


Umbellula encrimus påvist 
i høyantarktiske farvann 

Av Hjalmar Broch 

Alt i 1904 kom den danske zoolog professor dr. H. F. E. 
Junhersen inn på spørsmålet om sjøfjæren Umbellula encrinus (L. 
1758) fra dypet av Det norske nordhav og Ishavets østlige 
områder virkelig er artsforskjellig fra de to sjøfjærene som 
svensken J. Lindahl i 1875 beskrev som to forskjellige arter fra 
710 27' N. (223 m) og fra 70° 43' N. (752 m dyp) ved Grønlands 
vestkyst. Kølliker hadde alt i 1874 nevnt Lindahls to eksemplarer 
som representanter for en art som han etter finneren ga navnet 
Umbellula lindahli. Jungersen kom i sitt arbeid om sjøfjærene fra 
den danske «Ingolf»-ekspedisjon tydelig under atskillig tvil til at 
disse to navnene betegner to atskilte arter, en arktisk encrinus og 
en atlantisk lindahli, men at grensene mellom dem er så flytende 
at den er ytterst vanskelig å fastslå. 

Sjøfjærene er som kjent en gruppe av ottearmete koralldyr 
hvor kolonien danner så å si et sammensatt individ med 
koordinerte 
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at det selv blant zoologene er temmelig få som har hatt anledning 
til å stifte nærmere bekjentskap med de dypere boende sjøfjærene 
i levende live. Det bør vel også føyes til at svært mange soologer 
særlig i siste halvpart av det forrige hundreåret var svært så glade, 
når de kunne finne høve til å beskrive en nova species, og i sin 
iver etter dette glemte mange av dem å bruke sine kritiske evner. 
Ettertidens forskere har derfor meget måttet streve med å skille 
klinten fra «kveiten». Nettopp på dette området var H. F. E. 
Jungersen ikke lite av en foregangsmann. 

Etter hvert fikk Jungersen flere eksemplarer av Umbellula fra 
grønlandske farvann mellom hendene, og i hans siste arbeider 
(1916, 1919) slår han de nordatlantisk-arktiske «artene» sammen 
som en art, Umbellula encrinus. Derimot ser det ikke ut til at han 
har vært oppmerksom på det nære slektskap som det er mellom 
denne nordatlantiske arten og de antarktiske Umbellula-
el<semplarene fra Belgica-ekspedisjonen som han undersøkte 
(1907), mens han på den andre siden sier seg enig med S. J. 
Hickson (1907) i at de tre Umbellula-artene som da var beskrevet 
fra Antarktis høyst sannsynlig hører til en og samme, sterkt 
varierende art. 

Undersøkelsen av sjøfjærene fra de svenske «Albatross»-
ekspedisjon i Atlanterhavet og fra de engelske «Discovery»-
ekspedisjonene i antarktiske havområder (Broch 1957, 1958) brakte 
oss et skritt videre. I beretningen om «Discovery»-samlingene er de 
sikkert identifiserbare artene av slekten Umbellula greidd ut fra 
hverandre. Synonymilisten (l.c, s. 262) viser at U)nbellula lindahli i 
litteraturen til da iallfall opptrer under 11 forskjellige latinske navn, 
når vi ser bort fra Umbellula encrinus, og at arten er funnet i alle 
oceanene. På den andre siden ble det spørsmålet stående åpent, om 
den arktiske encrinus-variantgruppen bør ses på som en egen 
(geografisk) art, eller om den danner en økologisk bestemt form i 
det arktiske område. Litteraturen gir oss inntrykk av at de arktiske 
individene er grovere bygget og oppnår større dimensjoner enn 
lindahli ellers har, selv når vi også tar med de antarktiske 
eksemplarene. 

Det hittil største antarktiske eksemplar av lindahli som er 
omtalt i litteraturen ble tatt av «Discovery» på St. 366 i nærheten 
av S. Sandwich øyene i bare 152--77 m dyp 6j3-1930 og målte alt i 
alt 

funksjoner og bevegelser. De er ikke fastvokset, men holder seg 
fast i bløtbunnen med den nederste del av «stammen» eller stilken 
som er utviklet til et festeapparat. Den sjøfjærslekten det her er 
snakk om, Umbellula, har et høyst egenartet utseende, ser mest ut 
som en sammensatt blomsterkvast på en lang og oftest ganske 
tynn stilk som holder seg fast nede i mudderbunnen med sitt noe 
fortykkete endeparti som aller nederst er utstyrt med en blære som 
kan spennes ut når kolonien pumper den full av vann. Eng-
lenderen dr. A. R. Longhurst som undersøkte sjøbunnens dyreliv i 
Guiana-bukten ved Vest-Afrika i 1955, iakttok at denne «ende-
blæren» pulserte og var kraftig oppspilet, da han fikk på dekk en 
hel del eksemplarer av en annen art (Umbellula huxleyi) med 
trålen. Det er tydelig at endepartiet særlig hos større eksemplarer 
som borer seg dypere ned i bløtbunnen er en av hovedårsakene til 
at de virkelig store dyphavssjøfjærene forholdsvis sjelden kommer 
opp med i de bunndyrfangstene vi tar med redskapene våre. 

Selve «stilken» eller den frie delen fra festeapparatet opp til 
«blomsterkvasten» er oftest ganske tynn, og lengden av den 
varierer meget sterkt fra eksemplar til eksemplar. Lengden av 
denne stilken ser ikke ut til å ha noen forbindelse med hvor mange 
ottearmete enkeltpolypper «blomsterkvasten» har. Umbellulaartene 
varierer i det hele tatt meget sterkt, og da de mest lever meget 
dypt, og det før nesten bare har vært tatt enkelte eksemplarer av 
dem nå og da, har det vært beskrevet temmelig mange «arter» av 
dem. Især har de mange «artene» vært vriene, hvor det ikke finnes 
spikler (kalknåler) i overflatevevene; hos dem har man bokstavelig 
manglet faste holdepunkter, og mange av undersøkerne har støttet 
seg til karakterer som lengden av polyppkroppen og tentaklene i 
forhold til hverandre, stilkens lengde og om aksen dens er rett, 
bøyd eller delvis spiralsnoet, polyppkroppens bredde i forhold til 
lengden osv., altsammen forhold som er avhengige av mere eller 
mindre tilfeldige kontraksjoner på grunn av irritasjoner under 
behandlingen i fangstredskapene. Det er heller ikke så sjelden at 
ungdomsstadier har vært beskrevet som egne arter ved siden av 
større eksemplarer. Det er forresten ikke bare blant sjøfjærene at 
slike ting forekommer. 

Det som er nevnt her, henger også til en viss grad sammen med 
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107 cm. Det største eksemplar fra Atlanterhavet ble tatt NV for 
Canary-øyene i 4600 - 4540 m dyp av den svenske «Albatross»-
ekspedisjon og hadde en total lengde på 119 cm. Det største 
encrinus-eksemplar som er omtalt av Jungersen ble tatt av 
«Ingolf»ekspedisjonen litt S for jan Mayen på St. 116 (70° 05' N., 
8° 26' V.) i 697 m dyp, temp. = 0,4° C; dette eksemplars totale 
høyde er oppgitt med 235 cm. 

I et tråltrekk 6 miles N for Coronation I. (S. Orkney øyene) fikk 
Torger Øritsland 30/11-1959 i et tråltrekk fra 319 -- 282 m tre 
eksemplarer av en Umbellula som alle hører til lindahli og er 80, 
901/z og 247 cm høye. Det siste eksemplaret er altså en liten 
kjenne høyere enn Jungersens encrinus-eksemplar fra 
Nordhavsdypet, men stemmer ellers overens med dette i alle sine 
forhold og dimensjoner, bortsett fra at kvasten på Jungersens 
arktiske eksemplar har 41 polypper, mens Øritslands 
høyantarktiske eksemplar bare har 21 store polypper. Det siste 
forhold er av helt underordnet taxonomisk betydning, og det kan 
derfor med sikkerhet nå slås fast at det ikke er noe grunnlag for å 
se på den arktiske gruppen som en egen art eller økologisk 
bestemt form. Samtidig må det pekes på at artens vitenskapelige 
navn derfor er Umbellula encrinus (L. 1758) og at U. lindahli og 
samtlige synonymer som er oppført under denne art i «Discovery» 
Reporten (Broch 1958, s. 262) er synonymer under Umbellula 
encrinus. 

Pingviner i 
Norge Av Odd Løno 

Det er forsøkt satt ut pingviner to ganger i Norge. Første 
gang i 1936 og annen gang i 1938. 

Konsul Lars Christensen, Sandefjord, tok i 1936 hjem 10 
kongepingviner, Aptenodytes patagonica, fra Antarktis. Disse 
ble tilbudt Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser som gav 
dem videre til Landsforbundet for Naturfredning. 

Fire av disse ankom til Røst 19. august samme år. Det var 
meningen de skulle holdes i fangenskap og fores en tid på Røst, 
slik at de skulle føle seg hjemme der. Da de sturet en del, ble de 
allerede to dager senere satt ut på en liten holme. De ruslet først 
rundt på land uten å bry seg om sjøen. Man forsøkte å fore dem, 
men de ville ikke spise uten at de fikk fisken stappet ned i 
halsen. Etter noen timer gikk de på sjøen, og det så ut til at de 
trivdes utmerket. De tok begjærlig småsei som ble kastet ut til 
dem. De likte øyensynlig denne måten å bli foret på, når de fikk 
dukke ned etter maten selv. Etter en liten tur på land, begynte 
de å svømme 

The Norwegian assistant zoologist, Torger Øritsland, in a 
trawl catch from 282 - 314 m depth, 6 miles north of Coronation 
I. (S. Orkney Is.) in High-antarctic waters got three specimens of 
Umbellula on Nov. 30, 1959. The total lengths were 80, 901/2, 
and 247 cm. The last specimen is a little larger than Jungersen's 
(1904) greatest specimen of U. encrinus from the Norwegian Sea a 
little S. of Jan Mayen (697 m, = 0,4° C.) but coincides with this in 
all dimensions and proportions with the exception only, that its 
number of autozooids in the cluster is smaller than that of the 
northern specimen. Øritsland's specimen proves that U. lindahli is 
a synonym of Umbellula encrinus (L. 1758), and that the Arctic 
variants do not distinguish themselves as an ecologically deter-
mined, morphological form (cf. Broch 1958). 
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som mente det var «en barmhjertighetsgjerning å la den slippe 
flere lidelser». De to som ble fanget igjen, ble sloppet fri på nytt 
15. november samme høst. 

De andre 6 kongepingviner ble sendt til Gjesvær ved 
Nordkapp. Etter noen dagers fangenskap ble fem satt ut på en av 
Gjesværstappene. Den sjette rømte på veien ut. På 
Gjesværstappene holdt de fem seg mange dager inntil de forsvant 
i et stormvær. 

Det er sett svært lite til kongepingvinene senere. En ble sett i 
de siste dager av oktober på innsiden av Tamsøy. En annen ble 
slått i hjel av en dame i Gamvik straks før jul samme år. Damen 
trodde det var ett utyske. Pingvinen veide 13 kilo. I Aftenposten 
14. mars 1938 står det en notis om at en pingvin var sett på 
Fjørtoft på Sunnmøre. Avisen forteller at fuglen gikk og brisket 
seg i fjæra og vakte oppsikt. Den morsomme og vakre fuglen viste 
seg morsk også, det fikk en hund merke som forsøke å egle seg 
innpå. 

Forbausende er en melding som opplyser at høsten 1943 ble to 
kongepingviner sett ved Breistad i Vesterålen. Her hadde de to 
slått seg ned på Sandholmen, et fredlyst egg- og dunvær. Fuglene 
var ikke skye, og de ble betraktet på 20 meters hold. De tok av og 
til streiftokter på fire-fem dager, men de kom stadig tilbake, og 
folk håpet de ville bli stedbundne. Men så gikk en av dem på en 
line og druknet. Det ble gitt følgende opplysninger: 

utover og forsvant snart for de skuelystne som hadde samlet seg. 
Dagen etter ble en fanget i Svolvær og sendt tilbake til Røst. En 

annen gikk i land ved Stave på Andøya. Den ble også sendt 
tilbake. I Naturfredning i Norge, Årsskrift 1942 - 43, opplyses det 

at omkring 5. oktober ble en av pingvinene, som virket 
forkommen under fjærfellingen slått i hjel ved Horsede på 

Moskenes av folk 

Totallengde fra nebb til tå ..........................                    98 cm 

Totallengde fra nebb til hale.........................                    84 cm 

Fra vingespiss til vingespiss over ryggen ..............          113 cm  

Nebb .............................................                                    11,3 cm  

Totalvekt (etter 5 dager) ............................                       4,2 kg 
Den hadde små skjell i magen. Kjøttet var lyst, fett og vel-
smakende. Den siste ble sett ved Sandholmen i mai 1944. 

Året etter den første utsetting ble det søkt de engelske myndig-
heter om å få overført til Norge flere kongepingviner fra Syd-
Georgia. En mente det burde bli gjort et forsøk med flere dyr for 
å se om en ikke kunne få en fast stamme av kongepingviner langs 
kysten. De engelske myndigheter rådet til å overføre noen mindre 
arter som de mente hadde større sjanser til å akklimatisere seg. 
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I slutten av april 1938 ankom pingvinene fra Syd-Georgia til 
Tønsberg. De var i dårlig kondisjon, så alle ble overført til en 
innhegning på Tjøme hvor de skulle holdes til de kom til krefter 
igjen. 

