15 %. It is thought to be a fair suggestion that about 15 % 
of the total population (animals one year or older) moult 
outside the Denmark Strait, for instance in Baffin Bay or 
further north, and in the Jan Mayen - Spitsbergen area. 

These facts and suggestions taken into account, 230 
000 animals on the ice in 1959 would give 505 000 as a total for 
the whole North Atlantic population. Considering the 
uncertainties involved in such a calculation however, it is 
concluded that the results of repeated aerial surveys in the 
Denmark Strait should be compared directly to give indications 
of possible changes in the size of the stock. 

Summary. 

The hooded seal (Cystophora cristata), breeding at 
Newfoundland and in the Jan Mayen area, haul out to moult on 
the ice in the Denmark Strait in June-July every year. The 
moulting patches are found on the ice-tongue projecting from the 
East-Greenland coast between Storfjorden (Karigerdlugssuaq) 
and Angmagssalik. In this area where the Norwegian sealers 
have been hunting every year since World War II, aerial surveys 
have been conducted by the Institute of Marine Research of the 
Directorate of Fishery in the hunting seasons 1959 and 1960. 
Both seasons the ice was searched in «creeping line ahead»-
routine, with a distance of 10 nautical miles between the parallel 
courses, and flight-level 2400 feet. Constant lookout with 
binoculars was kept throughout the searches. 

In 1959 the expedition used a twin-engined Piper Apache. 
The ice-conditions were found to be normal, and a moulting 
patch was found centered at 66°12' N 31°20' W (fig. 1). The patch 
covered an area of 10X15 nautical miles. 15 photographs (fig. 2) 
that were comparable with regard to flight-level and photo-angle 
(oblique shots) were obtained with K-20 cameras, and on this 
rather weak foundation it was calculated the the patch contained 
about 230 000 animals. As no other parch of any size was found, 
it is considered that this number is of the right magnitude for the 
occurrence of hooded seals in the whole area at that time. 

The aircraft used in 1960 was a twin-engined Lockheed 
Lodestar, equipped for serial photography by a vertically 
mounted K-24 camera. This year the ice-edge was found close to 
the Greenland coast (fig. 3), and the ice-conditions were 
unnorm3l for the time of the year, with very little polar ice in the 
pack. No moulting 
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det ikke være noen grunn til å forveksle artene om man får betraktet 
dem på noenlunde nært hold, og særlig når de sees sammen. 
Dvergternen var meget hissig overfor makrellterner som den stadig 
jaget etter i luften mens den ga fra seg en «dsjit-dsjit»lignende lyd. 
Flere ganger ble det observert at den hadde fisk i nebbet under 
fluktøvelsene med makrellternene. I de vel to timene jeg betraktet 
fuglen, var den stadig etter terner, bare av og til avbrutt med en 
fisketur. Ikke en gang jaget den hettemåker eller fiskemåker som 
dannet det store flertall i kolonien. Den hadde en fast sitteplass på 
sørsiden av holmen som den forsvarte med stor iver. 

Ved et besøk på Åven en uke senere - 10.-11. juli sammen med 
preparant Stig Lennart Blomberg, Oslo - holdt dvergternen seg 
fremdeles ved Labuholmen, men den ble også sett ved Knapp-
holmene knapt 1 km lengre ut i fjorden. Vi så den ofte med fisk i 
nebbet, og den kretset da stadig over Labuholmen og forsøkte å slå 
seg ned - særlig et sted sørvest på øya hvor der var en gruppe med 
ternereir. Men denne gangen var det den selv som ble jaget av 
makrellterner. Vi fikk mistanke om at den kunne ha unger. Men etter 
å ha holdt den under observasjon en tid, fant vi at dette var 
utelukket. Det var ikke mulig å påvise mer enn ett individ, og det 
fremgikk av dens oppførsel at den forsøkte å avlevere fisken til 
makrellterneunger. En gang så det ut til at dette skulle lykkes, men 
den ble jaget av en makrellterne i siste øyeblikk. 

Jeg har arbeidet i måkekoloniene ved Åven i mai og juni i alle de 
følgende år, men aldri sett noe mer til dvergternen. 

Det er gjort noen få og til dels usikre observasjoner over 
dvergternen tidligere her i landet. To individer antas å være 
observert utenfor Jæren høsten 1864 av Siebcke (Collett 1868) og 
Tom Pettersen så en fugl 20. juli 1890 ved Torbjørnskjær, Fredrik-
stad, som muligens kan ha vært en dvergterne (Collett 1893-94, 
1921). Ved Nærland på Jæren er det sett en fugl 3. juni 1895 og 25. 
mai 1908, som etter beskrivelsen må ha vært denne arten (Collett 
1921). 

