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Om dyrefotografering 

Av Ragnar Frislid 

Dyrefotografering er et mangfoldig tema som spenner over et 
meget vidt register, fra fotografering gjennom mikroskop av livet 
i en vanndriipe til med kamera etter elg i skogen. Mange 

blir tatt innend0rs med stort oppbud av lamper og 
annet atelierutstyr, andre blir tatt i akvarium, terrarium o.s.v. En 
kan veere fristet til a si at fotograferingsteknikken er nesten like 
mangfoldig som dyrelivet selv. Og den som vil gj0re seg til mester 
pa aile dyrefotografiens omriider, b0r ikke regne med a fa gjort 
stort annet her i livet enn a fotografere ! 

Etter hvert har mange amat0rzoologer valgt dyrefotografering 
som hobby. Mange av dem har nadd glimrende resultater, andre 
er ikke kommet noen vei. De som kommer langt, er de som tar 

fotograferingen alvorlig, som setter seg grundig inn i den 
tekniske siden av saken, som leerer av mistakene sine og som aldri 

etter i lommeboka om det er forsvarlig a ofre en film til. 
Det koster a fotografere dyr, og ikke minst koster det for ny
begynneren. Den som ikke har anledning til, eUer ikke er villig til, 
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a ofre det det koster, kan heller ikke regne med a gjore videre 
framskritt som dyrefotograf. tviler pa at det innen eliten av 
dyrefotografer fins en som overhodet ofrer filmforbruket en 

Like viktig som fototeknisk innsikt og erfaring er selvf0lgelig 
viten om de dyra som skal fotograferes. En framragende fotograf 
sam ikke vet nae am dyr, kammer n0yaktig like langt i dyre
fotograferingen som en erfaren dyrekjenner uten ide om foto
teknikk. 

Men det er ikke bare fototeknikk og viten om dyr sam 
til far a skape det gade dyrebildet. Et visst bildesyn ma til, en sans 
far avbalansering av hildeelementene innenfor papirflaten, 
sagt en viss evne til a komponere et hilde. For dyrehildet skal 
ha estetiske verdier! Dyrefatografien er na kammet sa langt at det 
ikke lenger er nok a Hi. festet den eHer den sieldne arten til cellu
laiden. Nei, det er f0rst og fremst Ievende hilder vi er mteressert i! 

Kamera 
Til en viss grad kan en ta dyrebilder med et hvilket som heIst 

kamera. Men det lar seg ikke a komme utenam det faktum 
at det hare er mer avanserte, og dermed temmelig kostbare, appa
rater som gir tilfredsstillende resultater for den som vil ~t-"-~"'''V~'~ 
seg pa dyrefotografeting. 

Med enklere kameraer kan en Leks. fotografere mer med
gjorlige fugler pa reiret ved hjelp av stativ ag fjernut10ser (pneuma
tisk fjernutloser som passer mer sagt ane kameraer fas kjopt, og 
koster ikke stort). Storre yilt kan ogsa fotograferes med vanlige 
kameraer om en kommer dem pa kloss hold. 

Smabildekameraer med spaltelukker, utskiftbar optikk og 
spesielle sokere for hvert objektiv (Leica, Contax, Canon o.s.v.) 
egner seg utmerket til virkelig kamerajakt, srerlig da pa storre dyr. 
Storre pressekameraer (Linbof, Speed Graphic - negativformat 
fra 6 X 9 og oppover) er glimrende for «finfotografeting» av aIle 
slags dyr. Disse kameraene er forsynt med mattskive, dermed kan 
en soke og skarpinnstille gjennom selve objektivet. De har utskiftbar 
optikk og belg med langt uttrekk for nrerfotografering (f.eks. 
insekter). Men mattskivesystemet pa disse kameraene er seint og 
tungvint i bruk, sa svrert ofte vii en nok oppleve at er 

tl0yet innen en er klar til fotografering! skaffe seg et sant kamera 
spesielt far dyrefotografering vil neppe noen gj0re. Men den som 
har ad gang til et, bor benytte seg av det. T akket vrere stort negativ; 
format og noyaktige innstillingsmuligheter kan en helt igjennom 
forsteklasses bilder med det. byr pa en spesiell fordel: 
Bevegelig front og bakstykke som gjor at en innen visse grenser 
kan legge skarpheten i det plan en onsker. 

Det ideelle kameraet for dyrefotografen (forel0pig!) er det en; 
speilrefleksapparatet. De fleste dyrefotografer bruker et sant, 

oftest i smabildeformat (<<Leicaformat», 35 mm bred film med 
negativfarmat 24 X 36 mm), som Edixa, Contarex, Topcon, 
for bare a nevne noen. Det fins en mangfoldighet av disse kame; 
raene, i forskjellige prisklasser. Men er dessverre at de 
billigere ofte er de Enkelte av de mer avanserte smabilde
kameraene som er nevnt ovenfor (Leica, Contax, Canon) kan 

II "TTrf'" med speilreflekshus i for bindelse med lengere brennvidder. 
Dermed er de fullgode enoyde speilrefleksapparater. Det fins ogsa 
et par speilreflekskameraer i negativformat 6 X 6 em 
(Hasselblad, Bronica). 