Det var også planlagt å ta hjem pingviner fra Tristan da 
Cunha. Det finnes bare en opplysning om at 7 pingviner kom på 
samme tid til Tønsberg. Disse fuglers videre skjebne kjennes ikke. 

I begynnelsen av juni ble pingvinene sendt fra Tjøme, og 17. 
juni ankom 13 guldtoppingviner, Eudyptes (Catadyptes) chrysolphus, 
og 10 brillepingviner, Pygoscelis papua, til Røst. Alle unntatt en var 
i god form. På veien nordover var en guldtoppingvin og en brille-
pingvin døde. Under transporten ble de foret først med makrell 
som de ikke syntes å like, men fra Bergen og nordover fikk de sild 
som de åt villig. 

På Røst var det på holmen Svinøy bygd en innhegning på ett 
mål. Denne var laget slik at fuglene hadde fri adgang til å gå på 
land og svømme på grunt vann. Pingvinene ble foret morgen og 
kveld med sild og noe oppskåret hyse, steinbit og småkveite. 
Etter vel fire uker døde den første. Etterhvert syntes de andre å 
bli i dårlig form, og flere døde. Grunnen til at pingvinene ble i 
dårlig form og at noen døde, synes sikkert å ha vært at de ble 
føret med bedervet fisk av og til. På grunn av vanskeligheter med 
daglige forsyninger ble meget kjøpt inn av gangen og lagt på is. 
Noe av dette ble liggende for lenge og ble bedervet. 

For å redde fuglene ble de fire gjenlevende brillepingviner og 11 
guldtoppingviner sloppet fri 30. og 31. juli. De fleste kviknet til ved 
utsettingen, og de spredte seg snart i alle retninger. En ble likevel 
funnet død i nærheten etter et par dager. 

Pingvinene ble senere meldt sett enkelte ganger. To pingviner 
ble i august måned sett i Selvær på Helgeland. Året etter i 
september skal to pingviner være sett ved Ongstad på Hadseløya. I 
juli 1940 ble det meldt at en pingvinunge ble slått i hjel av noen 
unger ved Hasvik. Denne ungen skulle være 25 cm lang, men det er 
høyst tvilsomt om det var en pingvinunge. Unger på den størrelsen 
har ikke en fjærdrakt som ligner foreldrenes. Den er svartgrå. 

Overføringen av pingviner til Norge ble som vi ser, ikke 
meget vellykket. Kongepingvinene som ble sloppet i 1936, levet 
sikkert 

til desember samme år. Meldingen om pingvinen ved Ålesund i 
mars 1938 kan tyde på en kongepingvin, men ingen fagfolk har 
fastslått hvilken fugl det var. Jeg tror neppe meldingen om konge-
pingvinene i Breistad i 1943 var riktig. Jeg har sammenlignet 
målene med et eksemplar på Zoologisk Museum, Oslo. De kan 
passe med kongepingvin, men vekten er alt for liten. Et utmagret 
eksemplar kan det heller ikke være, for fuglen var fet. En unge av 
kongepingvin kan det ikke ha vært, for disse har en svart-grå 
«teddybjørn pels» mer enn 10 måneder, og i denne tiden går de 
ikke i vannet. Når ungfuglen skifter fjær sommeren etter de er 
klekt, er de nesten like store som foreldrene. Vekten kan passe 
med en av de små artene som ble satt ut i 1938, men her er 
målene for store igjen. Spesielt er målet fra vingespiss til 
vingespiss alt for stort. 

Pingvinene fra 1938 vet vi bare sikkert at de levet utover den 
første høsten og sannsynligvis til september året etter. 

Fra tid til annen kommer det fram i avisene meldinger om at det 
er sett pingviner ved norskekysten. Sist sommer (1961) var det to 
slike meldinger, en fra Møre og en fra Troms. Ved den siste klarte 
en å finne fram til kilden, og det viste seg at det her var en 
forveksling med en lomvialke. Vi kan vel med stor sannsynlighet gå 
ut fra at observasjonene av pingviner i de fleste tilfeller har vært en 
forveksling med lomvialke. 

De fleste opplysningene til denne artikkel er hentet fra arkivet 
på Norsk Polarinstitutt. 

En oversikt over vårt kjennskap til 
Norges insektfauna 

Av Alf Bakke 

Vårt lands store utstrekning fra nord mot sør med skiftende 
naturforhold danner grunnlaget for en rik og varierende fauna. 
De større dyreartene som pattedyr, fugler og fisk fanger lett 
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kom i 1884, og det var også den siste publikasjon av særlig ento-
mologisk interesse i det attende århundret. 

I første halvdel av det nittende århundret finnes det også en 
del arbeider hvor opplysninger om insektfaunaen er stokket inn 
blant andre naturvidenskapelige beskrivelser og iakttagelser. Men i 
denne tidsperioden er det få nordmenn som har gjort nevne-
verdige, større entomologiske arbeider. Vi må allikevel nevne 
svensken Johan Wilhelm Zetterstedt, som blant annet har utgitt et 
større arbeid over insektfaunaen i Nord-Skandinavien, Insekta 
Laponica, som kom ut i 1840. Den inneholder en rekke 
beskrivelser og opplysninger om insektfaunaen i vår nordligste 
landsdel. 

I begynnelsen av det attende århundret hadde vi også en rekke 
personer, zoologer eller kanskje helst prester, som gikk inn for 
samling av insekter. Ingen av disse har publisert noe videre om 
sine funn, men samlingene deres er for en stor del kommet til 
Zoologisk Museum og på den måten oppbevart som materiale til 
senere publikasjoner. 

Ved overgangen til siste halvdel av det nittende århundret 
møter vi publikasjoner fra en entomolog som har betydd umåtelig 
meget for utforskningen av den norske insektfauna. Det er J. H. S. 
Siebke. De første publikasjonene fra Siebkes hånd er vesentlig 
beretninger fra reiser han har foretatt i forskjellige deler av landet. 
På sine reiser samlet Siebke inn en mengde insekter og ga i beret-
ningene lister over sine funn fra de forskjellige deler av landet. I 
årene 1874 - 80 kom Siebkes oversiktsarbeider over norske 
insekters utbredelse. Han kalte sine bøker Enumeratio Insectorum 
Norvegicorum. De utkom i 5 bind. Bøkene omfatter ca. 5000 
forskjellige insektarter og tar med Hemiptera, Orthoptera, 
Coleopteru, Lepidoptera, Diptera og Hymenoptera. Bind III--V ble 
utgitt etter Siebkes død av J. Sparre Schneider. Siebke har samlet 
sammen alt tilgjengelig materiale fra samlingene og mange 
opplysninger fra litteraturen og laget fullstendig oversikt i 
systematisk rekkefølge. Siebkes bøker ga støtet til mer aktivt 
innsamlingsarbeid. Det ble foretatt reiser til steder av landet vårt, 
som er dårlig undersøkt, og flere småarbeider med 
reiseberetninger og faunalister er publisert i siste halvdelen av det 
nittende århundret og også i første halvdel av det tyvende. W. M. 
Schøyen fortsatte Siebkes arbeid og kom 

interessen hos både zoologer og naturinteresserte legfolk, og vi har 
i dag en forholdsvis god oversikt over disse dyregruppenes 
utbredelse. Samtidig har vår lange kyststrekning og nære 
tilknytning til havet ført til at norsk Zoologisk forskning har gitt 
verdifulle bidrag til kjennskapen om en rekke lavere marine 
dyregrupper både av systematisk, økologisk og faunistisk karakter. 
De få fagzoologene vårt land har kunnet skaffe arbeidsmuligheter, 
har derfor i sterkere grad enn i andre land vært engasjert i studier 
av disse gruppene. Dette har igjen ført til at en rekke av de lavere-
stående dyregrupper som er knyttet til landjorden, er forholdsvis 
lite undersøkt av fagzoologer, og vårt kjennskap til deres 
forekomst og livsforhold er heller dårlig. På årsmøtet i Norsk 
Entomologisk Forening 1961 ble det i et foredrag gjort forsøk på å 
samle sammen de opplysningene vi i dag har om norsk 
insektfauna, og dette foredraget danner grunnlaget for denne 
artikkelen. 

Emnet er disponert i tre avsnitt. Først vil det bli gitt en kort 
historisk oversikt i grove trekk over det faunistisk-entomologiske 
arbeidet her i landet. Så vil de forskjellige insektordener bli 
gjennomgått i systematisk rekkefølge og de viktigste 
publikasjonene som omhandler faunistiske undersøkelser bli 
omtalt, samtidig som det vil bli gjort en sammenligning mellom 
hvor mange arter av gruppene som er kjent i Norge og Sverige. 
Sverige er det landet det er mest naturlig å dra sammenligninger 
med. Til slutt vil det bli fremhevet hvilke deler av landet som er 
godt og dårlig undersøkt, med utgangspunkt i våre to best 
undersøkte ordener, billene, Coleoptera, og sommerfuglene, 
Lepidoptera. 

I 

Den første av våre større entomologer var presten Hans 
Strøm som levde fra 1726 til 1797. Han ble født i Borgund på 
Sunnmøre og levde også store deler av sitt liv nær fødestedet. 
Strøm publiserte flere arbeider over norske insekter, dels i danske 
og dels i norske videnskapelige skrifter. Strøm beskrev 393 
insektarter fra Norge og ga tegninger til 115 av dem. Hans 
innsamlinger foregikk særlig på Sunnmøre og nordover mot 
Trøndelag, så hans dyr skriver seg hovedsakelig fra disse 
distriktene. Hans Strøms siste publikasjon 
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publikasjoner om. Faunistiske oversikter er også publisert i 
denne tidsperioden i publikasjonene fra de zoologiske sentrene i 
Stavanger, Bergen og Tromsø. 

I årene etter krigen inneholder Norsk Ent. Tidsskr. også flere 
artikler om insektenes utbredelse og forekomst, men 
publikasjoner fra andre områder av entomologien begynner etter 
hvert å sette sitt preg på tidsskriftet. 

I de aller siste årene møter vi igjen interessen for faunistiske 
oversiktsarbeider. M. Opheim har utgitt første delen av en ny 
katalog over Lepidoptera, og i disse dagene har vi fått ny katalog 
over Nordens Coleoptera, hvor de norske billene er meget grundig 
behandlet av A. Strand. 

med supplement til Siebkes oversikter. Han mestret de fleste 
større insektgruppene, men hans forkjærlighet gikk til sommer-
fuglene. Også W. M. Schøyen reiste meget rundt om i landet og 
publiserte entomologiske beretninger fra sine reiser. 

Omtrent samtidig med Schøyen hadde vi også to andre ento-
mologer som bør nevnes. Det er i første rekke J. Sparre 
Schneider. Han oppholdt seg meget i vår nordligste landsdel, og 
mange av hans arbeider skriver seg derfra, men han har også 
publisert oversikter fra flere steder av Syd-Norge. Hans 
hovedinteresse var sommerfuglene, men han har også vært 
opptatt med andre grupper. Lie-Pettersen hadde også 
lepidopterologiske interesser, men har dessuten blant annet 
Apterygota, urinsektene, og må vel sies å være en av de få som 
har syslet med urinsektene her hos oss. 

Ved overgangen til det tyvende århundret møter vi et nytt 
navn i tidsskriftene, Embrik Strand. I årene 1898-1903 foretok 
Strand samlereiser i forskjellige deler av vårt land og brakte med 
seg hjem et meget stort materiale av forskjellige insektgrupper. 
Hans funn er delvis publisert i reiseberetninger, og han har også 
senere bearbeidet materialet i en rekke artikler som er trykt dels 
her i landet og dels i utlandet. Fra 1903 var han knyttet til 
institusjoner i Mellom-Europa hvor han hadde kontakt med 
mange av de store entomologene på den tiden og fikk bestemt 
mange av de norske insektene av fremragende spesialister. Strand 
skrev meget, samlet meget, men mange av hans publikasjoner har 
ført til heftige diskusjoner med andre spesialister om 
bestemmelser, og mange har dradd hans arbeider i tvil. Han har 
allikevel brakt inn mye nytt, særlig for den forholdsvis ukjente 
gruppen Hymenoptera. 