I 1949 ble dvergternen igjen observert - denne gang på havnen i 
Sandefjord - 1 individ 21. august og 3 individer den neste dag. De 
fråtset i sild sammen med makrellterner og måker (Møller & 

Surkov, S. S. 1957 Raspredelcnie i zapasi lysuna v Belom Morje. 
(Utbredelser og bestanden av sel i Kvitsjøen.) PINRO Murmansk, 
58 pp. [Særtrykk. Norsk oversettelse av K. F. Wiborg, stensilert.] 

Øritsland, T. 1959 Klappmyss. Fauna 12 (2): 70-90, Oslo. 

Dvergterne (Sterna albi f rons Pall.) 
i Kurefjorden i Østfold. 

Av Nils-Jarle Ytreberg. 

4. juli 1956 observerte jeg en dvergterne i måkekolonien på 
Labuholmen, Aven i Råde. En fuglelåt som var meg helt ukjent, 
gjorde at jeg oppdaget den da den med stor iver jaget etter en 
makrellterne. Det var lett å skille ut arten selv i luften på grunn av 
den adskillig mindre størrelsen, de smale vingene som ble beveget 
hurtigere og løftet høyere, slik at flukten ble mer flagrende enn hos 
makrellternen. Undersiden var hvitere og den grå oversiden lysere. 
Mens makrellternen har en mørk vingespiss på oversiden, var der 
bare en mørkere strek langs forkanten av spissen hos dvergternen. 
Dessuten var stjerten ikke så dypt kløftet. 

Når dvergternen søkte næring, fløy den lavt over vannflaten, steg 
opp i luften noen meter og ble stående stille med flaksende vinger, 
seglet i en bue ned mot vannflaten og opp igjen i omtrent samme 
høyde og ble stående stille med flaksende vinger. Dette kunne stadig 
gjenta seg, inntil den plutselig styrtet ned i vannet. Den «fisket» helst 
på meget grunt vann mellom holmen og land. 

Det var særlig nebbets og hodets fargetegninger man heftet seg 
ved når dvergternen satt nede på holmen: Nebbet sterkt gult med 
svart spiss, hodet med kullsort hette, hvit panne og med en smal, 
svart strek fra øyet helt frem til nebbroten. Ved disse trekk er jo 
arten helt forskjellig fra våre to vanlige ternearter, makrellternen og 
rødnebbternen. Riktignok har disse to artene også hvit flekk i 
pannen i vinterdrakt og ungfugldrakt, men likevel skulle 
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så langt nord som i Luleå-traktene (i årene 1947--49, Holmstrøm 
et al. - Økland 1953). I Sverige ruger den sparsomt - den største 
kjente koloni ca. 100 par (Måklåppan i Skåne i 1903-04). Bestan-
den i landet er trolig på 4-500 par (Armington 1958). I Danmark 
er den meget vanlig, men spredt forekommende rugefugl ved de 
fleste av landets kyster (Løppenthin 1946). 

Både i Sverige og Danmark forekommer den rugende 
enkelte steder ved ferskvann. 

Dvergternen synes ikke å være blant de fugler som i den 
senere tid har hatt en tendens til alminnelig utbredelse nordover. I 
Sverige har den i hvertfall ruget siden 1821, og svært mange 
rugeplasser var kjent allerede i forrige århundre. Kolonien på 
Måklåppan var på omkring 100 par allerede i slutten av 1880-
årene; men minket sterkt i begynnelsen av dette århundre 
(Rosenius i942). Riktignok er rugeforekomstene helt nord ved 
Luleå av ganske ny dato, og nordgrensen for arten er jo blitt 
sterkt forskjøvet nordover. 

Det er rimelig at dvergterneforekomsten i Kurefjorden er av 
rent tilfeldig natur - et forhold som nå og da kan forekomme i 
kanten av en arts utbredelsesområde. Sannsynligvis er den et 
eksempel på forlenget trekk, antagelig ved at individet er ledet på 
avveier av makrellterner som det var i følge med på vårtrekket. 