Fordelen med speilretlekskameraene er og fremst s0ker
systemet. En soker gjennom selve objektivet, som pa de nevnte 
store mattskivekameraene. Men mens en pi!. ma fjerne 
filmkasetten, sette mattskiva pi!. plass, apne lukkeren, skarp
stille, lukke lukkeren, fjerne mattskiva, sette filmkasetten plass 
og fjerne kasettlokket f0r bildet kan tas er det med de en0yde 
speilreflekskameraene bare a s0ke, skarpinnstille, og trykke pa 
knappen! Og bildeutsnittet en ser i sokeren er alltid noyaktig det 
som viI bli registrert pa filmen. Takket vrere dette s0kersystemet 
kan en sette et hvilket som heIst objektiv pa kameraet, en 
sette pa hva en vii av mellomringer og forsatslinser - alltid vll en 
se det riktige bildeutsnittet i sokeren. Dette betyr at en ikke er 
bundet av a kjope objektivene som er laget spesielt tor kameraet. 
En kan fa tilpasset et hvilket som heIst objektiv. Dermed kan en 
ofte slippe billigere fra et objektivkj0P, og en trenger ikke a vrere 
bundet av de brennviddene fabrikken har valgt. 

Det store tlertallet av en0yde kameraer er utstyrt med spalte
lukker som sitter i selve kameraet, umiddelbart foran filmplanet . 
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I noen fa (Hasselblad 500C) sitter lukkeren (centrallukker) i 
objektivet. Hvert en kelt objektiv har altsa sin egen lukker. Her 
kan en i praksis bare bruke de objektivene som er spesielt 
for vedkommende kamera. 

Ulemper for dyrcfotografen med spaltelukkeren er at den 
lage endel st0Y, og at den ikke tillater synkronisering med elektron

for kortere tider enn 1/25 elb 1/50 sekund. Sentrallukkeren 
arbeider mer lydl0st og har ubegrenscte synkroniseringsmuligheter. 

Med et en0yd speilreflekskamera behersker en aUe grener av 
dyrefotografien. Det lar seg kombinere med mikroskop, 
utstyres med mellomringer eUer belg for nrerfotografering (makro), 
det kan pamonteres objektiver i mer sagt en hvilken som helst 
brennvidde for fotografering av st0rre dyr. 

Noen av kameraene er utstyrt med utskiftbart filmmagasin 
(Hasselblad, Bronica, Contarex). En kan her ha to eHer flere 
magasiner med ulike typer av svart/hvitt og fargefilm, og pa et 
0yeblikk skifte midt i en filmrull uten at en eneste rute tapt. 

De nyere en0yde har ofte automatisk blender. Nar en s0ker 
med et en0yd kamera, har en alltid blenderen fullt apen for a fa 
et sa lyst og kIart bilde som mulig pa mattskiva. Altsa rna en 
blende ned til 0nsket apning f0r en tar hildet. Selv har jeg i mange 
ar greid meg med en vanlig forvalgsblender. Ved hjelp av den er 
det gjort pa en bt0kdel av et sekund a skyve blenderen til den 
forhandsinnstilte verdien. Men den automatiske blenderen gar av 
seg selv tilbake fra fullt apcn stilling. Dette er opplagt en 
kanskje f0rst og frcmst fordi fotografen far en ting mindre a tenke 
pa. Viktig er det at automatikken kan kobles ut og blenderen ogsa 
innstilles manuelt. Dermed kan en pa ma~tskiva kontrollere dybde
skarpheten. Dcn framkommer ogsa pa mattskiva, med like stor 
presisjon som bildeutsnittet. 

Nar en velger et en0yd speilreficksapparat, er det egentlig 
to formater det kan bli snakk om: 24 X 36 mm eIler 6 X 6 em. 
Velger en det minste formatet (og det gj0r de alIer fleste), far en 
et lett og hendig utstyr til en noen1unde rimelig pris, og en far flere 
filmruter pr. krone enn om en velger det st0rre formatet. 6 X 6
kameraene er betydelig st0rre og tyngre, langt kostbarerere, og en 
smule dyrere nar det gjelder film. Til gjengjeld vil de fleste 
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annen bildekvalitet med det st0rre formatet - og det 
mye for fargebilder som for svart/hvitt. Det fins nok 

av eksempler pa helt framragende dyrefotografi med smabilde~ 
format. Men lille formatet krever en langt st0rre dyktighet og 
fototeknisk erfaring under aIle prosesser bildet skal gjennom 
det er ferdig. Dette gjelder f0rst og fremst eksponeringen og 
filmframkalIingen. 

Film 
Valget av filmtype er til en viss grad avhengig av formatet. De 

vii foretrekke en mer finkornet film til smllbildeapparatet, av 
frykt for at bildene eUers ska1 b1i for grovkornet. Men de mest 
finkornete fi1mene er ogsa [angsomme. Altsa egner de seg bare til 
bruk i godt 1ys, og f.eks. i forbindelse med blitz. 

leg tror de superfinkornete, langsomme filmene lenger har 
noen interesse for dyrefotografer. De hurtigere filmene (om 

de superhurtige) er langt lettere a arbeide med, de gir 
for eksponeringstider, de kan brukes under 

dllrligere lysforhold, og de gir oftest bedre resu1tater i form av 
mykere i hardt 1ys. 