I 1904 ble Norsk Entomologisk Forening stiftet, og omkring 
denne foreningen dannet det seg etter hvert en krets av 
entomologer som gikk inn for innsamling og studium av Norges 
insekter. I 1921 ble Norsk Entomologisk Tidsskrift utgitt for 
første gang, og der er det opp igjennom årene skrevet ganske 
meget som forteller om hvordan entomologene arbeidet i disse 
årene. I de første årene er tidsskriftet helt preget av faunistiske 
oversikter. Dette gjelder for en stor del helt frem til siste 
verdenskrig. Det er særlig billene og sommerfuglene som er viet 
størst interesse, men også en del andre insektgrupper foreligger 
det forholdsvis mange 

II 

Apterygota, urinsektene 

De mest primitive insektgruppene, urinsektene, som her hos oss 
er representert med 4 ordener, Protaura, Thysanura, Diplura og 
Collembola, er meget lite undersøkt i Norge. I litteraturen finnes 
det allikevel en del arbeider vesentlig fra årene omkring 1900. O. J. 
Lie-Pettersen har behandlet Apterygoter fra Sogn og Nordfjord og 
likeledes gitt en oversikt over Norges Collembola. Han har også 
levert en publikasjon over Apterygot-faunaen i Nord-Norge. 
Dessuten har W. M. Axelson i 1904 skrevet om Collembola fra S}-
d-øst-Norge hvor han omtaler 37 forskjellige arter, og W. M1. 
Linnaniemi i 1911 behandlet Apter}-got-faunaen i Nord-Norge. 
Når det gjelder Protura, har Fridtjof Økland i 1932 omtalt to arter 
som han har funnet omkring Oslo og på Vestlandet. Nyere arbeider 
om Apterygotene har det ikke lykkes meg å spore opp, og situa-
sjonen er da den at vi av hver orden av Protura, Diplura og 
Thysanura. har 2 kjente arter i Norge, mens det er kjent 5 av hver 
orden fra Sverige. Av Collembola oppgir Natvig i Norges Dyreliv, 
bind IV, at vi har ca. 110 kjente arter i Norge, mens Lindroth i 
Svenska Djur, Insekterna, nevner 150. En av årsakene til at 
urinsektene er så dårlig kjent her hos oss, er vel at vi aldri har hatt 
en zoolog som har hatt interesse for jordbunns- eller 
skogbunnsfaunaen. Collembola-gruppen er som kjent for 
størstedelen knyttet til jordbunnen, 
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eldre litteratur og gir i sin oversikt en god bibliografi over 
gruppen her i landet. Brekke omtaler 34 arter i sin oversikt. 
Brinck har behandlet Plecoptera i Cat. Ins. Sueciae (Opuscula 
Ent. 1949) og oppgir der 34 arter fra Sverige og hare 27 fra 
Norge. Brinck har selv gått gjennom det norske materialet. 

og studier der ville sikkert bringe frem mye nytt og 
interessant, ikke bare rent faunistisk, men også biologisk. Vi 
får derfor håpe på at det vil dukke opp folk som vil kaste seg 
over dette spesielle området. Vi trenger undersøkelse der, og 
studier av jord- og skogbunnsfaunaen vil sikkert kunne føre til 
mange interessante resultater også av praktisk interesse for 
landbruket. Copeognatha, støvlus 

Ephemerida døgnfluene I Embrik Strands «Neue Beitrage», I, har dr. Enderlein 
publisert 10 arter av Copeognatha fra Norge. Annen litteratur 
om gruppen har jeg ikke kunnet finne, men Natvig oppgir at 23 
arter er påvist i Norge. Fra Sverige er det kjent ca. 50 arter iflg. 
Lindroth i Sv. Djur, Insekterna. 

En norsk faunaliste over Ephemerida er publisert i Norsk 
Ent. Tidsskr. i 1937 av R. Brekke. Han har samlet sammen alle 
tilgjengelige opplysninger fra eldre publikasjoner hvor 
døgnfluene er omhandlet, og gitt en fyldig bibliografi etter sin 
oversiktsartikkel. Hans publikasjon bygger på materiale 
innsamlet og publisert fra praktisk talt hele landet og består av 
41 arter av døgnfluer. Fra Sverige er det iflg. Lindtoth, Sv. 
Djur, Insekterna, kjent ca. 50 arter, så vi kan si at vi kjenner 
forholdsvis bra til denne gruppen her hos oss, selv om det 
ikke er skrevet stort mer om den siden Brekkes artikkel i 1937. 
Døgnfluene spiller ganske stor rolle som næring for 
ferskvannsfisk, og gruppen har derfor sin store praktiske 
betydning. 

Anoplicra, lus 

Anoplvera er det ingen samlet oversikt over her fra landet. I 
Sverige er det påvist 18 arter, og Brinck har i Cat. Ins. Sueciae 
(Opuscula Ent. 1948) oppgitt 4 arter fra Norge. 

Mal.lophaga, pelslus og fjærlus 

Mallophaga er også lite undersøkt her hos oss, og det 
foreligger heller ingen samlet oversikt. Svenskene regner med 
ca. 120 arter i Sverige (Lindroth, Sv. Djur, Insekterna). 

Odonata, øyenstikkerne 

Odonata er også en insektgruppe som er forholdsvis godt 
undersøkt her hos oss. I de siste årene har A. Tjønneland 
publisert arbeider om øyenstikkerne, og fra før har vi 
forholdsvis gode oversikter utarbeidet av Sven Sømme. I Norsk 
Ent. Tidsskr., II, fra 1928 har han utarbeidet en fortegnelse 
over norske Odonata, og i senere arbeider er denne listen 
supplert. Fritz Jensen har gitt en oversikt over Stavanger Amts 
Odonata i 1915, og i Norsk Ent. Tidsskr. finner vi også arbeidet 
av G. Kvifte om Odonata særlig fra Sørlandet. Etter K. Ander: 
Catalogus Insectorum Sueciae (Opuscula Ent. 1944), kjenner vi 
41 øyenstikkerarter fra Norge og 54 fra Sverige. 

Orthoptera, gresshoppene, kakerlakker, saksedyr 

Orthoptera har N. Knaben bearbeidet og publisert i 
Bergens Museums årbok for 1943. Denne oversikten bygger på 
norsk museumsmateriale og opplysninger fra litteraturen. 
Orthoptera er tatt med i Siebkes Enumeratio, og Schøy-en har 
gitt et supplement til Siebkes Enumeratio også for Orthoptera. 
Mange gresshopper er ofte blitt samlet inn under mange av 
reisene som ble foretatt av entomologene i slutten av forrige 
århundret. Vi finner derfor opplysninger om Orthoptera i 
mange slike reisebeskrivelser. I Knabens litteraturoversikt 
finner vi navn som Strøm, Zetterstedt, Embrik Strand, Sieblce, 
Schøyen, Hansson og Kvifte, som alle har vært borti 
Orthoptera og levert bidrag til den faunistiske kart 

Plecoptera, stenfluene 

Plecoptera er bearbeidet av R. Brekke i Norsk Ent. 
Tidsskr., VI, fra 1941. Han har gått gjennom alt norsk 
materiale, konferert 

47 
46 



Innen Hemiptera er det store oppgaver som ligger og venter 
på å bli løst. 

leggingen av dem her i landet. Knabens liste omfatter 32 arter. 
Kjell Ander har i serien Cat. Ins. Sueciae (Opuscula Ent. 1945) 
behandlet Orthoptera og angir der 49 arter fra Sverige. Han oppgir 
der 37 arter som kjent fra Norge. 

Thysanoptera, blæreføttinger eller trips 

Thysanoptera er det få som har interessert seg for her hos oss. 
De litteraturopplysningene som finnes, kommer hovedsakelig fra 
de landbruksentomologiske publikasjonene og dreier seg da om 
Thysanoptera som skadedyr. B. Herstad har i Norsk Ent. Tidsskr. 
1960 gitt en liste over W. M. Schøyens funn og supplert med en 
del av sine egne. Denne listen omfatter 22 arter, mens svenskene 
(Lindroth, Sv. Djur, Insekterna) opererer med et artstall på ca. 70. 
Thysanoptera skulle derfor være en gruppe det er all grunn til å 
undersøke nærmere her hos oss både fordi vi vet svært lite om den 
og fordi mange av artene er skadedyr som det er av betydning å bli 
mer kjent med. Neuroptera, nettvingene 

Hemiptera, nebbmunnene 
Neuroptera er studert av Espen Pettersen som har publisert 

oversikter over det arktiske Norges Neuroptera i Tromsø Museums 
Årbok. Svensken Bo Tjeder publiserte i 1945 oversikter over 
Neuroptera fra hele Norge. Hans arbeide, Catalogus Neuropterorum 
et Mecopterorum Norvegia, i Norsk Ent. Tidsskr., VII, er ordnet 
etter Strands inndeling av Norge fra faunistiske studier og gir et godt 
bilde av hva vi visste frem til da om gruppens utbredelse. Listen 
skriver seg fra museumsmateriale og fra en rekke avhandlinger opp 
gjennom årene. I litteraturlisten finner vi navn som Espen Pettersen, 
Embrik Strand, W. M. Schøyen, Wallengren, Zetterstedt og Strøm. 
Bo Tjeders liste omfatter 48 arter. Fra Sverige har Tjeder i Cat. Ins. 
Sueciae (Opuscula Ent. 1953) funnet 70 arter. 

Hemiptera er en stor insektgruppe som omfatter teger, sikader, 
bladhoppere eller sugere, bladlus og skjoldlus. Siebke har omtalt 
en del Hemiptera i sin Enumeratio, og mange Hemipter-arter 
kommer igjen i Embrik Strands publikasjoner og bidrag til den 
norske faunaen. Dessuten finner vi navn som W. M. Schøyen, 
Warloe, Ossiannilsson og Holgersen som forfattere under 
gruppen. Det er særlig tegene og sikadene som er undersøkt, mens 
bladhopperne, bladlusene og skjoldlusene er lite bearbeidet. 
Mange av disse artene spiller derimot ganske stor rolle som 
skadedyr, og en del arter er derfor studert ut fra dette synspunkt. 
Fru TambsLyche har skrevet flere arbeider om bladlus. Natvig 
oppgir i sitt systematiske tillegg til Norges dyreliv at vi kjenner ca. 
600 Hemiptera fra Norge. Det er et lite tall når vi sammenligner 
med svenskene, som opererer med ca. ].100. I Cat. Ins. Sueciae har 
F. Ossiannilsson bearbeidet gruppene Hem. Heteroptera (Opuscula 
Ent. 1947), Hem. Homoptera Cicadina (Opuscula Ent. 1948) og 
Hem. Hom. Psylloidea (Opuscula Ent. 1952). I tabellen er også en 
kolonne for Norge. 

Mecoptera, skorpionfluene 

Mecoptera er også bearbeidet på samme måte som 
Neuroptera av Bo Tjeder. Fra Norge har han nevnt 4 arter mens 
det er funnet 5 i Sverige. 
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Coleoptera, billene landene, men det kan også tyde på at der enda ligger oppgaver og 
venter også innenfor ordenen Coleoptera. 

Billene er den gruppen som er best gjennomarbeidet her hos 
oss når vi ser gruppen som helhet. Dette gjelder for så vidt hele 
Norden. I dette århundret har det vært et utstrakt samarbeid 
mellom de nordiske landene når det gjelder utforskning av billene. 
En rekke fremtredende spesialister, i første rekke amatører, har 
gjort et fremragende arbeide både med innsamlinger, bestemmelser 
og utarbeiding av katalog for hele Norden under ett. Billefaunaen 
er belyst i hundrevis av større og mindre artikler i forskjellige 
tidsskrifter og av forskjellige forfattere opp igjennom årene. Her i 
landet omfatter artiklene funn fra forskjellige deler av landet, slik at 
det ikke finnes noen landsdel som det overhodet ikke er foretatt 
undersøkelse over billefaunaen. Nesten alle våre første 
entomologer samlet og publiserte funn av biller, men Siebkes 
Enumeratio er den første virkelige oversikt for hele landet over 
biller. Senere har en rekke andre personer kommet til og brakt 
verdifulle bidrag. Det gjelder i første rekke W. M. Schøyen, Embrik 
Strand, Sparre Schneider, H. K. Hanssen, Lysholm, Münster og 
Andr. Strand. Münster og Strand utarbeidet faunaliste over hele 
landet, og de ble trykt sammen med tilsvarende lister fra de andre 
nordiske landene i Catalogus Coleopterorum Daniae et 
Fennoscandiae i 1939. Etter Münsters død er det særlig Strand som 
har arbeidet med billefaunaen hos oss, og nå ved årsskiftet 1960/61 
foreligger det en ny katalog Catalogus Coleopterorum 
Fennoscandiae et Daniae, hvor Strand har ansvaret for den norske 
delen. Denne katalogen er betydelig mer omfattende enn den gamle 
som kom i 1939 fordi Norge er oppdelt i flere faunistiske enheter. I 
1939-katalogen var det bare 9 geografiske soner, mens i den nye 
finner vi Norge delt opp i hele 37 enheter. Billene er ordnet inn 
etter de retningslinjer Strand har publisert for inndeling av Norge 
til bruk ved faunistiske oppgaver. Den nye billekatalogen 
konkluderer med et artstall for Norge på 3091 arter. Det tilsvarene 
tall for Sverige er 4058, for Danmark og Øst-Fennoscandia ca. 
3500. Norge er altså ifølge katalogen det land som har færrest arter 
av biller. Sverige har 967 flere arter enn Norge. Det er mulig at 
dette gir et rett bilde og at vår fauna er fattigere enn faunaen i de 
andre 

Strepsiptera 

Av denne lille insektgruppen er det publisert 1 art her fra landet 
av Ulrich i Norsk Ent. Tidsskr. 1934. Lindroth, Sv. Djur, oppgir 5 
arter fra Sverige. 