Det var tydelig at individet hevdet territorium på 
Labuholmen, og dens agressive holdning overfor makrellterner 
har nok sin rot i dette forhold. Men det er ikke dermed sagt at 
fuglen nødvendigvis var kjønnsmoden. Enårige hettemåker, for 
eksempel, kan hevde territorium og bygge reir »ten å være 
kjønnsmodne (Ytreberg 1956) og dvergmåken i 
hettemåkekolonien på Fornebu ved Oslo i 1953, hevdet 
territorium enda den etter fjærdrakten å dømme var enårig og 
sannsynligvis ikke kjønnsmoden (Ytreberg 1953). 

Det var utvilsomt en form for «Fishflight» dvergternen i 
Kurefjorden utførte overfor makrellterner. «Fishflight» hører 
regulært med i ternenes forplantningslek. Tinbergen (1931) som 
studerte makrellternen, mener at den er betinget av trang til 
seksuell tilnærming og har symbolsk betydning. I begynnelsen av 
forplantningstiden utføres den av begge kjønn, senere bare 
avhannen. Cullen (1960) betrakter fluktøvelsene som en ren 
«ungkarsflukt» for å tilkalle hunnens oppmerksomhet. Tinbergen 
har i følge Cullen 
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Møller 1949, H. Møller 1951). Videre ble enslige individer 
observert 20. juli 1950 og 3. og 6. august 1951 på Langnes, 
Søgne ved Kristiansand (D. Møller 1951). 

Dvergternen har en nesten kosmopolitisk utbredelse 
(Witherby et al. 1949). Kartet (etter Peterson et al. - Lundevall 
1955) viser dvergternens utbredelse i Europa. De nærmeste 
rugeplassene ligger i Sør-Sverige og Danmark, men legg merke 
til at den har ruget 
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observert at nettopp flygedyktige makrellterneunger har foretatt 
«Fishflight» med sine foreldre. Flukten kan altså ikke tas som 
uttrykk for kjønnsmodenhet. 

Men, at dvergternen i Kurefjorden var sterkt engasjert for 
forplantning, tyder dens iver etter å mate makrellterneunger - 
fremmede unger av en annen art - antagelig i mangel av å ha unger 
selv. Resühr (1931) nevner et tilfelle hvor dvergternen foret unger 
av hvitbrystlo, som den riktignok hadde ruget ut selv. Cullen 
(1957) observerte en uparret rødnebbterne som deltok i 
oppforingen av terneunger helt til de var flygedyktige, sammen 
med ungenes foreldre. Tendenser til å fore fremmede unger av 
samme art har jeg flere ganger vært vitne til hos hettemåken. Det 
gjaldt helst voksne hettemåker som ikke hadde unger selv - 
antagelig fordi de hadde fått ødelagt kullet sitt, eller fordi parets 
ene individ ikke var kjønnsdyktig - og i noen få tilfelle hvor de selv 
ennå bare hadde egg. 

At dvergterne-individet i Labu-kolonien ikke kunne finne seg 
en make - fordi det var alene om å bli ledet på avveier - er vel den 
egentlige årsaken til at arten ikke forplantet seg i Kurefjorden i 
1956. 

Man må regne med at dvergternen av og til kan ruge i de sør-
ligste deler av vårt land. De nærmeste kjente rugeplassene ligger 
knapt 15 mil unna norskekysten. Men å få påvist ruging er ikke 
lett. Det skal jo et slumpetreff til om en fugleinteressert skulle 
komme over nettopp en slik tilfeldig forekomst. Andre vil neppe 
legge merke til dvergternen og skille den fra dens mer vanlige 
slektninger hos oss. 
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at alle opplysninger er up to date. Det er ikke så lite av en prestasjon å 
presentere en såvidt omfattende og allsidig kunnskapsmengde som boken 
inneholder, på så få sider uren at fremstillingen på noen måte virker konsentrert 
eller tung. Språket har jeg knapt lagt merke til, så det må være enestående 
naturlig til å være trykt i en lærebok i dag. Første del er ikke på mer enn 158 sider 
tekst med 72 sider plansjer innskutt; det skal ikke skremme noen. Illustrasjonene 
er gode, tildels meget gode. Men litt generende virker det at forfatterne av en del 
av kapitlene tydeligvis ikke har hatt noe med billedvalget å gjøre og ikke har 
tilpasset teksten til illustrasjonene ved henvisninger og kommentarer. 