Avgj0rende er det at en finner den rette framkalleren til den 
filmen en velger. Med riktig eksponering og riktig framkalling i 

rette framkalleren tror jeg at en sjelden vil oppleve a fa teknisk 
utilfredsstillende resultater ved bruk av middels hurtig film (inntil 
200 ASA) i smabildekamera. Og bruker en 6 X 6-format, kan en 
trygt bruke film med hastighet 400 ASA. Dette under forutsetning 
av at en er klar over at ikke bare er filmtypen som avgj0r 
hvordan negativet blir. Det viktigste er eksponeringen og fram; 

Et overeksponert negativ blir grovt, og kan bare reddes 
av forsiktig framkalling. Fa samme mllten blir et eksponert 
negativ grovt om det overframkalles. I fotob0ker het det f0r gjerne 
at det er hedre a overeksponere litt enn a undereksponere. Dette 
er etter min mening direkte galt. En !iten undereksponering, altsa 
et litt t1'nt negativ, er langt a foretrekke. ]a, de tynne negativene 

ofte de beste resultatenel 
Ofte kan det vrere n0dvendig a undereksponere kraftig for 

overhodet a fa noe bilde i darlig 1Y8. Da kan en framkalle i varm 
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Fig. 1. Rdbukk. Tatt en morl< hostdag med tett regn i skog. 25 em obj. ji'ihand, 1/250 
sek. Film 100 ASA. Dette ga en total undereksponering, men takket va:re varm Irem
kalling ble bildet brukbart. Bukken er mindre enn 1,5 em lanl( pd negativet (6 X 6 em). 

framkaller (30 grader). De f1este filmemulsjoner taler dette, m~n 
v~r forsiktig med filmhinnen etter framkallingen, f0r den er t0rr. 
Den er da meget skjor. Gj0r noen forsok med varmframkalling 
po. forhand, sa du slipper a eksperimentere nar du har verdifulle 
bilder pa filmrullen. Og husk a bruke fixerbad og skyllevann av 
samme temperatur 80m framkalleren. Bildet pa fig. 1 er behandlet 
pa denne maten. 

Ved varmframkalling far en litt grovere korn enn normalt, men 
disse kornene bidrar som oftest til a gi bildet den rette stemningen. 
Oftest dreier det seg jo om griiv~rsbilder. 

Nar det gjelder fargefilm, veIgel' en forst og fremst et fabrikat 
sam hal' farger en likeI'. Og fins det filmer av ulike hastigheter, 
velger en uten videre den hurtigste. I aIle fall enkelte fargefilm~ 
fabrikanter kan na by pa bade bedre fargegjengivelse og finere 
korn ide hurtige filmene enn ide langsommere! 

Objektiv 
Folk £lest gjor seg ganske overdrevne forestillinger am virk~ 

ningen av et teleobjektiv. Sannheten er at det er en praktisk 
(og ogsa 0konomisk) grense for hvor lange brennvidder en kan 
bruke. I de aIler £leste tilfelle rna man komme meget n~r dyret 
for a fa et skikkelig bilde av det. Det som er skuddhold for en 
jeger med gev~r, er meget sjelden skuddhold for en kamerajeger. 

Som eksempel kan nevnes at de £leste n0dig fotograferer 
smiifugl pa lenger hold enn en meter, hvis man da ikke viI ha med 
ekstra mye av milj0et omkring fuglen. Vi forutsetter da at det 
brukes et objektiv med brennvidde omkring 15 em pa smabilde~ 
kamera eUer 25 em pa 6 X 6~kamera - i begge tilfelle dreier det 
seg om en brennvidde som er ea. tre ganger sa lang sam normal~ 
brennvidden. Det bildet en da far, hal' det samme utsnittet som et 
bilde tatt pa 33 em hold med normal brennvidde. 

Mange dyrefotografer bruker gjerne objektiver med 40 em 
brcnnvidde. Om en fotograferer smMugl med et sant objektiv pa 
et smabildekamera, kan en operere pa vel 2,5 meters hold, og fa 
det samme bildeutsnittet som med 15 em objektiv pa en meters 
hold. Men ved 40 em gar nok ogsa grensen for praktisk brukbar 
brennvidde. Allerede dette er et stort og tungt objektiv, og med 
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0kende brennvidde 0ker bade omfang, vekt og ikke minst 
meget raskt. Og jo lengere brennvidden er, jo mer n0yaktighet 

kreves med innstiIlingen, og jo mer rna en vrere vakt mot 
i eksponerings0yeblikket. 

tigere og tyngre stativ rna en bruke. 

Med brennvidder inntil 25 em kan en operere uten stativ om 
en bruker korte eksponeringstider (1/250 sek.) og st0tter kameraet 
mot trrer e.1. Derfor er det bare objektiver inntil denne brennvidden 
som egner seg for det vi kan kaUe egentlig kamerajakt. 

Stativ 

Stativ er en n0dvendig del av dyrefotografens Bare i 
tilfelle der det er praktisk umulig a bruke stativ, han tillate 
seg a eksponere pa frihand med lengere brennvidder. Stativet rna 
vrere st0tt og solid og sta i forhold til tyngden av utstyret som 
brukes. Stativ med forskyvbar midtscryle er utmerket. S0ylen b0r 
ha for kamera i ender. Da kan en lett bruke stativet 

under fotografering helt nede pa bakken (reir, insekter, 

Elektronblitz 

Elektronblitzen er uunnvrerlig til lllSeKtIotogratermg og 
til fuglefotografering. For fa ar siden tynget en sann innretning 
skremmende i sekken fern kilo var vanlig vekt pa en elektron
blitz med tilstrekkelig ytelse. Na har en i praksis samme nytten 
av en 0rliten tingest som veier langt under en kilo! Og prisen er 
omtrent tredjeparten. 

MeUomringer - belg 
Til de fleste kamera leveres 

fotografering. Et sett mellomringer 
hvilket viI si at motivet gjengis i naturlig (malestokk 1 : 
Pa et smabildeapparat med 5 em normalbrennvidde vil 5 em 
mellomringer mellom objektiv og kamerakropp gi dobbelt uttrekk. 
Mange vil ha to eUer flere sett mellomringer. Da vil motivet 
bli st0Tre pa filmen enn i virkeligheten. Praktisk nar en vil operere 
med ekstra lanR'e uttrekk er en belg, som til de fleste en0yde 

kameraene. Strekker ikke belgen til, kan en skj0te pa med 
meHomringer. 