Trichoptera, vårfluene 

Vårfluene er forholdsvis bra undersøkt. Brekke har laget en liste 
over de norske funnene i Norsk Ent. Tidsskr., VII, dessuten har 
Fritz Jensen gitt en oversikt over Rogalands Trichoptera, og 
Forsslund har publisert Nord-Norges Trichoptera. Brekkes 
oversikt fra straks etter krigen omfatter 141 arter. Forsslund og 
Tjeder som har bearbeidet Trichoptera i Cat. Ins. Sueciae (Opuscula 
Ent. 1953), har funnet 211 arter i Sverige. Det mest artsrike 
distriktet i Sverige viser seg å være Dalarna, hvor det er funnet hele 
165 arter. Dette kan tyde på at vi har noenlunde tilsvarende artstall 
også i de tilstøtende landskaper i Norge. 

Lepidoptera, sommerfuglene 

Sommerfuglene er den insektorden som ved siden av billene er 
best undersøkt faunistisk her hos oss. Det er jo store og vakre dyr 
som lett tiltrekker seg oppmerksomheten og som derfor ofte har 
appellert til samlelysten hos mange. På samme måte som for billene 
kan vi takke mange amatørentomologer for det kjennskapet vi i dag 
sitter inne med om norske sommerfugler. Når det gjelder 
Microlepidoptera, småsommerfuglene, er det heller forholdsvis lite vi 
vet. Det foreligger jo også oversikter hos oss over den gruppen, 
men som vi skal komme tilbake til senere, vet vi betydelig mindre 
om «Micros» enn om «Macros». 

Opplysninger om forekomsten av sommerfugler finner vi også i 
den aller eldste entomologiske litteraturen, men det var Siebke som 
først ga en oversikt over vår sommerfuglfauna i bind III av sin 
Enumeratio. Den ble utgitt etter Siebkes død av Sparre Schneider i 
1876. Hans bok omfatter 529 Macrolepidoptera og 405 Micro 
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for de tilgrensende faunistiske områder, og har da også en oversikt over 
de artene som er funnet i Norge. Vi må forutsette at Nordstrøm og 
Benander kjenner den norske litteraturen på hvert sitt felt, og at de har 
noenlunde komplett oversikt over hvilke arter som var kjent her i landet 
frem til de årene deres katalog ble trykt.                                                       

                                                                     Norge:              Sverige:    

lepidoptera, tilsammen 934 arter. 17 år etter Siebkes Enumeratio får vi 
en ny liste over norske sommerfugler av W. M. Schøyen. I 1893 
publiserte han sin fortegnelse over Norges Lepidoptera i Christiania 
Videnskabs-Selskabs Forhandlinger. Kjennskapet til sommerfuglenes 
utbredelse er øket betydelig på de 17 årene takket være Schøyen selv 
og en rekke andre lepidopterologer. Fortegnelsen omfatter 1267 
arter, en øking på 333 arter siden Siebkes arbeid. Økingen har vært 
størst når det gjelder Microlepidoptera hvor det var hele 230 nye, mens 
av «Macros» var det bare 103. En annen stor forbedring fra Siebkes 
oversikt er at Schøyen har ordnet landet i 18 områder etter fylkene 
og gitt da en oversikt over hvilke områder de forskjellige 
sommerfuglene er funnet. Schøyens liste er derfor den første 
virkelige oversiktsliste over sommerfuglenes utbredelse, og den ble 
benyttet av lepidopterologene i hele 40 år før neste fortegnelse kom. 
I 1933 laget K. Haanshus en fortegnelse over Lepidoptera, trykt i 
Norsk Ent. Tidsskr. Haanshus' liste er ordnet etter de samme 
geografiske områdene som Schøyens, altså fylkesvis. Den omfatter 
1568 arter. Det er en øking fra Schøyens liste på 301 arter. Økingen 
har også her vært størst når det gjelder Microlepidoptera hvor tallet er 
212. Haanshus' liste vakte en god del diskusjon da den kom, fordi 
det viste seg at den inneholdt en del feil. Den må derfor brukes med 
en viss kritikk, men bortsett fra dens negative sider så har den hatt 
ganske stor betydning for lepidopterologien her i landet nå i hele 25 
år. I de siste årene er det igjen blitt arbeidet med en ny 
sommerfuglkatalog. I 1958 utga Opheim «Catalog of the 
Lepidoptera of Norway», hvor 4 grupper av Macrolepidoptera er stilt 
opp i tabellform. Den store forbedring fra Haanshus' fortegnelse er 
at listen nå omfatter 37 distrikter og er ordnet etter «Strands 
inndeling». Opheims liste omfatter 170 arter. Det er en øking på 9 
arter innen de tilsvarende gruppene i Haanshus' katalog. For å gi et 
bilde av hvor vi står når det gjelder sommerfuglforskningen her i 
landet, kan vi ta en grov sammenligning mellom Norge og Sverige. 
Som grunnlag for sammenligningen vil jeg benytte de bidragene i 
Cat. Ins. Sueciae (Opuscula Ent. 1943 og 1946) som er kommet av 
Nordstrøm om Sveriges Macrolepidoptera og Benander om Sveriges 
Microlepidoptera. Disse listene inneholder også kolonner 

Macrolepidoptera ...........                              726      969 

    Microlepidoptera ............                               838              1402 

I Sverige var det kjent 243 «Macros» mere enn i Norge og 582 flere 
«Micros». Til sammen har svenskene 825 flere arter enn vi har her i 
landet. T 1953 laget de samme forfatterne supplement til sine lister, og 
det ble da publisert 27 nye Macrolepidoptera og 77 nye Microlepidoptera. 
Vi må også regne med at det i Norge ble funnet en del nye arter i det 
tidsrommet det svenske supplementet dreier seg om, men for «Macros» 
neppe så mange som for Sverige, og for «Micros» var det vel heller 
ubetydelig hvis det i det hele tatt ble publisert noen. Vi ser at det er stor 
forskjell på artstallet i Norge og Sverige, særlig når det gjelder 
Microlepidoptera. Nå må vi vel kunne si at det er grunn til å tro at Sverige 
har en rikere sommerfuglfauna enn oss, særlig på grunn av alle de 
sydlige lokalitetene, slik som Skåne, Blekinge, Hallan, Småland og 
Øyene i Østersjøen, men jeg tror at vi allikevel kan si at det gjenstår 
meget også på det lepidopterologiske området, selv om det er en av de 
best undersøkte gruppene her i landet. 

Diptera, tovinger 

Diptera er representert her hos oss med en mengde familier som 
er ordnet i forskjellige underordener og grupper. Det foreligger 
mange opplysninger om enkelte av Dipter-gruppene, og enkelte arter 
er publisert rundt omkring i forskjellige tidsskrifter og bøker opp 
igjennom årene. Denne litteraturen er samlet sammen av Soot-Ryen 
og publisert i en liste i Tromsø Museums Årshefter i 1943. Det er 
bare noen ganske få familier som er såpass godt undersøkt i 
Skandinavia at det er utarbeidet katalog over utbredelsen. Jeg skal 
bare prøve å dra frem en del av Dipter-gruppene som er behandlet i 
Cat. Ins. Sueciae. Der har Bo Tjeder i Opuscula 
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Vester-Gotland som ligger på samme breddegrad som store deler 
av Sørlandet, er det funnet hele 125 arter. 

Siebke er også her den første som har laget en samlet katalog 
over Diptera i sitt fjerde bind av Enumeratio. Selv om Siebke ifølge 
Soot-Ryen har oversett en rekke eldre arbeider, f.eks. Strøm og 
engelskmannen Walker, så er det den mest fullstendige liste vi har i 
dag over norsk Dipter-fauna. W. M. Schøyen har utgitt et 
supplement til Siebkes bind IV, og føyer her til 72 arter. Soot-Ryen 
anslår tallet på Dipterarter som hittil er publisert fra Norge, til ca. 
2350. Siden Soot-Ryens oversikt ble publisert, er det kommet til en 
del nye arter, men stort mer enn ca. 2400 er vel neppe publisert. 
Fra Sverige regner Lindroth i Svenska Djur med ca. 3800, altså et 
betydelig større artstall. Også der er det mange Diptergrupper som 
nesten ikke er undersøkt. Diptera er derfor en gruppe som burde 
innby til mere arbeid her hos oss. 

Ent. 1955 gitt en oversikt over Tipulidae, stankelbenene. Bo Tjeder 
har med 323 arter av stankelben i Sverige og 183 fra Norge. Bo 
Tjeders liste viser at Skåne er den rikeste landsdel når det gjelder 
Tipulidae i Sverige, hvor det er funnet over 200 arter. Men Dalarna 
som ligger på noenlunde samme breddegrader som store deler av 
Østlandet, har også over 200 arter, så når det gjelder Tipulidae, er 
det god grunn til å vente at vi kunne finne flere arter her hos oss. 

En annen mygg-gruppe, Culicini, er også meget godt 
undersøkt hos oss, takket være Natvigs arbeide i 1948. I Norge og 
Sverige er det funnet 29 arter, mens det i Finnland og Danmark er 
kjent 25. Natvigs prikk-karter over artens utbredelse viser at Norge 
er betydelig bedre undersøkt enn de andre nordiske landene. 

I Cat. Ins. Sueciae (Opuscula ent. 1952) har O. Ringdal 
bearbeidet 3 familier av Diptera Cyclorrapha, familiene Tachinidae, 
Muscidae og Scatophagidae. Det er også en kolonne for funn i 
Norge. 

Siphanoptera, loppene 
Diptera Cyclorrapha: Norge: Sverige: 

Tachinidae ...............                        151     368  

Muscidae.................                          294           643  

Scatophagidae ............                        42      88 

Loppene er lite undersøkt i vårt land, og det foreligger ingen 
samlet fremstilling av gruppen. Lindroth oppgir ca. 40 arter fra 
Sverige i Svenska Djurs insektbind. 

Hymenoptera, årevingete 

Hymenoptera blir regnet som den artsrikeste insektorden i 
vårt faunaområde. Men her i Norge er vel Hymenoptera den av de 
større gruppene som er dårligst undersøkt når vi ser gruppen som 
helhet. Svenskene regner med at det finnes minst mellom 5000 og 
6000 Hymenopter-arter i Sverige, mens her i landet er det neppe 
kjent mer enn mellom 1000 og 1500 arter. 

I eldre litteratur over Hymenoptera støter vi på navn som 
Strøm, Zetterstedt, Kiær, Sparre Schneider, W. M. Schøyen, Siebke 
og dessuten svenskene Holmgren, Aurevillius og Thomsson. i 
Siebkes «Enumeratio» omfatter bind V Hymenoptera. Den kom i 
1880. Han har bare tatt med arter av Hymenoptera phytophaga, 
bladveps og treveps, og Hymenoptera aculeata, stikkveps. 
Snyltevepsene mangler i hans oversikt. Embrik Strand som har 
interessert seg ganske meget for Hymenoptera, har laget en 
Enumeratio Hymen 

Som det fremgår av tabellen, er det kjent stort sett dobbelt så 
mange arter i Sverige som i Norge. Det er ingen tvil om at det 
finnes mange flere av disse artene også her hos oss, og de funnene 
som foreligger fra Norge, skriver seg vesentlig fra eldre litteratur 
og i mange tilfelle bare fra en eller noen få lokaliteter. Det må også 
nevnes at Ringdahl har bearbeidet materiale av Tachinidae og 
Muscidae fra Norge og publisert dette i Tromsø Museums 
Årshefter. Det samme er tilfellet med Antomyidae-grupper fra 
Nord-Norge. 

I Cat. Ins. Sueciae (Opuscula Ent. 1954) har Ryden bearbeidet 
familien av Agromyzidae, minerfluene. Han har også en kolonne 
for Norge i sin tabell og opplyser i forordet at han har undersøkt 
Siebkes samling i Zoologisk Museum i Oslo og minerer-herbarium 
fra museet i Bergen, en innsamling som er foretatt av Grønlien og 
Knaben. I Sverige har Ryden funnet 302 arter, mens det i Norge 
bare er 78. I Sverige er Skåne det rikeste distriktet, men også i 55 
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faktorer. 1) De ytre omgivelsenes, miljøets, evne til å tilfredsstille de 
krav arten har for å kunne eksistere, og 2) Artens egen evne til å 
oppsøke de traktene som tilfredsstiller disse krav. Ekman kaller den 
første gruppen: artens eksistensøkologi, den andre: artens 
spredningsøkologi. Eksistensøkologien bestemmer beliggenheten 
og utstrekningen av det området en art kan leve i og sprednings-
økologien artens muligheter til å legge beslag på dette området helt 
eller delvis. Først når de spredningsøkologiske forholdene gjør det 
mulig for arten å okkupere hele det området som dens 
eksistensøkologi tillater, kan vi si at det er en dyregeografisk likevekt 
for denne arten. Denne likevekten er da videre avhengig av at de 
eksistensøkologiske forholdene er konstante, noe de jo sjelden er 
under lengre tidsperioder. 

For å vurdere hvor artene kan tenkes å være utbredt her i landet, 
bør en derfor kjenne artens økologiske krav og hvilke deler av 
landet som oppfyller disse. Samspillet mellom disse to faktorene vet 
vi svært lite om for de fleste av våre insektarter. Det er derfor meget 
vanskelig å danne seg et bilde av hvor mange arter som finnes i de 
forskjellige deler av Norge på teoretiske grunnlag. Det eneste sikre 
grunnlag for å angi utbredelsen er derfor å påvise at arten finnes på 
de forskjellige stedene. 