Første delen av bind I er ikke ment som, og ikke egnet som, noe 
oppslagsverk; der er hverken litteraturhenvisninger eller register og meget få 
tall, og de få tallene som er der, er såvisst ikke tørre. Således klarer professor 
Håkon Mosby i bokens første kapitel om havet å gi leseren begrep om mengden 
av salt og vann i havet på følgende måte: Om vi hvert år utvant 362 millioner 
tonn koksalt av havet, kunne vi fortsette med dette i en million år før vi hadde 
fått redusert koksaltmengden i havet med så meget som 1 prosent; og om vi 
fylte havvannet i en rørledning med vel 3 kilometers diameter, ville denne 
kunne rekke like til solen. Relief kartene i dette kapitlet er meget instruktive, 
men ikke like klare i alle partier. Det neste kapitlet omhandler havbunnen og er 
skrevet av dosent Hans Holtedahl. Fremstillingen her er ikke så dramatisk som 
i første kapitel; men stoffet er dramatisk nok i seg selv. De forskjellige teorier 
for tilblivelsen av havbunnens nåværende form og utstrekning er behandlet med 
stor forsiktighet. I dette kapitlet finner vi blant annet noen høyst interessante 
fotografier fra bunnen av Hardangerfjorden. I billedteksten (s. 47) er der en 
uheldig trykkfeil, nemlig fjærestjerner istedenfor fjærstjerner. I det lille kapitlet 
om havflaten av statsmeteorolog Petter Dannevig er innskutt en serie 
instruktive plansjer med tekst som viser vind, overflatestrøm, fronter, skyer. 
Ved sitt innhold passer disse plansjer i grunnen bedre til det neste instruktive 
og morsomme kapitlet av samme forfatter om vær og værvarsling. 

Førsteamanuensis Hans Tambs-Lyche har tatt på seg den overordentlig 
vanskelige oppgave å gi en oversikt for legfolk over de høyst mangfoldige og 
tildels meget kompliserte former for dyrisk liv som vi finner i havet. Forfatteren 
har med hell valgt å trekke frem visse karakteristiske trekk og understreke disse. 
Forenkling medfører alltid fare for indirekte unøyaktigheter. Ved å poengtere at 
organismene i havet, i motsetning til på landjorden, ikke har noe problem med å 
skaffe tilstrekkelig fuktighet for sine livsfunksjoner, har: forfatteren gått glipp av 
det poenget at nettopp våre marine benfisker daglig utfører et fysiologisk arbeide 
for å hindre uttørking, idet havvannet har større konsentrasjon av salt enn fiskens 
kroppsvæske, og vann derfor trekkes ut av denne. Dette poenget finner vi 
forresten i kapitlet om fiskenes utvikling lenger bak i boken. Skissene som finnes 
i Tambs-Lyches kapitel, tror jeg er for uklare, særlig for legfolk. Et forfriskende 
innslag er derimot de 32 sider med plansjer og tekst av Per Hafslund. Alle bildene 
er fotografier av sjøens dyreliv på kloss hold, halvparten av dem er gjengitt i 
farger. Bildene er gode, annet hadde vi 

I 1942 utkom i Sverige verket «Fiskar och fiske i Norden». Bak dette 
verket, som fyller to digre bind med flott utstyr, sto en lang rekke medarbeidere, 
og blant dem to fremstående norske havforskere, Johan Hjort og Oscar Sund. 
Foruten et vell av interessant stoff bød dette verket også på et stort antall farge-
fotografier av nyfangete fisker. Disse fotografiene må -betegnes som meget 
gode, selv om de fleste av dem er skjemmer av en brun tone. Det er også langt 
fra alle våre fisker som finnes avbildet i farger i dette verket. I 1947 utkom der i 
Danmark et liknende verk, også i to imponerende bind, med tittelen «Fiskeriet i 
Danmark». Som i det svenske verket er der også i dette spredt gjennom bindene 
et antall fargefotografier av fisk; men disse er gjennomgående av langt ringere 
kvalitet, mange av dem er både blasse og uskarpe. Både det svenske og det 
danske verket inneholder selvfølgelig en mengde stoff som passer på norske 
forhold, de er begge forsynt med navneregister for alle de nordiske språk, og 
bøkene har vært gode å ha og ty til. 