To problemer knytter seg til bruken av belg og mellomringer. 
Dybdeskarpheten krymper skremmende for hver mellomring en 
setter pa, og dreier seg snart bare om bmkdeler av en millimeter. 
Skarpinnstillingen rna altsa vrere harfin. Dessuten rna vi ta lystapet 
pa «strekningen» mellom objektivet og filmen i betraktning. Dette 
lystapet 0ker med kvadratet pa uttrekkets Fotograferet vi 
med dobbelt uttrekk, ma vi altsa bruke fire ganger den normale 
eksponeringstiden har vi tredobbelt uttrekk, rna vi nidoble 
eksponeringstiden. Ved fotografering med belg eHer mellomringer 
viI det syrett ofte vrere aktuelt a bruke elektronblitz. Eksponerings
tiden kan da endres ved regulering av avstanden mellom lampa 
og motivet. 

Kamuflasje 
Ved fuglefotografering, og ofte ved fotografering av pattedyr, 

er kamuflasjete1t obligatorisk utstyr. Mange fuglefotografer har 
lagt hodene i bI0t for a uteksperimentere det ideelle kamuflasje
teitet. Selv bruker jeg na ett av gronn duk som trekkes over et 
sWtt skjelett av tynne stalmr (modell Gunnar Frydenlund). R0rene 
kan tas fra hverandre og tar da ikke st0rre plass enn en tre-delt 

har jeg brukt et lite «telt» som jeg har sa[t 
opp ved hjelp av staur og stokker har funnet pa stedet. Men 
det tar altfor mye tid. leg har ogsa brukt et lite «kamuflasjehus» av 
huntonittplater i full bredde, spent sammen i hj0rnene med solide 
reimer, og med skyveluke foran fotograferingshullet. Et sant 
krypinn er det fineste en kan 0nske seg nar det forst er kommet 
pa plass. Men det er altfor tungvint a fll med seg, og er ubrukelig 
hvis en ikke kan frakte det med bi! sa a si fram til fotografet'ings
stedet. Det klelle er og blir et telt av tett duk og et skjelett av st51 
eller bambus som gj0r at en kan sette det opp i en fart og pa 
en hvilken som helst grunn, selv 

Fotograferingen 
VCt'ret 

Om en bruker elektronblitz (insekter, smafugler), er en forholds
vis uavhengig av vreret bortsett da fra at en ikke b0r bruke 
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blitzen hvis det regner sap ass at kontaktene ikke kan holdes torre. 
Bruker en ikke blitz, er sloret sol eller lett gravrer det beste. Det 
myke lyset uten tunge skygger gir fin og blot tegning i pels og 
fjrerdrakt. sol gir lett harde og grove bilder, om en ikke er 
ekstra forsiktil! med framkallingen. 

Pattedyr 
Enkelte mindre pattedyr, som og ekorn, blir lett 

ganske tamme, og byr da pa lette, men ikke desto mindre mor~ 
somme motiver. Ekorn rna en likevel oftest fotografere 
teleobjektiv pi\. friband. Til gjengjeld har en den fordelen at ekornet 
er et dagdyr. Pinnsvinet kan fotograferes pa kloss hold, men en rna 
oftest bruke blitz fordi clyret ikke viser seg for i skumringen. 
Det sam me gjelder flaggermus som henger pa morke steder (Fig. 2). 
De fleste andre pattedyr er langt vanskeligere a hanskes med. 
Noen, som rev og grevling, kan en fotografere ved hiet. Men det 
en heist far er ungene som leker utenfor i fullt dagslys. A bygge 
kamuflasje ved et revehi er et usikkert foretagende, en blir 
sorgelig lett avslort. Sikrere er ut ate pa et bestemt 
sted og bygge en kamuflasje tett Nar en sa merker at reven 
(eller et annet rovdyr) har begynt a besoke atet, kan en 
inn og gjore seg klar til fotografering. 

De fleste dyr er vanedyr. Hjortedyra har ofte bestemte beite~ 
vaner som bare veksler med arstiden. Om en gjor seg kjent 
vanene til hjort, ddyr eHef elg, viI en kunne ta post og knipe dem 
enten pa beiteplassen eUer pa vei til eUer fra i skumring og gra~ 
lysning. Det samme gjelder vann, tjern eller pytter der dyra gjerne 
drikker. Sp~ra gir ofte en god pekepinn til a begynne med. 

Aiminnelig smygjakt hjortedyra kan gi resultater, men det 
forutsetter at en er godt i marka og vet sa noenlunde hvor 
dyra star. Under trening av eighunder i september kan det vrere 
muligheter for bilder, enten en na prover a ga innpa losen og 
fotografere mens elgen eller en tar post og prover a 
dyret idet det stryker forbi. De beste mulighetene for a tr.tnrnr<> 

hare har en nok der dyra beiter pa groen om varen. Men \CU'"''l''''' 
har, med stor dyktighet og ikke sa lite flab (!), fatt 
bilder av hare i fullt sprang i losen. 