Et utbredelseskart, et prikkart, over en insektarts utbredelse her 
hos oss gir for mange arters vedkommende mer et bilde av hvor 
interesserte entomologer har bodd eller samlet enn en oversikt over 
hvor dyret har sin naturlige utbredelse. På grunnlag av prikkartene 
kan en lett danne seg et bilde av hvor entomologene har samlet og 
hvor det overhodet ikke har vært samlet. 

Noen deler av landet har en rikere fauna enn andre deler. Dette 
skyldes de klimatiske og biologiske forhold på stedene. Selv om 
enkelte steder på Vestlandet har betydelig færre arter enn steder på 
Østlandet, kan vi derfor ikke si at Vestlandets fauna ikke er så godt 
undersøkt som Østlandets. Slike forhold gjør det vanskelig å bruke 
antall funne arter som grunnlag for hvor godt en landsdel er 
undersøkt. Vi får heller peke på hvilke områder av landet som er 
undersøkt og på den måten danne oss et bilde av hvor det er godt 
og hvor det er dårlig utforsket. For å danne oss et bilde av hvor godt 
de enkelte strøk av landet er utforsket med henblikk 

opterorum for Norge i 1898. Han har samlet sammen det meste av 
litteraturen fra årene tidligere og laget en liste som omfatter 856 
arter. Etter at listen ble publisert, har også Strand samlet og utgitt 
mange artikler om Hymenoptera. Etter Embrik Strands tid er det 
gjort svært lite med Hymenoptera her, bortsett fra en del grupper 
av Aculeata Hymenoptera, deriblant maur. Maurene er 
forholdsvis godt undersøkt av Holgersen, og de andre Aculeata-
gruppene slik som graveveps, stikkveps og humler er undersøkt og 
bearbeidet av Meidel og Astrid Løken. Dessuten har svensken 
Roman publisert en del oversikter over Ichneumonidae særlig fra 
Nord-Norge, men også fra andre deler av landet. De mange 
familier av snylteveps, særlig de mindre artene, 
Microchymenoptera, er meget lite undersøkt hvis vi overhodet 
kan si at det foreligger nevneverdige undersøkelser fra Norge. De 
parasittiske Hyrnenoptera er meget viktige insekter fordi de er en 
av naturens viktigste regulerende faktorer for masseangrep av 
insekter. Det er derfor viktig at vi får folk som kan ta seg av 
undersøkelse over disse gruppene her hos oss. Dessuten er det 
meget fasinerende dyr med interessante biologiske trekk. Vi får 
håpe at det vil dukke opp museumsentomologer som kan ta fatt på 
innsamlingsarbeid og bestemmelser av disse gruppene. De 
pytophage Hymenoptera trenger også nærmere undersøkelser. 
Når det gjelder deres systematikk, har det de siste årene kommet 
flere nye arbeider. En gruppe som faktisk har ligget brakk i over 60 
år, sier seg jo selv må være moden for nærmere studier. 

III 

Selv om en insektart er ført opp i listen som kjent fra Norge, er 
det ikke dermed sagt at vi vet så meget om dens utbredelse her hos 
oss. Den er kanskje funnet i ett eksemplar et sted, og alle de andre 
stedene den kanskje også finnes, er ikke kartlagt og kjent. 

Til slutt skal jeg derfor grovt prøve å peke på hvor godt de 
forskjellige deler av Norge er undersøkt entomologisk og da særlig 
ta utgangspunktet i billene og sommerfuglene som vi jo regner for 
de gruppene som er best undersøkt her hos oss. 

En arts utbredelse grunner seg ifølge Ekman på to grupper av 
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sommerfuglene mindre kjent. De siste årene har Liihr etablert seg i 
Søgne om sommeren og skaffet en del verdifulle nye opplysninger. 
Også billene har vært en del undersøkt i disse distriktene. Fra Nes 
Verk har vi alle Aals innsamlinger, og Warloe samlet en del i Risør 
og Kristiansand. Münster har også foretatt reiser langs 
Sørlandskysten, men jeg er ikke i tvil om at det er mye nytt å finne 
av biller i disse distriktene som jo er de sydligste vi har i landet og 
som derfor også kan tenkes å ha representanter for de mer sydlige 
artene. 

2. I Østlandets og Sørlandets indre strøk kan vi si at 
fjelldistriktene er best undersøkt. Høgfjellet har lokket samlere om 
sommeren, og både Dovre og Jotunheimen har vært tilholdssted for 
entomologene helt fra de første innsamlingsarbeidene begynte her i 
landet i forrige århundret. Foruten en rekke utlendinger har Sparre 
Schneider, W. M. Schøyen og Opheim besøkt fjellområdene og 
fanget sommerfugler, og billefaunaen er også undersøkt av en rekke 
forskere. På Dovre har A. Strand samlet de senere årene. I dalene 
har entomologene foretatt reiser, særlig i forrige århundret. Siebke 
reiste både i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Hallingdal, og Embrik 
Strand har også foretatt reiser i disse distriktene. Men allikevel er det 
grunn til å tro at den nordlige delen av Hedmark er lite undersøkt og 
likeledes de nordvestlige deler av Østlandet, særlig de lavereliggende 
strøkene. Fra Hedmark har vi en oversiktsliste utarbeidet av Christie 
over Macrolepidoptera, og fra Lom har Lühr samlet den samme 
gruppen de siste årene. I Odalen har W. M. Schøyen samlet en god 
del av mange forskjellige insektgrupper, og en rekke 
innsamlingsarbeider er foretatt av mange forskjellige entomologer 
uten at jeg kan komme inn på navn. 

3. Den sydlige delen av Vestlandet, altså Jæren og distriktene 
der, omkring, er forholdsvis godt undersøkt, takket være innsam-
lingsarbeider foretatt av funksjonærer ved Stavanger Museum og 
andre som er blitt inspirert av museets arbeid. Lie-Pettersen har 
publisert fortegnelse over sommerfugler fra Jæren, dessuten har 
Arne Nilsen i de senere år gitt et nytt bidrag til Roglands Macro-
lepidopterfauna. Helliesen og Fritz Jensen har samlet biller på Jæren. 
De andre sydlige delene av Vestlandet som er best kjent når det 
gjelder sommerfugler, er Voss og indre Hardanger, takket 

på biller og sommerfugler, skal vi kort gjennomgå de viktigste 
publikasjonene som foreligger om faunaen i de enkelte deler av 
landet. Vi deler landet i 6 områder; 1: Østlandet og Sørlandets 
kyststrøk, 2: Østlandet og Sørlandets indre strøk, 3: Vestlandet, 4: 
Trøndelag, 5: Nordland, og 6: Troms og Finnmark. 

1 Osloområdet, d.v.s. distriktene rundt Oslofjorden, må vi 
regne som den del av landet som er best undersøkt. Oslo har hatt 
et zoologisk museum i mange år, og entomologene som har vært 
ansatt der, har samlet meget i omgivelsene av Oslo. Mange av de 
entomologene som har vært knyttet til Entomologisk Forening, har 
også bodd rundt Oslo, og den kontakten som da lett er blitt knyttet 
mellom kollegene, har inspirert til aktivt innsamlingsarbeid. I 
Museets samling er det mye materiale av de eldre entomologene, 
Esmark, Moe og Siebke, som samlet ganske meget og la grunnlaget 
for vårt kjennskap til Osloområdet. Sommerfuglene i Østfold er 
forholdsvis godt undersøkt, takket være Barca som samlet meget 
der. Senere har Grude-Nilsen gjort store innsamlinger og utvidet 
kjennskapet til Østfolds Lepidopterfauna. Når det gjelder billene, 
har Hanssen publisert arbeidet om billene omkring Halden, og en 
rekke andre coleopterologer har også foretatt reiser og 
innsamlinger i Østfold. Fra Ås foreligger det en fortegnelse av 
Henriksen over Macrolepidoptera, og Warloe bodde i flere år i 
Drøbak og samlet ganske meget av forskjellige insektordener. Disse 
dyrene er nå i Zoologisk Museums samling, og gir et godt bilde av 
faunaen omkring Drøbak. Fra Vestfold vet vi heller forholdsvis lite 
når det gjelder sommerfuglene. Mange vanlige arter er enda ikke 
registrert fra Vestfold. 

Billene er også dårlig undersøkt i Vestfold i de senere årene, 
men Narvig har publisert en oversikt over Coleoptera fra Larvik og 
omegn i 1914. Deler av Sørlandskysten er også godt kjent. 
I Risør har Torsteinsen gjort store innsamlinger av sommerfugler, 
og Knaben har også samlet i dette distriktet i en del år. Dessuten 
har Embrik Strand publisert oversikter over biller og sommerfugler 
fra Lyngør, og ved Nes Verk har Aal samlet mange insektgrupper. 
Sparre Schneider har dessuten publisert et voluminøst arbeide om 
sommerfugler fra Nedenes. Lengre vestover på Sørlandskysten er 
det heller dårligere med opplysninger, og i Vest-Agder er 
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være i første rekke Grønlien som har samlet der i mange år. Torpe 
og Lundebra har også samlet og publisert Lepidoptera fra disse 
distriktene. Det zoologiske miljøet ved museet i Bergen har ført til 
innsamlinger i midtre og nordre delen av Vestlandet. Sparre 
Schneider har skrevet meget om både biller og sommerfugler flere 
steder på Vestlandet. Han har foretatt flere reiser. Det samme er 
tilfellet med Lie-Pettersen når det gjelder sommerfugler. Han har 
reist i Lærdal, Nordfjord og på Hardangervidda. Siebke har foretatt 
reiser i Romsdalen, og W. M. Schøyen har undersøkt 
sommerfuglfaunaen der. Werner har skrevet om Sunnmøres 
Macrolepidoptera. Dessuten har Opheim publisert Lepidoptera fra 
Vestlandet. Bergensdistriktets Coleoptera er undersøkt av Münster og 
Sparre Schneider, og Münster har publisert en liste over biller fra 
Bergen og omegn. Dessuten må det nevnes at den nordlige delen av 
Vestlandet var av de områdene h,. hvor de første entomologiske 
publikasjoner kommer fra her i land,- landet i og med at presten 
Hans Strøm arbeidet der oppe. Både Werner, Schøyen oå også en 
rekke andre har prøvd å bestemme Strøms arter ut fra beskrive], 

og har tatt disse med i sine oversikter. 

som har dradd folk oppover, og kanskje har også Nord-Norges 
sommer og midnattssol vært en viktig årsak til det nordlige trekk av 
entomologer om sommeren. Dessuten har Tromsø Museum betydd 
ganske meget som senter for de entomologiske innsamlingene, fordi 
vi har hatt en rekke meget aktive entomologer i stilling der oppe. 
Grunnlaget for kjennskapet til den arktiske fauna ble lagt av 
Zetterstedt i hans store arbeide «Insecta Laponica». Senere har 
sommerfuglfaunaen blitt undersøkt av Sparre Schneider i hele Nord-
Norge, W. M. Schøyen har publisert arbeider fra Nord-Norge, og 
Rygge har utgitt Sparre Schneiders arbeider om Maalselvens 
Lepidoptera. Billene er også forholdsvis godt undersøkt. Hanssen 
publiserte Maalselvens Coleoptera, Andreas Strand har reist meget i 
Nord-Norge, og under siste krig kom også hans store arbeide, «Nord-
Norges Coleoptera», som gir oss et meget godt bilde av billefaunaen i 
vår nordligste landsdel. Det må også nevnes at en rekke andre 
insektordener er bearbeidet fra Nord-Norge. Innsamlingsarbeider 
under Den norske Finnmarksekspedisjonen i 1924 brakte sammen et 
stort materiale av flere insektordener. 

Vi har få spesialarbeider som omhandler hvor godt vårt land er 
undersøkt entomologisk. Jeg har bare funnet et eneste arbeide fra 
nyere tid om disse spørsmålene, nemlig Opheims «Hvor godt er vårt 
land undersøkt med hensyn til Macrolepidoptera. I. Syd-Norge.», 
som er publisert i Norsk Ent. Tidsskr., 1946. Opheim har også i sin 
katalog over Norges Lepidoptera fra 1958 laget grafisk fremstilling 
som viser hvilke distrikter som er dårlige og godt undersøkt. 

Det går tydelig frem av det som er sagt, at det er meget å gjøre når 
det gjelder faunistiske entomologiske undersøkelser her i Norge. 
Mange insektordener er praktisk talt ikke skikkelig gjennom-
undersøkt, og innen de ordenene vi vet mest om, er det mange 
distrikter som ikke er kartlagt. Det er derfor store oppgaver som 
ligger og venter. De siste årene har det vært tendens hos fag-
zoologene til å undervurdere det faunistiske arbeidet, og faunalister 
blir av mange regnet som dårlig stoff. Jeg tror denne innstillingen er 
meget uheldig. Et grundig kjennskap til insektartenes utbredelse er 
den første forutsetning for dyregeografiske studier, dessuten vil 
mange økologiske undersøkelser i høy grad være avhengig av at 

4. Fra Trøndelag er det betydelig mindre vi vet, særlig når det 
gjelder sommerfugler. Enkelte områder er forholdsvis godt kjent, 
takket være innsamlingsarbeider som er gjort på reiser. Opheim har 
skrevet om sommerfuglfunn fra Trøndelag og senere besøkt Liene 
og samlet en del der. Ellers har det vært vanskelig å finne 
opplysninger om sommerfuglfaunaen i Trøndelag. Biller fra 
Trøndelag er publisert av Lysholm og Storm, men ellers har jeg 
forstått at Trøndelag også når det gjelder biller, er et av våre dårligst 
kjente distrikter. 