Ingen av dem er imidlertid synderlig lettleste, og de har rimeligvis ikke fått 
noen stor utbredelse i vårt land. De er heller ikke særlig velegnet hvis leseren i 
en håndvending vil ha de nødvendige opplysninger om en av ham ukjent fisks 
utseende, utbredelse og forekomst. For slike tilfelle har man vært henvist til den 
fortreffelige lille håndboken «Norges fisker» av Wollebæk (1924) eller 
eventuelt utenom-skandinaviske oppslagsverker). Selv om Wollebæks bok nå 
begynner å bli gammel og ikke har noen illustrasjoner i farger, har det vært et 
sterkt følt savn at den ikke har vært å få i handelen på lange tider. Utgivelsen for 
en del år siden av «Fiskene i farger» snarere understrekte enn avhjalp dette 
savn. 

I betraktning av den sterke tilknytning som vi her i landet har til havet og 
fiskeriene både geografisk, økonomisk og personlig, og i betraktning av den 
utbredte interesse for natur og dyreliv samt den relativt sterke posisjon som 
havforskningen har hatt og har her i landet, er det all grunn til å ønske det nye 
verket «Havet og våre fisker» velkommen. Verket vil komme ut i to bind. Annet 
bind er beregnet å komme ut høsten 1961, og vil omhandle fisket som fag og 
næringsvei. Det foreliggende bind består av to vesentlig forskjellige deler, som 
tilsammen danner et særdeles godt grunnlag for en innføring i våre fiskerier. 
Den første delen av dette bindet kan karakteriseres som et lynkurs i oceanografi, 
meteorologi og marin biologi. Opplegget er utmerket. Stoffet er lagt frem på en 
klar og underholdende måte. Da de forskjellige kapitler er skrevet av eksperter 
innen vedkommende fagområde, kan man også føle seg trygg på 
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ikke ventet; men en hel del av fargebildene har fått et unaturlig skjær av gult, som 
formodentlig skyldes trykken. Helt mislykket er bildet av dypvannsreken, som 
ovenikjøpet har fått brukket av den karakteristiske lange pannetornen. 

Det følgende kapitel om groen av professor Trygve Braarud utmerker seg ved 
sin klarhet. Her er også tekst og illustrasjoner tilpasset hverandre. Innskutt er 
noen plansjer med fortreffelige planktonfotografier av den svenske fotografen 
Lennart Nilsson; teksten til disse plansjene er skrevet av fiskerikonsulent Kr. r. 
Wiborg, som også i det følgende kapitel om åta gir oss interessante glimt av 
dyreplanktonet og dets plass i den store sammenhengen. (På side 115 har der 
sneket seg inn en feil idet der står om larven til rødåta at den har seks par ben 
istedenfor tre par.) Av spesiell interesse vil vel de fleste leserne finne det 
følgende kapitlet av Tambs-Lyche om fiskenes bygning og livsfunksjoner. Dette 
etterfølges av et kapitel om fiskene fra jordens oldtid til i dag av professor Anatol 
Heintz. Dette kapitlet, i likhet med de følgende kapitler, om fiskenes utbredelse 
og forekomst, av Hans Tambs-Lyche, om gjester fra fremmede hav og om 
sykdom, av dr. Alf Dannevig, må karakteriseres med uttrykket: kort og godt. Jeg 
tror det kan være nyttig at vi gjøres spesielt oppmerksomme på de store 
variasjoner som kan forekomme i naturen, og at sykdom også i havet kan spille 
en stor rolle. 

I motsetning til første del av første bind er annen del: Norges 
saltvannsfisker i plansjer og tekst et typisk oppslagsverk, forsynt med indeks 
ikke bare over de latinske og norske navnene, men også over navnene på en 
lang rekke andre europeiske språk. Plansjene er laget av fiskerikonsulent 
Thorolv Rasmussen og teksten er ved bestyrer Gunnar Dannevig. Både plansjer 
og t3kst er ordnet slik at det er lett å finne frem, og der er illustrert og beskrevet 
praktisk talc alle fiskeslag som er funnet ved Norges kyster, dessuten et par 
arter som ikke er funnet her, men som fins i tilgrensende havområder. De aller 
fleste fiskene er avbildet i farger, og målestokken er så stor at det er lett å 
studere detaljene. Den som har for hånden nærværende plansjeverk, vil knapt 
finne det vanskelig å identifisere noen av de der avbildete arter, med unntakelse 
av noen av skatene samt yngel. Sammenliknet med fargefotografiene har 
tegningene det store fortrinn at alle finner er avbildet i utspilt tilstand, slik at 
man til og med kan telle finnestrålene hvor dette er av interesse. I de aller fleste 
tilfelle er også fisken avbildet i helt utstrakt stilling, slik at proporsjonene kan 
måles direkte av figuren. (Uheldige unntakelser er ålen og havålen, som er 
tegnet i en buktet stilling med den følge at hodepartiet virker for stort i forhold 
til kroppens lengde. Med unntakelse av havålens ryggfinne kan man heller ikke 
se hvor på kroppen de uparrete finner begynner hos de to artene.) 