Fig. 2. Flaggermus. For et de svmte omgivc!ser en ved bruk at! 
elektronblitz arrangerer en bal,grunn. 
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Viktig a vite nar en skal fotografere pattedyr og tugler uten 
bruk av kamuflasje, er at dyra oppfatter er forst og {remst 
bevegelse. Star du born stille, viI du likevel bli gransket med en 
viss mistenksomhet om dyra far oye pa Men star du fortsatt 
like urorlig, vii du etterhvert bli akseptert som en del av landskapet, 
sa sant du da star i god vind sa dyra ikke far vrer av deg. Men straks 
dyra oppdager at du beveger deg, er mistenksomheten for alvor 
vakt, og det yarer ikke lenge for de trekker seg til bake. Denne ;; 

~tilbaketrekkingen foregar som regel i god ro og orden, uten panikk 
i '" - hvis du da ikke er kommet dem altfor nrer for du ble oppdaget. 
uSkal du snike deg innpa dyr, rna du noye deg med a gjore sma 

tr)" 
framstot hver gang du er sikker pa at dyra ikke ser pa deg. Og du N 

""d 

rna vrere ytterst forsiktig sa du ikke triikker pa og knekker kvist. E 
~Horselen er en viktigere sans enn synet for pattedyr flest. Vrer
2 

trekket har vi sa vidt nevnt. Men la oss understreke at det er en '".~ 
absolutt betingelse, om du skal komme innpa dna, at du alltid "!} 

passer pa a bevege deg mot vreret. j 
Klikket idet du eksponerer vil ofte fa dyra til a reagere. Men 

star du helt stille, viI de som regel raskt sla seg til ro igjen. Pattedyr C 
""d 

rna svrert ofte fotograferes under darlige lysforhold. Hurtig film ..c: 
E 

er som regel nodvendig. Ofte strekker heller ikke den til, fordi N 

du fotograferer pa frihand og rna bruke korte eksponeringstider. .~Da kan varmframkalling vrere redningen. Den kan hente utrolig 

mye ut av en film som i virkeligheten er totalt uudereksponert. 

,~ 


""" .B. 
-a" 
" 

Fugler ~ 
,..;Den tradisjonelle fuglefotograferingen foregar fra kamuflasjetelt 

ved reiret (Fig. 3). Det er en meget sikker metode som utnytter i.i:"" 
de voksne fuglenes sterke binding til egg og unger. Men en bor 
vise adskillig forsiktighet likeve1. Noen arter har meget lett for 
a sky reiret om de blir forstyrret mens de ligger pa egg, andre er 
til og med meget omtiilelige etter at det er kommet unger i reiret. 
En skal ogsa vrere oppmerksom pa at unger av enkelte arter 
(f.eks. ringdue og brunryggvarsler) hopper ut av Teiret flere dager 
for tiden om de bHr forstyrret. Det rette tidspunkt for fotografering 
vii altsa variere noe fra art til art. 
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Enkelte fugler aksepterer fotografen uten a n01e. Meisene 
kommer f.eks. gjerne etter fa minutter seIv om fotografen, uten 
noen 80m heIst kamuflasje, star med kameraet kloss opp til reir
hullet. Andre krever stor forsiktighet, og det hender at en f0rst 
rna plasere kamuflasjen pa lang avstand, for sa suksessivt a flytte 
den nrermere, til man endelig etter noen dager er kommet pa 
fotohold. Nyttig lesning for fuglefotografer er Edvard K. Barth: 
«Fuglenes reaksjoner ved redene», Fauna hefte 3 og 5, 1948. 

Ofte er det nodvendig a «rydde opp» litt Foran reiret for a 
skaffe fri sikt for fotografering. Men skjrer ikke bort kvist, greiner 
og gras som bidrar til a beskytte reirer. Oftest lar det seg gjore 
a binde opp disse hindringene med hyssing, og gras Foran reiret 
kan en holde unna ved a 1cgge en lett stokk eUer bordstump over. 
Da er det gjort pa et oyeblikk {I gjenopprette «naturHge tilstander» 
ved reiret etter fotograferingen. 

De fleste fugler kommer til reiret kort tid etter at fotografen 
er plass i kamuflasjen. Men en gj0r klokt i a iHe gi den minste 
lyd fra seg til a begynne mect Ofte viser det seg likevel at fuglene 
ikke reagerer videre pa lyd fra teltet. Gar det to timer uten at de 
voksne fuglene hal' vist seg, bor en pakke sammen og fra stedet. 
Noen arter kommer overhodet ikke til reiret om fotografen 
ankommer til plassen alene og kryper inn. Kommer det derimot 
to mennesker og den ene forlater plassen, er fuglene ikke sene 
om a innfinne seg. Enkelte storre arter er enda skarpere. Her rna 
heIst tre personer komme til kamuflasjen, sann at det altsa er to 
som gar bort etter at fotografen er kr0pet inn. En gang brukte 
dette knepet ved et fiskeornreir, var hunnen pa plass hos ungene 
7 minutter etter at hadde sn0rt teltapningen igjen etter meg _ 
det viI si at den val' landet pa reiret i det 0yeblikk de to «gil
vekk'erne» var pa betryggende hold. 

Yed fotografering av smafugl i skogen blir det ofte hardt, 
flekkete II'S i solskinn, og for svakt lys i gd.vrer. Da er elektron
blitz en god a ha. Men pass da pa at bildet far en bakgrunn. Trekk 
fram noen kvister med bar cIler lauv, alt etter hva som passer. 
Blitzlyset rekker ikke langt, og Iystapet vil ellers sorge for nattsvart 
bakgrunn. Enkelte sverger til flere lamper, men pcrsonlig syns jeg 
en greier seg. Dagslyset bidrar jo ogsa sitt til eksponeringen, s<erlig 

nar en bruker spaltelukker og dermed en forholdsvis lang ekspo
neringstid pa grunn av synkroniseringen (1/25 eller 1/50 sek.). 
Derfor bUr blitzbilder av dette slaget tiIstrekkelig myke. Takket 
vrere det sterke lyset fra blitzen kan en operere med meget liten 
blender (til og med til farge film) og dybdeskarpheten er ikke noe 
problem. 