5. Den sydlige delen av Nordland er meget lite undersøkt. 
Saltdalen har vært besøkt av entomologene i det forrige århundret. 
Sparre Schneider og Schøyen har oppholdt seg der. Embrik Strand 
har også reist en del i Nordland, men stort sett kan vi si at Nord-
lands insektfauna er meget lite kjent. 

6. Når det gjelder Troms og Finnmark, er situasjonen en annen. Den 
nordligste delen av landet vårt har lokket mange entomologer, og jeg 
tror vi kan si at denne landsdelen ved siden av Oslodistriktet kanskje er 
vår best utforskede del. Det er alle de arktiske artene 
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av denne svartglinsende, årvåkne fuglen der den vintersdag sirkler 
over bossfyllingen med sin karakteristiske låt. - «Korp - Korp», sier 
den grandgivelig, og presenterer seg på denne måte fra det blå, så 
ingen behøver å være i tvil om hvilken fugl de har har for seg. Den 
kalles fremdeles også for korpen, og på Vestlandet er det vanlig 
benyttede dialektnavn på den: Krompen. 

Ravnen er den største av kråkefuglene våre, og er likesom 
inkarnasjonen av dem alle; en fugl med skarpe sanser, en høyt utviklet 
intelligens og et noe lurvet levevis. Som røver og eggtjuen per 
excellence er den ikke videre vel anskreven hverken blant 
gårdbrukere eller jegere. - Nei, noe guddommelig finner vi ikke ved 
fuglen, snarere en trolsk uhygge. 

Ravnen var tidligere langt vanligere enn nå, og var utbredt over 
størsteparten av landet, noe blant annet mange stedsnavn vitner om. 
Nå finnes den helst i klippefulle kyststrøk fra landets sørspiss og 
nordover, dessuten i de indre fjelltrakter i Sør-Norge, men er langt 
vanligere i Nord-Norge. På Vestlandet er ravnen forholdsvis vanlig, 
og i traktene omkring Bergen kjennes flere årvisse hekkeplasser. I 
vintertiden ser man den her ikke så rent sjeldent, særlig hvor der er 
gode ernæringsmuligheter; hvilket for ravnens vedkommende betyr 
forskjellige kategorier av «animalske avfallsplasser». 

Ravnen er omtrent dobbelt så stor som kråka, kraftig bygget og 
med et imponerende nebb. Fjørdrakten er glinsende svart, med 
blåviolett metallglans over ryggside og vinger. Hannene har et elegant 
hakeskjegg. Den er en meget dyktig flyger, og det er en hel opplevelse 
å iaktta ravneparet tumle omkring og slå volter i parringsflukt i 
himmelblået over reirplassen sin tidlig i mars, mens de 
akkompagnerer hverandre med artige klonkelåter. Ravnen hører til 
våre tidligste rugefugl. Paret holder sammen i årevis, og har de funnet 
seg en sikker reirplass i en utilgjengelig fjellskorte, vender de gjerne 
tilbake til dette stedet, og påbygger reiret år etter år, så det kan etter 
hvert bli lavt under taket i den nisjen de som regel bruker å ha reiret 
sitt på. Aherede fra midten av mars, mens snøen ennå ligger, og 
vinteren hoider på sitt favntak, legger ravnen sine 4 -- 6 vakre egg 
som er dekket av gråbrune fine pletter på en grønlig bunn.Selve 
reirskålen er vel utformet med et tykt polster av 

vi kjenner insektartenes utbredelse. For den anvendte entomologi er 
også utbredelsesoversiktene av uvurderlig betydning. Det er derfor 
grunn til å håpe at den systematiske zoologien etter hvert vil få mere 
plass ved forskningsinstitusjonene, og at vi må få forskere knyttet til 
våre museer og universiteter, som har til oppgave å utforske 
insektfaunaen mer enn det har vært gjort frem til nå. Det er ved de 
zoologiske museene arbeidet av faunistisk og systematisk karakter 
må koordineres, og disse institusjonene må være inspirasjonskildene 
for amatører som gjør insektsamling til sin hobby. 

Om ravnen og dens taleevne 
Av Peter Valeur 

Fra den Norrøne mytologi husker vi Hugin og Munin, guden 
Odin's trofaste følgesvenner -- de listige ravnene. I dag er det vel 
neppe noen som forbinder noe egentlig guddommelig ved synet 

63 
62 



Da de en stund efter våget seg til å se opp, var der igjen stille og 
øde; langt borte fløy en ensom sort fugl vestover. 

hår og ull og forholdsvis dyp, så eggene og de nakne, nyklekte 
ungene er godt vernet mot kulden. --- På den tid sjøfuglene 
begynner eggleggingen, er ravnens unger utklekket, så paret har 
lett for å skaffe sitt grådige avkom en næringsholdig meny. 
Ettersom ungenes næringsbehov stiger, får foreldrene det travelt, 
og da går det nok hardt utover fugleunger og alle slags ungdyr av 
overkommelig størrelse, som ravnen dreper nådesløst ved list og 
overrumplingstaktikk. Skjønt ravnen jo egentlig er en åtselfugl, er 
den en utvilsom skadefugl, og rangerer da også på listen blant 
«skuddpremieviltet» -- faunaens fredløse. 

Og på tross av sine mindre tiltalende egenskaper - eller 
kanskje nettopp derfor, er det få fugl som i fangenskap blir så 
lett tam. og slutter seg så fullstendig og tillitsfullt til sin herre 
som ravner. Vi vet at ravn tildels har vært opplært og benyttet 
likesom falker og hauker til fangst av levende bytte. Vi har også 
kanskje hørt - riktignok skeptisk -- på mer eller mindre 
autentiske beretninger om at ravnen i likhet med papegøyer kan 
opplæres til å uttale menneskelige ord og uttrykk. Guden Odin's 
to ravner Hugin og Munin fløy som bekjent rundt og brukte 
øynene og kom tilbake med ferske og betydningsfulle nyheter, så 
det er ikke usannsynlig at fuglens talegaver var kjent allerede av 
vikingene. Alexander Kielland forteller i en av sine nye 
noveletter: «Torvmyr», om den gamle ravn som i sin ungdom 
hadde vært husfugl på selveste prestegården og hadde tilegnet 
seg et sømmelig gloseforråd --endatil fransk av frøkenen inne i 
stuen, og en ikke fullt så sømmelig samling av eder og 
kraftuttrykk ute i drengestuen. Den fløy vestover for å hente et 
svineøre den hadde gjemt i den gode tid, og ble forstyrret av 
etpar gutter med nevene fulle av stein. - Og Kielland forteller 
som bare han kan det: 

«. .. Og da guttene nettop var så nær at de skulle til å 
kaste, løftet den de tunge vinger og fløy opp. 

Men som den steg i luften og så ned på de travle menn og de 
dumme gutter, som stod og gapte efter den med en sten i hver 
hånd, så røk sinnet på den gamle hedersfugl. 

Den skjøt ned som en ørn på guttene, og mens dens store 
vinger dasket dem om ørene, skrek den med fryktelig stemme: 
«Fanden gale meg!» Guttene satte i et skrik og kastet seg ned. 

Men til de ble voksne folk, - ja like til sin dødsdag beholdt de 
den overbevisning at den onde hadde åpenbart seg for dem ute i 
svartemyren i skikkelse av en overhendig stor, sort fugl med 
ildøyne. 

- Og så var det dog bare en gammel ravn, som fløy vestover 
for å grave opp et svineøre den hadde gjemt. -- » 

Den eminente østerrikske dyrepsykologen Dr. Konråd Z. 
Lorenz forteller i sin fornøyelige populærvitenskaplige bok, «King 
Salomons Ring», blant annet om sin tamme ravn «Roar», som 
kunne uttale sitt eget navn. - I Edinburgh Zoo hadde jeg selv den 
selsomme opplevelse å høre en høyst ordinær gråkråke synge en 
shantystubb: «I want to know - I want to know». Derpå hakket 
den rasende i kvisten sin og bablet noe uforståelig i rasende fart. 

Stæren, som også hører til kråkefuglene, er en ren mester i å 
imitere andre fuglelåter, og dens sang er faktisk et rikholdig 
repertoar av andre fuglers låter. Oppdrettet som reirunge kan da 
også stæren læres til å uttale ord og uttrykk. 

En annen av kråkefuglene, den fargeglade nøtteskrika med det 
knallblå penselstrøket på vingen, er også en mester i å herme f. 
eks. etter hund og katt, ekorn, hauk og ugle, og har saktens lurt 
mang en jeger opp i stry. Imitasjonsevnen er blant våre fugl særlig 
utpreget hos kråkefuglene, og jeg hadde lenge syslet med tanken 
om å anskaffe en ravnunge for om mulig å studere nærmere dette 
spesielle talent. 

I en hengebratt berghammer, Ørnefjellet på Lyderhorn ved 
Bergen, hadde mine venner Per Solemdal og Harald Soleim opp-
daget et ravnereir med 6 skrikende og forslukne unger i 
begynnelsen av mai 1957. Utstyrt med et solid klatretau besteg vi 
fjellet den 20. mai og hentet hjem to av ungene, hvorav den ene 
var «Krompen». Han var den største av hele buketten og nesten 
flygedyktig, med et argsint, gneldrende mål som gikk gjennom 
marg og bein, og en utrolig apetitt. -- Egentlig ble han døpt 
«Kark», men til daglig pleide vi å hilse ham med: «Er du der -- 
Krompen», og da 
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og ristet seg som en våt bikkje. Særlig Linder 
fiærutviklingsperioden hadde han et enormt næringsbehov, og 
maten måtte jeg dytte ned i det vidåpne, røde gapet hans utallige 
ganger for dagen. Med sitt hurtige stoffskifte laget han tilsvarende 
mange hvite kladaser på gulvet. Var han en sjelden gang riktig 
stappmett, tok han seg gjerne en lur, og kunne da legge seg 
makelig til rette oppi høykassen. Han lukket øynene og småpratet 
mens hodet duppet og duppet til nebbet klasket i gulvet - da 
snorket han, og vi hadde fred for ham en times tid. 

Under hele oppveksten og siden hen har han fått en fullverdig 
kost som hans artsfeller kunne misunne ham: Kjøtt og fisk, innmat 
og slo, blåskjell, frukt og bær, brød og poteter - alt servert som rå 
lapskaus med en dryg skje tran over og et tilskudd av et mineral- og 
vitaminpreparat. Søndagskosten er en hel fisk, et stort torskehode 
eller en fugleskrott som han piller rent for hver en trevl. Apetitten 
er fremdeles stor, selv om han ikke har det enorme næringsbehovet 
som under oppveksten og etter hver fjærfelling. Når han har spist 
seg mett av fatet, gjemmer han alltid vekk restene fra måltidet, 
graver det enten ned i et bestemt hjørne, og dekker til med nebbet, 
eller han hamstrer maten i forskjellige huller han har hakket ut i 
veggen rundt vinduskarmen i huset sitt. 

At ravnen har en høyt utviklet intelligens, har vi fått flere bevis 
for. En gang nøkket han løs nettingkrampene langs dørkarmen i 
buret og laget et hull stort nok til at han kunne stikke hodet ut, 
vippet opp dørkroken utenfra med nebbet og røsket opp døren. 
Han satt triumferende på døren og brisket seg da jeg kom inn til 
ham om morgenen - tydelig stolt av sitt verk. han så plutselig utpå høsten begynte å presentere seg selv som 

«Krompen», fikk han nå heller beholde det navnet da. 
«Krompen» vokste hurtig, ble fin og blank i fjørene, og lærte seg 
etter hvert å fly omkring, men ettersom han på sine ekspedisjoner 
fant på stadig flere fantestykker, måtte han til daglig være i sitt 
romslige bur, og ble luftet på bestemte tider og under oppsikt. 
Blanke, forkrommede instrumenter hadde en magisk tiltrekning --
- skalpeller og sakser og pinsetter fant vi igjen på de utroligste 
steder, og fikk han fritt spillerom i papirkurven et ubevoktet 
øyeblikk laget han laboratoriet om til en bosshaug i en to tre. --
Han var omhyggelig med sitt toalett, og elsket å bade, plasket og 
dukket i baljen så spruten stod, og hoppet så omkring på gulvet 

Da «Krompen» var omlag 6 måneder gammel, hørte jeg første 
gang med sikkerhet hans forsøk som imitasjonskunstner, og i tiden 
fremover gjorde han stadige fremskritt ettersom nå applæringen ble 
drevet mere bevisst. Han etterliknet en sint skjære med 
forbløffende likhet, og begynte å uttale navnet sitt på ekte 
striledialekt: «Krompen -- Krompen, er du dar --- Krompen», sa 
han så høyt og tydelig at det var ikke tvil om at jeg hadde fått en 
brukbar elev; eksperimentet skulle lykkes. 