De fleste av våre pelagiske fisker er mørk på ryggsiden og mer eller mindre 
lys eller hvit under buken. Skal tegningen gi inntrykk av at fisken er rund, må 
man legge inn lysreflekser og skygge. Lar man lyset komme mer eller mindre 
fra ryggsiden, blir der på denne siden en refleks som kan medføre at ryggen 
virker for lys, slik som f.eks. på bildet av havålen. Skyggen under buken kan 
bevirke at denne ser mørk ut, slik som på bildet av lyren, til tross for at den 

i virkeligheten er ganske lys. En annen vanskelighet ligger deri at svært 
mange av våre pelagiske fisker har mer eller mindre utpreget sølvglinsende 
sider. For noen arters vedkommende er denne glansen forsøkt gjengitt ved 
bruk av lustrefarge; men effekten er blitt blygrå snarere enn sølvblank, et 
resultat som formodentlig skyldes at papiret som plansjene er trykt på, er 
altfor grovt. Papiroverflaten er gjennomkrysset av temmelig skarpe 
cellulosefibrer, som sprer lyset og kaster mørke skygger i gropene imellom. I 
bildet av brislingen har kunstneren gjort det mesterstykke å få fisken til å se 
skinnende blank ut selv på det matte papir. Men på bildene av de fleste blanke 
fisker virker sidene for matte og mørke sammenliknet med det synsinntrykk 
man får når man har et slikt dyr foran seg. 

I teksten til plansjeverket finner man kortfattete opplysninger om de for-
skjellige fiskenes utseende, størrelse, utbredelse og levevis. Det er som regel 
det man trenger. Med god grunn har forfatteren ansett en detaljert tekstbeskri-
velse av de avbildete fiskers utseende for overflødig. I enkelte tilfelle hadde 
det dog vært ønskelig med noen flere opplysninger, eksempelvis burde sølv 
glansen hos strømsild og flygefisk ha vært nevnt, siden plansjetrykken ikke 
har maktet å gjengi den. 

Bakerst i boken fins et tillegg. om matnyttige skjell og snegler. Mange vil 
sikkert ha stor glede både av de gode tegningene, som Thorolv Rasmussen har 
laget, og den greie tekst av konservator Johanne Kjennerud. Også for disse 
dyr er tatt med navn på flere fremmede språk, samt noen ekstra veltrufne 
fiskernavn som sandmige og konteskjell. 

Fredrik Beyer. 

Foreningsmeddelelser. 
Fagzoologer som kontaktmenn for amatørene. 

Kontaktmennene er i alfabetisk orden: 

Professor Dr. Hans Brattstrøm, Zoologisk Museum, Bergen: 
Hvirvelløse dyr i sjøen. 

Dr. phil. Kåre Elgmork, Limnologisk Institutt, Universitetet, Blindern: 
Hvirvelløse dyr i ferskvann. 

Direktør Holger Holgersen, Stavanger Museum, Stavanger: 
Fugl. 

Førsteamanuensis Åge Jonsgård, Statens Institutt for Havforskning, 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, Norges landbrukshøgskole, Vollebekk: 
Sommerfugler. 
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Fiskeribiolog Sven Sømme, Tøndergård, Molde: 

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

Dr. phil. Rolf Vik, Zoologisk Laboratorium, Blindern: 
Parasitter. 
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 redaktøren 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 
spørsmål fra medlemmene. 

De fagzoologene som har påtatt seg å være kontaktmenn, og de som st bak 
de institusjonene som er nevnt, er meget opptatt. Det er derfor en selvfølgår 
at'en' først prøver °a finne~svar på spørsmålene på egen hånd ved å undersøke e 
litteraturen, og ikke-plage- fagzoologen med utidige spørsmål. Dette vil ikke si ai 
en skal være redd for å komme med sine problemer. Alle kontaktmennene har uttaltt at 
de gleder seg til dette samarbeidet med amatørene. 

Vi håper dette vil bli en ordning til felles plede og nytte og av betydning for 
den zoologiske forskning. 

Stvret. 
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