Yed fotografering av st0rre fugler, der holdet blir lengere, er 
det sjelden aktuelt a bruke blitz. Og ved sj0fuglfotografering pa 
lyse, apne holmer og skjrer, eUer i h0yfjellet, er det lys nok. Men 
en forholdsvis huttig film b0r brukes, sa en kan blende tilstrekkelig 
av og bruke kotte eksponeringstider. 

Fuglefotograferingen er ikke bundet til reirene. Den kan drives 
aret rundt, f.eks. i forbindelse med foring. Fra kamut1asjetelt i fjrera 
kan en fotografere vadere, maker og sV0mmefugier om en finner 
det rette stedet. Srerlig i trekktiden om h0sten kan en fa mye ut 
av den slags fotografering. Enkelte fugler, f.eks. trana, har faste 
beiteplasser visse tider pa aret. Dette kan fotografen utnytte. 

Fisk, padder og krypdyr 
Det er ingen ting i veien for ata gode og interessante fiskebildet 

fra land, f.eks. av gjedde som star stille i solsteiken pa en grunne, 
eHer 0tret pa gytebekken. Men fiskebilder ma vanligvis tas i 
akvarium. Selvf01gelig kan en ogsa opptre som froskemann og 
dukke ned i dypet til fiskene med kametaet i undervannshus. 
Da ligger det unektelig en sportsprestasjon bak bildene! Men 
egentlig er det vel f0rst og ftemst resultatet som teller - og det 
viI si bildets kvalitet. Og der ligger akvariefotografen Iangt foran 
froskemannen! Hans problem er forst og ftemst a arrangere det 
rette milj0et omkring den atten en skal fotogtafere. At fisken 
behandles varsomt sa den kommer absolutt uskadd i akvariet, er 
en selvf0lge. De fleste fisk taler ikke a ga lenge i et akvarium med 
stillestaende vann som ikke skiftes. Derfor ma fotograferingen 
gj0res unna sa raskt som mulig. 

Star akvariet ute, kan en fotografere uten kunstig lys pa en 
lettskyet dag. Men pass pa at reflekser fra kameraet i glasset ikke 
kommer med pa bildet. Refleksene vii synes i s0keren nar en 
brukcr cn0yd speilrefleks. Blitz gir fine resultater ved akvaric
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fotografering (Fig. 4). Kamera og monteres parallelt 
og i en viss vinkel mot glasset. far en voldsomme reflekser 
sam totalt vii odelegge bildet. Er 
Det er adskillig lettere a arheide 
stott_bard og stativet pa et plant gulv 1 

II 
I 

II 

Fig. 4. Mort_ Tatt akvarium utendefs, med blitz. 

I akvarium kan en ogsa fotografere frosk, padder, salamandre, 
vanninsekter, vannedderkopper, snegler o.s.v. Men frosk og padder 
er det aktuelt a fotografere pa land, ettersom de jo lever 
det meste av sitt der. Disse dyra er meget enkle a fotografere, 

er ofte en fordeI. Men skal en fa noe ekstra ut av det, 
terrarium for frosk, padder, firfirsle, stalorm 0.1. Om 

a fore dyra med deres naturlige fode, kan en fa 
som helt alminnelil!:e planet. 

Inselaer og andre smaKTYI 

Smakrypenes verden rammer en uendelighet av motiver 
dyrefotografen. Her er det fremdeles mre sam venter oa a 
fotografert for forste gang! 

Mange foretrekker a ta smakrypene med seg hjem og t('lj-"cfr"tpT'p. 

dem under full kontroll, gjerne etter nedfrysing i kjoleskap. Da 
blir de lettere a ha med a gjore. lYlen bruker en metoclen, 
rna en passe pa a skape det rette miljoet omkring dyret. Ta med 
noen eksemplarer av den veksten clyret ble funnet pa, eUer en 
annen vekst sam en vet at dyret holder seg til. 

Sikrest pa a fa et sant og riktig resultat er en likevel nar en 
fotograferer krypene cler en finner clem, ute i naturen (Fig. 5). 
Litt storte insekter, Leks. sommerfugler, kan fotograferes med 
mellomringer og uten blitz. Men oftest vil blitzen bidra til a gi 

resultater ved fotografering av smakryp. Er dyret av de mer 
trege, far du tid til a rigge opp utstyret stativ, sette opp en 

liten staniolpapir) og gjerne en 
et stvkke motivet for a unnga nattsvart 

en passe pa a gi 
blitzlyset en sann l<;;tl1lLlt; 

Enkelte insekter reagerer kraftig 
overhodet ikke. 

Snegler er selvfolgelig meget motiver, mens derimot 
endel insekter er mer aktive enn fotografen setter pris pa. Med 
kamera og blitz i Mnden kan en likevel fa lurt dem, vel a merke 
hvis en ikke er redd for a slose med filmen. De fleste sommerfugler 
lar seg overlisi.e hvis en bare passer pa a ikke kaste skygge pa 
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Fig. 5. Maar og bladllls pa bj~rk. Elekrronblitz. Store blader danner naturlig h/1~a¥1m" 

dem. Kommer fotografen mellom sommerfuglen og sola, flvr den 
en gang. 