Ravnen får alltid komme ut av buret sitt når den fores. Da 
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hopper den gjerne bart på skulderen, gnir seg oppetter kinnet mitt 
og lar seg klø bak i nakken. Han oppfører seg som da han var 
reirunge og ble matet, himler med øynene, flakser med vingene, 
bruser opp fjærene og gjør seg lav og kjælen. Er han mett sitter han 
gjerne stille med hodet på skakke og lytter når jeg prater med ham. 
De blanke fjærene i det strittende hakeskjegget beveger seg i samme 
rytmen som ordene blir uttalt. -- Slik har han oppfattet og forstått å 
gjengi en del av «dagens tekst», men det har vist seg at han må lære 
ett ord av gangen grundig før han kan gå videre, ellers blander han 
sammen det hele til et uforståelig vrøvl der man bare med god vilje 
og fantasi kan oppfange bruddstykker av det han egentlig skulle si. 

glidd inn som en naturlig del av hans repertoar sammen med den 
øvrige tunge gymnastikken hans. 

Men Krompens glansnummer er vel fremfor alt den vesle 
sang-stubben han har evnet å lære: «Seie du da, sa han Mass te 
han Lasse», foredratt med noenlunde korrekt tone og dyp hes 
røst. Derved har han hevdet seg som talekunstner fullt på høyde 
med de flinkeste papegøyer -- ja, hans uttale er kanskje vel så 
distinkt og tydelig. 

For å kommentere og oppbevare ravnens prestasjoner som 
talekunstner for ettertiden er benyttet båndopptaker, og ved 
elskverdig imøtekommenhet fra Norsk Rikskringkasting, Bergen, 
ble det stilt til disposisjon mikrofon med forsterker, slik at vi ved 
«direkte overføring» kunne avlytte «Krompen» når han var i det 
snakkesalige hjørnet, og ta de ønskede opptak. At han merket seg 
«kikkernes» kommentarer, fikk vi da et bevis for idet han plutselig 
sier: «Ser du han? - No ser du han - Ja, ja - ålreit.» Det er vel den 
stående bemerkning fra guttungene som klyver opp på muren I 
for å få et glimt av ham gjennom de kalkede vinduene. 
Lydbåndet, som er ajour med «Krompen»s nåværende repertoar, 

Med utgangspunktet i ordet «Krompen» - foredrog jeg for ham 
inntil kjedsommelighet en hel uke: «Krompen er grei kar», og sa 
overhodet ikke annet til fuglen denne tiden. Og - jo, en tidlig 
morgen omlag 14 dager etter den første «forelesning» hørtes det 
høyt og tydelig med fynd og klem et ekko av min egen stemme fra 
dyrestallen: -- «Krompen er grei kar». Jeg gikk videre og lærte ham 
på samme måten å si: «Godmorgen - Pitter», og det tok ikke lang tid 
før jeg ble møtt med denne glade morgenhilsen fra min svarte venn. 
-- Men så skjedde noe merkelig; han isolerte ordet Pitter, og kunne 
sitte lange stunder og faktisk rope på sin herre, og så kombinerte 
han det nyoppfattede med sin gamle vellærte lekse og begynte å si: 
«Er du dar - Pitter» - og «Godmorgen -- Krompen» uten at jeg 
hadde gjort forsøk på å lære ham det. 

Ravnen har også oppfanget en hel del lyder og bruddstykker av 
samtaler som tilfeldige besøkende og «kikkere» må ha lært den. Av 
og til sier han f. eks.: «Det er middag» -- og «Hipp hurra», og 
plystrer friskaktig som en kåt marinegast etter jentene på lørdags-
kvelden. En periode var håndverkere i virksomhet med reparasjon 
av taket på Museumsbygningen, og de flittige hammerslag fra 
morgen til kveld prentet seg så fast i ravnens bevissthet at den 
fortsatte å «snekre» for seg selv helt til mørket falt på. Lyden av 
hammerslag inne fra huset hans fikk meg til å stusse mangen gang 
inntil den naturlige forklaring ble fastslått. Hammerslagene er 
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er et dokumentarisk bevis for at en ravn virkelig kan lære å snakke 
- like distinkt og tydelig som noen papegøye. 

Har så denne imitasjonsevnen en biologisk hensikt og naturlig 
forklaring, eller er det bare en form for tidsfordriv som den 
stakkars ensomme ravnen tyr til? Til det er å si at alle fugl har en 
form for sang, leik eller spill, og fuglesangens biologiske hensikt 
er såpass grundig studert at man med sikkerhet kan slå fast at den 
er nøye knyttet til fuglenes forplantnings-syklus. Man vet at en 
fuglehan ved sin sang markerer sitt område -- sitt territorium, med 
reiret som naturlige midtpunkt, og den holder på den måten 
påtrengende artsfeller unna. -- Ved sangen lokker videre hannen 
hunfuglen til dette sitt utvalgte område - og endelig tjener også 
sangen senere i forplantningstiden til å formidle forbindelsen 
paret innbyrdes. 

Men, mange fugl har et plastisk sangorgan, og kan bare utvikle 
sin artstypiske sang til fullkommenhet etter en forsanger. Ved å 
isolere reirunger av f. eks. dompapen, kan de unge hannene læres 
til å fløyte enkle melodier istedenfor sin artstypiske sang, --- men, 
sangens biologiske hensikt er likefullt den samme. Kråkefuglene 
har også sin form for sang -- en sang som er preget 

av lydimitasjoner; tenk bare på skjæren som sitter stille på en 
gren i nærheten av reiret og knirker og mjauer en frostklar 
morgen i mars, eller på stæren som varter opp med et utall av 
forskjellige fuglelåter. 

At tamme fugl og dyr ofte assosierer sin herre med sin make, 
er et vel kjent faktum, og her ligger vel også forklaringen i at 
«Krompen» aldri snakker når jeg er til stede, men så snart jeg går 
ut av døren, tar han til med fornyet kraft. -- En fuglehan synger 
aldri når den ser maken sin, men så snare hunnen forsvinner, 
begynner den igjen. 

Overfor fremmede er ravnen derimot mer enn villig til å 
uttale seg, særlig om den blir ertet opp, eller om vedkommende 
er mørkhåret - det har den tydelig aversjon mot og kommer 
riktig 
i harnisk, reiser bust og tar straks til med låtene sine. --- Her 
kommer det annet moment inn: Den hevder sin bopel -- sitt 
territorium, og vil holde de påtrengende på avstand. Nytter ikke 
dette, går den til angrep, rusker i nettingen og er farlig å komme 
nær. Presis en parallell til situasjonen slik den forekommer i 
naturen, og den måte «territorieokkupantene>: holder hverandre 
i sjakk på: Sang -- angrepsstilling -- og, endelig åpent slagsmål. 

«Krompen»s prestasjoner som talekunstner som har gjort 
ham vel kjent og populær både gjennom presse og kringkasting, 
er hverken mer eller mindre enn en utnyttelse av en kråkefugls 
plastiske lydorgan og særbegavelse som imitasjonskunstner. Han 
har lært seg et repertoar - en «sang» som han foredrar med sin 
bestemte hensikt, og at «sangen» ikke er artstypisk, er ikke hans 
feil. Hovedsaken er at han alltid vinner forståelse hos sin herre, 
og da er vel også hensikten oppnådd. 
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i nærheten av meg på myrene øst for Lislevatn. Den satte seg til 
slutt ned på myra og begynte å leite etter mat. Etter en stund fløy 
den og ble borte bak noe bjørkeskog. 

Trane, Grus g. grus. En trane ble observert på en stein ute i 
Lislevatn den 24. mai. En reingjeter jeg snakket med dagen etter, 
sa at han hadde sett 2 stykker. 

Småspove, Numenius p. phaeopus. Både den 11. og 13. juni 
oppholdt et småspovepar seg på myrslettene sør for øvre 
Langeidvatn. 

Grønnstilk, Tringa glareola. Den 9. juni ble det observert et 
grønnstilkpar ved elveløpet sør for øvre Langeidvatn. Den 11. 
juni var jeg der igjen, og da oppholdt paret seg på samme stedet. 
Men det lyktes meg ikke å finne noe reir. 

Svømmesnipe, Phalaropus lobatus. En koloni på 4 par ble 
iakttatt i en sivbevokst bukt i sørenden av øvre Langeidvatn den 
11. juni. Jeg lå lenge og så på et par, hvor den vakre hunnen 
seilte kloss inntil og rundt et sivstrå, med god fart og i lengre tid 
uten å bli trett. Imens lå hannen stille ved siden av henne og så 
på. 

Bergand, Aythya m. marila. Et bergandpar ble observert i et 
tjern sørøst for Galten. Den 11. juni oppholdt et bergandpar seg 
sammen med flere stokkandpar og krikkandpar i noen 
sivbevokste småtjern ved sørenden av øvre Langeidvatn. 

Svartand, Melanitta n. nigra. Den 11. juni ble en svartandhann 
iakttatt i øvre Langeidvatn. 

Noen eksempler som viser forskjellen i forekomsten av noen 
fuglearter i 1959, sammenliknet med Bernhoft-Osas oppgaver 
fra årene 1949 og 1955: 

Bjørkefinken, Fringilla montifringilla, var vanlig i 1949, men i 
1955 ble den ikke observert. I 1959 ble den observert flere steder 
i bjørkeliene i sørhellinga av Kalseggen og i bjørkeliene vest for 
Sesvatn. I tiden 26. mai - 5. juni ble det funnet 4 reir. 2 bygget 
hunnene på da de ble funnet, og i 2 var det kommet 6 egg i 
hvert. 

Buskskvett, Saxicola rubetra. I 1949 ble det observert 6 par 
buskskvetter i Bjåentraktene. I 1959 ble den ikke observert. 
Blåstrupen, Luscinia s. suecica, var på langt nær så tallrik i 1949 
som i 1941. Og i 1955 ble bare noen få eksemplarer iakttatt. I 
1959 forekom den igjen tallrik, og «bjellefuglen»s vakre sølvtriller 

Fra fuglelivet i Setesdalsheiane 
Av Sverre Brynlund 

I Stavanger Museums Årbok for 1949, side 131, og for 1956, 
side 159, har konservator A. Bernhoft-Osa skrevet 2 artikler om 
sine fugleobservasjoner han foretok under sine opphold i Bjåen-
traktene i Setesdalsheiane somrene 1949 og 1955. Under disse 
oppholdene ble det observert 50 fuglearter i Bjåentraktene. Og i 
sine fuglenotiser fra 1955 har Bernhoft-Osa pekt på den store 
forskjellen det var i forekomsten av noen fuglearter i dette året, 
sammenliknet med forekomsten i 1949. 

Jeg oppholdt meg i Bjåentraktene i Setesdalsheiane i tiden 24. 
mai til 14. juni 1959. I denne tiden ble det observert 46 fuglearter. 
Det viste seg at forskjellen var stor i forekomsten av noen 
fuglearter også i 1959, sammenliknet med Bernhoft-Osas oppgaver 
om forekomsten i 1949 og 1955. Og 15 av de artene som forekom 
da, ble ikke observert. Derimot ble det observert følgende «nye» 
fuglearter i 1959: 

Orrfugl, Lyrurus t. tetrik. Den 24., 27. og 28. mai hørtes 
orrhanespill i bjørkeliene vest for Bueggen. Den 28. hørtes samtidig 
en annen som spilte i bjørkeliene vest for Sesvatn. Den l. juni 
skremte jeg opp en orrhane i det øverste bjørkekrattet oppe i 
sørhellingene av 1Calseggen. 

Grå fluesnapper, Muscicapa s. striata. 3 par gråfluesnappere ble 
observert spredt i bjørkeliene i sørhellingene av Kalseggen. Den 26. 
mai ble det funnet et nybygget reir i en halvt nedbrukket tørrbjørk. 
Begge fuglene var til stede. 

Dvergspett, Dendrocopos m. minor. Den 13. juni ble det observert 
et dvergspettpar i en låg bjørkeli sørøst for øvre Langeidvatn. 
Parret haddet reir i en uttørket bjørkestamme omtrent 4 meter over 
bakken. Mens jeg var til stede, fløy hannen inn og ruget, men etter 
en stund kom hunnen og overtok rugingen. 

Fiskemåke, Larus c. canus. På et jorde ved Bjåengårdene ble 
det den 24. mai iakttatt 2 fiskemåker. Den 11. juni oppholdt 4 
stykker seg på myrslettene sør for øvre Langeidvatn. 

Vipe, Vanellus vanellus. Den 12. mai kom en vipe og fløy rundt 
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hørtes ofte. Den 10. juni ble et blåstrupereir med 6 egg funnet bare 
noen få meter nedenfor et lirypereir med 9 egg, mellom noe 
bjørkekratt i sørhellingene av Bueggen. 

Såerla, Motacilla flava thunbergi, var tallrik i 1949. På steder der 
det hekket minst 15 par, ble det i 1955 observert bare et eneste 
eksemplar. I 1959 var den vanlig både i tørt, steinet terreng og på 
myrene. Den 12. juni ble et reir med 5 egg funnet i en lyngtue på 
kanten av en gjørmemyr tett nordøst for Lislevatn. Litt lengre øst 
på myrene ble det funnet ett reir til med 5 egg. 

Heiloen, Pluvialis apricaria altifrons, ble ikke observert i 1949. 
Men den 22. juli 1955 ble det ved Olavstogs-kullane observert en 
koloni på 6 par. Den 10. juni 1959 ble det ved Olavstogs-kullane 
observert bare ett heilopar. Den 13. juni ble det iakttatt ett par på 
myrslettene sør for øvre Langeidvatn. 