Insektlivet byr pa mange situasjoner verd a fotografere. Det 
kan f.eks. vrere parring, egglegging, utviklingen fra larve, puppe 
til Ferdig insekt, rovinsektenes (eHer edderkoppenes) jakt, fortrering 
av byttet O.S.v. Mange insekter og edderkopper 1ar seg lett holde 
under kontroll i terrarium. Ved a slippe passende byttedyr inn 
til dem kan en fa muligheter for gode bilder, og er en heldig, kan 
en fa med andre av de situasjonene sam er nevnt ovenfor. 
Men tingene skjer ofte forc, sa en b0r f01ge ganske regelmessig 
med i det som foregar i terrariet. 

Det jeg har skrevet, er bare en rent skisse-messig oversikt over 
de mest alminnelige formene for dyrefotografering. Meningen har 
vrert a sette interesserte nybegynnere pa rett spar. De fleste erfarne 
clyrefotografer vil antakelig vrere enige i det meste av det jeg har 
skrevet, men pa enkelte punkter vi! mange av clem kanskje vrere 
dypt uenige med meg. For det er ikke annerledes her enn pa aIle 

Fig. 6. pit melle. 
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andre omn'lder: en viss uenighet vii det alltid va=re de «sakkyndige» 
imel1om. Bver for oss sverger vi til yare egne kjepphester. 1v1en 
det er i alIe fall ikke galt am du til a begynne med Folger de 
jeg har gitt. Nar du har skaffet deg noen erfaring i emnet, viI du 

velge dine egne veier, og metodene sam passer nettopp 
deg. 

Til slutt noen fa ord om selve bildet: Du skal alltid stille 
strenge til bildets tekniske kvalitet. Men det betyr ikke at 
skal stirre blind pa grove korn og partiell uskarphet. Det er 
ikke glansbilder du skaIlqge. Du skal luge sanne bilder av Ievende 

ja ofte rent ut sagt av ra. virkelighet - ikke gIamourportretter. 
Fotograferer du et dyr i bevegelse, bOt faktisk noe av dyret 

va=re uskarpt - i det minste en fat eUer de ytterste vingespisscne. 
Et bilde av en flygende fugI sam takkct va=re ekstra hurtig elektron; 
blitz (kanskje ] : 10 000 er absolutt i lufta, er nok 
intcressant og imponerende, men det gir ikke inntrykk av bevegeIse! 

Kvist og stammer som vil bli staende uskarpe i forgrunnen pa 
bildet, bor ikke avholde deg fra a kneppe los am du har elg, 
ddyr eller annet skogsvilt pa kornet. Er du heldig, vil disse uskarpe 
bilde-elementene bare bidra til it gi bildet den rette raggete vill; 
marksstemningen. Den svenske fuglefotografen Svante Lundgren 
setter saken pa spissen og sier at det er nok om 0yet er skarpt 
i et dyrebilde! Dette er sannere enn de Beste er klar over! Det er 
sa mye som bidrar til a skape et godt bilde. Ofte er korn 
og delvis uskarphet et av de hildeskapende elementene. 

Vi bar nevnt fotograferingshold og va=rt inne nodvendigheten 
av a komme na=r innpa motivet. Derfor kan det va=re gnmn til 
a understreke at dette ikke gjelder ubetinget. Ofte kan dyret oppta 
en ytterst beskjeden del av bildeBaten, og likevel er et frem
ragende dyrebilde, fordi dyret er plasert i et vaHert landskap 
sam samtidig er dets rette miljo. 

Summary 

The article deals with the technical aspects of animal photography: camera 
types and film; use oflenses, tripod, electronic flash, etc.; methods for obtaining 
satisfactory results under varying conditions. 

6R 

Litt am teknikk ved innsamling 
og konservcring av ferskvannsdyr 

Av Jan 0kland 

Mange av de metoder sam omtales i denne artikkelen, kan 
vacre til hjelp for amator-zoologer, og i en viss utstrekning vil 
bli gitt opplysninger om hvorledes man selv kan innsamlings
redskaper, eller hvor de er a fa kjopt (se adresselisten pa s. 90). 
Dessllten vil det bli redegjort for enkelte mere kompliserte metoder 
sam fag-zoologene seg avo Vi ska1 sa=rlig konsentrere ass 
om innsamling og konservering av bunndyr, dvs. dyr sam lever pa 
selve bunnen eller nede i bunnmateriaIet, eHer de finnes pa vegeta
sjan og annet underlag. En del av redskapene sam beskrives, vil 
imidlertid ogsa kunne brukes til a fange dyr som svommer eller 
sam oppe pa vannets overflatehinne. Metoder for fangst av 
fisk vil ikke bli tatt med. Innsamling og konservering av plankton, 
dvs. organismer sam driver omkring i de frie vannmasser, bUr kart 
omtalt til slutt (s. 88). 

Av b21kene oppfort i litteratllrlisten kan spesielt fremheves 
den omfattende oversikt over innsamlings-, konserverings- og 
preparerings-teknikk av Lowegren (1961). 

Artikkelen trekker bare frem visse tekniske sider ved studiet 
av ferskvannsfaunaen. Man rna ikke glemme at et naturstudium 

omfatter og vel sa sider, og at det bare er meget 
begrensete problemer sam lar seg lose pa basis av innsamlet dodt 
materiale. For a oppna den fulle glede av et faunistisk naturstudium 
rna studeres mens de er levende, og man rna gjore iakttagelser 
ute i naturen. 