Enkeltbekkasinen, Gallinago g. gallinago, ble ikke observert i 
1949. Men den 22. juli 1955 ble det observert ett eksemplar. Den 
24. mai 1959 spilte 3 hanner over myrene ved østbredden av Otra 
og Lislevatn. Den 3. juni ble en enkeltbekkasin skremt av reiret sitt 
som inneholdt 4 egg, tett nordøst for L.islevatn. Den 12, juni gikk 
jeg forbi stedet igjen, og da var eggene klekket og reiret forlatt. 
Den 11. juni ble en enkeltbekkasin skremt opp av reiret sitt med 3 
egg, på myrslettene sør for øvre Langeidvatn. 

Bernhoft-Osa sier i sine fuglenotiser fra Bjåentraktene om 
heipiplerka, Anthus pratensis: «Antakelig på grunn av den seine 
våren forekom denne piplerka meget sparsomt i 1949. Men i 1955 
var det motsatte tilfelle, og den sås i stort antall de fleste stedene.» 
Dette stemmer også med sommeren 1959, da kom jo våren svært 
tidlig, og heipiplerka var tallrik i Setesdalsheiane. 

Smånotiser 
Ørret på Svalbard 

Den 16. juli 1960 foregikk det en liten zoologisk begivenhet i Ny-Alesund på 
Svalbard. Det ble da satt ut ørretyngel for første gang på polarøya vår. 
Initiativtakerne var driftsbestyrer Einar Grimsmo og kontorsjef Kåre Engan ved 
Kings Bay Kull Compani A/S. 

Ørretyngelen ble fraktet nordover fra Tromsø ombord i turistskipet «Lyngen». 
Yngelen kom fra Tromsø jeger- og Fiskerforening. Flere av medlemmene her var 
pessimistiske. De mente at transporten var for lang, og at yngelen med fordel 
kunne bli satt ut andre steder. Det var ca. 1000 stykker yngel fordelt på to 
blikkspann. Alle var jevnstore og omlag 2,5 cm lange. Mannskapet pa «Lyngen» 

med den interesserte kaptein Jensen i spissen hentet vann fra elva i Tromsdalen, 
da vannet fra Tromsø by ikke kunne brukes. Spannene med yngel stod hele tiden 
ute på dekk, og vannet ble skiftet hver fjerde time. Yngelen ble mater to ganger 
med finhakket eggeplomme i løpet av de vel tre døgn turen tok. På Kapp Linne ble 
det hen-et mere vann, da der_ var for lite tromsdalsvann igjen. Dette vann ble 
brukt fra Isfjorden og opp til Kongsfjorden. På overfarten så jeg rett som det var til 
ørretene. De så ut til å trives utmerket. Bare fire av de tusen yngel døde, så 
transporten måtte sies å være helt vellykket. 

Yngelen bie satt ut i Østre Tvillingvann og Storvannet. Begge vannene ligger 
nær gruveanledget. Fra Tvillingvannet får anlegget sitt drikkevann. Stcrvannet var i 
sommer demmet opp, da det skulle gi vann til det nye renseanlegget ved gruven. 
Tvillingvannet er et lite ovalt vann, 50--60 meter på det smaleste, og 8 meter dypt 
midt på. Vannet er uten tilløp. Det er en gang dannet ved at en stor, død breis som 
lå igjen i morenen, tinte bort. Vann siger gjennom morenene fra terrenget og breen 
ovenfor. Storvannet var etter oppdemningen blitt 3--4 ganger så stort som 
Tvillingvannet og antagelig 4---5 meter dypt. 

For at overgangen ikke skulle bli for brå, satte vi begge spannene ut i Tvilling-
vannet og øste vann av og til opp i spannene. Etter vel en halv time ble utsettingen 
foretatt av bestyrer Grimsmo. Men før dette hadde jeg sneket meg til å sette ut en 
eneste en, ved å helle så mye vann på at den fulgte med over kanten. Den svømte 
30-40 cm og tok en liten daphnie. Appetitten var i orden. Omlag 3/4 ble satt ut i 
Tvillingvannet. Yngelen svømte i god form til alle kanter. Vi så at fire til tok 
daphnier. En av dem spyttet daphnien ut igjen - den var kanskje for stor. Den siste 
rest ble satt ut i Storvannet. 

I Tvillingvannet si det ut som det skulle være mat nok. Det var mange daphnier 
som svømte omkring, og mellom steinene så en rett som det var skjoldkreps på omlag 
halvannen cm lange. I Storvannet så jeg ikke noe åte. 

Etter en tur på tolv dager besøkte jeg igjen Ny-Ålesund. Det var da ingen ting å 
se til ørretene, men det er å håpe at de vokser og trives, så folk fra gruveanlegget om 
noen år kan prøve fiskelykken. 

Odd Lønø. 
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Admiral, Pyrameis atalanta L., funnet ved Mosjøen jeg et reir med 4 unger 7. juli 1955. Dette lå i mannshøyde i en busk som var tett 
omslynget av vivendel. I de to sistnevnte reir var ungene ca. 7 dager. Den 3. juli 
1955 sås et kull som såvidt hadde forlatt reiret. Den 26. juni 1954 ble tornskata 
observert både ved Åmot og Geithus stasjon. Dessuten så jeg et par på sør-
austsida av Krøderen den 9. juli 1955. Ved Herefoss stasjon holdt det seg en 
hann den 4. juli 1954. 

Grønnsisik (Carduelis, spinus). Denne art hadde et stort yngleår i 1954 og 
forekom uvanlig tallrik i Fiskum. Som tidligere meddelt (Stavanger Museum 
Årbok 1956) var grønnsisiken denne sommer også meget vanlig i granskogene 
ved Norefjell. Det var ikke bare i Buskerud at denne fuglen var så hyppig i 1954. 
I Valle, Setesdal, fant jeg den langt tallrikere enn normalt. Det samme var tilfelle 
på flere lokaliteter i Rogaland. Derimot var det påfallende lite grønnsisik i Fiskum 
i 1955, og jeg iakttok den ikke mer enn et par ganger. 

Hortulan (Emberiza hortulana). Under mine to opphold i Fiskum fant jeg ikke 
mer enn to par. På sørsida av Fiskumvannet hadde ett par tilhold i 1954, og på 
nøyaktig samme sted var der ett par med 4 nylig urfløyne unger den 7. juli 1955. 

Sivspurv (Emberiza schoeniclus). Langs vestsida av Fiskumvatnet vokser det en 
del siv og lave busker, og der forekom det i 1954 minst 6 par. Og på et 
myrområde i nordenden av vannet var der 5 par. I 1955 sås derimot ikke mer enn 
6-7 par på de samme lokaliteter. 

A. Bernhoft-Osa. 

Den 1. oktober 1960 fant jeg en admiral i en asp i Dolstadåsen litt øst fot 
Mosjøen. Den kom seilende ned på marken da jeg dunket i stammen for å få ned 
noen blodrøde høstblad. Jeg tok sommerfuglen med meg hjem, foret den med 
honningvann og hadde den i mange dager, inntil den forsvant ut av et åpent 
vindu en regnfull, kald oktoberdag. 

Det er første gang jeg har sett admiralen her nord, og jeg skulle like å vite om 
entomologene har noen opplysninger om hvor langt nord den er utbredt. Sverre 
Brynlund. Sverre Brynlunds notis er forelagt for professor Semb Johansson, som 
opplyser at ifølge M. Opheim: tCatalogue of the Lepidoptera of Norway», Oslo 
1958, forekommer admiralen så langt nord som til de indre deler av Syd- og 
Nord-Trøndelag. Admiralen er en vandrende sommerfugl, og det fine været i 
Nord-Norge sommeren 1960 kan nok ha bidratt til at den er trukket lenger 
nordover. 

Noen fuglenotiser fra Fiskum, Øvre Eiker, Buskerud 

I juni 1954 og i juli 1955 oppholdt jeg meg noen dager på Darbu i Fiskum. 
Under disse to korte opphold foretok jeg flere ekskursjoner i traktene rundt 
Fiskumvannet. Selv om det led såpass langt ut på sommeren, så hadde jeg ventet 
å finne et langt rikere fugleliv i det frodige terreng. Men ikke mer enn 41 fugleslag 
ble observert. Av disse skal her ganske kort nevnes 7 arter. 

Vipe (Vanellus vanellus). På en åker nord for Darbu var der ett par med 3 
unger 24. juni 1954 og ett par ved Brekke 6. juli 1955. Ellers ble arten ikke iakttatt 
i Fiskum, men ved Vikersund var der 4 stykker og ved Krøderen 3 par 26. juni 
1954. 

Storspove (Numenius arquata). På en myrstrekning ved nordenden av Fiskum-
vannet holdt det seg i juni 1954 ett par med unger. Ellers ble 4 eksemplarer 
observert 25. juni 1954 ved Krøderen. Etter det lærer Bjørn Skagestad opplyste, 
forekommer arten der årlig i rugetida. 

Strandsnipe (Actitis hypoleucos). Av småvadere sås ikke annet enn ett par 
strandsniper med store unger den 7. juli 1955. Fuglene holdt seg ved en liten 
bekk på Darbu. 

Tornskate (Lanius collurio). Denne fuglen interesserte meg særlig under mine 
opphold i Fiskum. Det viste seg at den forekom ganske tallrik. På sør- og vestsida 
av Fiskumvannet var der i 1954 minst 10 par. Den 24. juni 1954 fant jeg et reir i 
et parti frodig lauvskog. Det lå i toppen av et lite grantre, om lag 1,5 meter over 
marka, og inneholdt 6 ca. 8 dager gamle unger. I et reir som var bygget i en 
ripsbusk, 1 m over bakken, var det 5 unger den Z. juli 1955. Videre undersøkte 

Litteraturanmeldelser 
NORDENS FUGLE I FARVER, BIND 4. 
Redaktør: Niels Blædel. 

Ejnar Munksgaard Skandinavisk Bogforlag. 

Så er da det fjerde bindet i det store 7 binds verket kommet. Verkets opplegg 
og to første bind er tidligere omtalt i Fauna. Bind 4 omhandler måker, terner, 
vadere, traner, rikser og hønsefugler. Å komme med noen grundig faglig kritikk 
av bindet faller svært vanskelig på grunn av det vell av materiale som her legges 
fram, og jeg vil her bare komme med noen spredte bemerkninger. 

Verket er noe helt enestående i sitt slag. Aldri før har nordiske lesere blitt 
fortalt på en slik måte om de nyere forskningsresultater innen ornitologien. 
Kjente kapasiteter fra hele Norden har gjort rede for sine spesialområder. 

Det er en imponerende innsats fra så vel forfattere som fotografer som ligger 
bak praktverket. Særlig har jeg lyst til å fremheve kapitlet om brushanen skrevet 
av Peter Bancke og Horst Meesenburg. Av ekstra stor interesse for norske lesere 
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er også avsnittene om gråmåke av Knud Paludan og om makrellterne, 
rødnebbterne og vipe av Sven Mathiasson. Disse fugleartene er grundig 
undersøkt av en rekke forskere i flere land, gråmaken er kanskje den fugl som 
har den best kjente biologi av alle. Av særlig stor betydning er at forfatterne i 
teksten nevner de forskere som har utført de viktigste arbeidene, slik at 
leseren selv kan finne fram til originalarbeidene. 

Men selv i et verk som er så førsteklasses på alle måter, er det en del ting, 
kanskje bagateller, som jeg har lyst å pirke på. Hvilken grunn kan redaktøren 
ha hatt for å benytte den nå forlatte rekkefølgen på artene, som begynner 
med spurvefuglene. Norske lesere kan ha store vanskeligheter på grunn av at 
bare det danske navnet på fuglen er nevnt. Det hadde gjort boken mye 
lettvintere å finne fram i hvis en hadde tatt med de latinske navnene. Særlig 
ille er dette forholdet hos bekkasinene: De norske navnene er dobbelt-, 
enkelt- og kvartbekkasin, de tilsvarende danske henholdsvis tredækker, 
dobbelt- og enkeltbekkasin, slik at enkeltbekkasinen på dansk altså heter 
dobbeltbekkasin osv. 

På grunn av at det er svært mange medarbeidere, virker boken ujevn. Men 
mye av dette vil nok bli rettet på når det syvende bindet kommer, da dette 
skal bli nærmest en håndbok. 

Norske lesere vil i enkelte tilfeller undre seg over de forskere som er 
sitert. I kapitlet om hettemåken f.eks. er ikke N.-J. Ytrebergs grundige arbeid 
over reir, egg og ruging nevnt. I avsnittet om hønsefuglene savner en en 
moderne ethologisk analyse av et så interessant område som deres 
forplantningsleker. Selv om en får en overfladisk beskrivelse av f.eks. tiurleik, 
mangler det bl.a. opplysninger om hunnens kurtisestillinger. I dette avsnittet 
er det også forbausende at hovedforklaringen som blir gitt på svingningene i 
bestanden i nordlige egne er Siivonens teori om den tidlige vårens innflytelse. 
Dette er en interessant teori, som nok kan vise seg i noen grad å holde stikk, 
men en kan på det nåværende tidspunkt på ingen måte si at den er bevist. Det 
går da også fram av dette verket at teorien stemmer dårlig med forholdene i 
Finnland i 1950-årene. 

Men alt dette er uvesentlige innvendinger. Boken er et praktverk både når 
det gjelder utstyr og innhold. 

Svein Myrberget. 
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