Metodikken rna selvsagt tilpasses de oppgaver som skal loses. 
En skolel<Erer vil kanskje i forste rekke va=re interessert i ademon
strere forskjellige bygningstrekk has dyrene, og organismenes 
tilpasning til miljoet. Til dette formal trengs redskap egnet til 
fangst av flest mulige dyreformer. Han kan ogsa legge vekt pa 
a samle i ulike miljotyper for a vise miljoets betydning for fauna
sammensetningen. La=reren vil vanligvis greie seg med kvalitative 
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metoder, dvs. innsamlingen tar ikke sikte pa a si noe om mengden 
av de ulike dyreslag. Anderledes er det f.eks. med en fiskeribiolog; 
han vil ofte vrere interessert i kvantitotive metoder. Metodikken 
tar her sikte pa ogsa a unders0ke mengden av dyr, f.eks. innenfor 
et areal av bunnen, eller nih det gjelder plankton, mengden i et 
visst volum vann. 

Mange av yare ferskvannsdyl' er lite utforsket. Vi mangler ofte 
opplysninger bade am hvilke arter sam forekommer og om hvor 
de er utbl'edt. Ogsa amat0r-zoologer vil kunne bidra til a oke 
var kunnskap pa dette felt, men en absolutt forutsetning for at 
materialet kan brukes, er at det blir forsvarlig etikettert og kon
setvert. F0r 10kket settes pa beholdeten med de innsamlete elyr, 
rna det gjores til regel strab a slippe ned en etikett meel opplyslling 
om dato, sted (bade stedsnavn ellet lokalitetens 1'lasering i forhold 
til et storre sted, og miljo, f.eks. «bukt med tett vegetasjon av siv»), 
herred, om mulig hoyde over havet, og innsamlerens navn. Pa 
etiketten bor ogsa oppf0res et 10kalitetsnummer, slik at man i en 
journal under samme nummer kan komme med tilleggsopplysninger 
om miljoet, innsamlmgsforhold, eventuelle farger 1'a dyrene detsom 
disse senere avblekes av konserveringsvresken, 0.1. Shives etiketten 
med tusj (f.eks. med en tusj-fyllepenn), rna den t0rke noen minutter 
for man slipper den ned i konserveringsvresken, og man ma prove 
om den valgte tusjtype ikke opploses av konserveringsmidlet. 
Kraftig shift med blot blyant holder seg ogsa bra. Som etikettpapir 
rna velges en god sort shivepapir, heist med blank overflate. 
Enkelte papirtyper loses nemlig lett opp. Sma skj0re eksemplarer 
bor ikke plaseres i samme beholder som storre dyr, og snegler 
b0r oppbevares for seg da de ofte skiller ut slim. Hvis materialet 
forst skal studeres levende, bOt rovdyrgrupper som igler, visse 
oyenstikkerlarver og vannkalver holdes hver for seg og adskilt 
fra annet materiale. Under transport av dodt, konservert materiale 
bor glassene vrere omtrent helt fulle for a unnga at skvalping 
0deIegge skj0re dyr. HeIt fulle ma glassene ikke vrere, da vresken 
ma ha utvidelsesmuligheter under temperaturforandtinger. Som 
innsamlingsglass kan brukes sma glasstuber med vanlig kork, litt 
storre glass (ca. 30 ml) med plastlokk, pulverglass (50 og 100 ml) 
med vanlig kork (disse typer er vist i glassholderen pa fig. 1 B) 

og Norgesglass (1/3 1 og storre). SkaI man oppbevare pa sma 
tuber i lengre tid, fyIles tubene med konservetingsvreske og lukkes 
med en bomullsdott. De plaseres deretter mange sammen i et stort 
Norgesglass som ogsa fylles med konservetingsvreske. Etiketten 
legges bestandig inne i hver enkelt tube. 

1. InnsamHng og konservering av bunndyr m.m. 

1. i stillestc1ende vann 

Her skal vi ta for ass metoder til fangst av drr i innsjoer, 
dammer, pytter og andre former for stillestaende vann. Mange av 
fremgangsmatcne vil kunne brukes i rennende vann. 

B 
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A: samleveske, B: glass
stanghov, E og F: trekantskraper, G: ramme 

1."~~ .... rI".-..~l."l,,. i rennende vann, H: p!anktonhov. 

For a hi'l11dtere de minste dyrene er det n0dvendig med en 
pinsett. I tillegg til en spiss pinsett av den vanlige typen anbefales 
en myk pinsett av fjrerstal til skj0re dyr. Fjrerstalpinsetten fores av 
enkeIte lreremiddeIfirmaer, eller man kan fa den laget hos en 
instrumentmaker. Sma glasstuber el1er andre samleglass kan 
plaseres i huller i en trekloss forsynt med ben (fig. 1 B), og klossen 
settes ned i en yeske (fig. 1 A) til a henge over skulderen. Vannet 
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eUer konserveringsvresken i glassene vil da renne ut selv om 
man rna seg ned under innsamlingen. Den avbildete skulder
vesken er hjemmelaget, materialet er mykt skinn, og hovedrommet 
har dimensjonene 28 X 18 X 12 em. og bunn er st0ttet opp av 
stive plater, og fremkanten er ,,:)Verst st0ttet med en langsgaende 
metallspile. I regnvrer b0r dekkes med et plast-trekk. 

Pa grunt vann kan man samle dyr bare a ga langs stram-len, 
eventuelt if0rt vadest0vler eUer badedrakt. Stein, stokker og 
vegetasjon plukkes opp, og med pinsetten sikrer man seg de 
som kryper eller som sitter festet pa slikt underlag. Fa undersiden 
av stein og vannliljeblad, og annen vegetasjon nede i vannet, er 
det ofte et rikt dyreliv. Kolanier av svamper og skjreres 
10s med kniv, og legger man planter i vann i et vaskevannsfat av 
plast, kommer det ofte sV0mmende frem dyr sam tidligere har 

oppmerksomheten. Hydra finner man ofte lettest pa 
undersiden av vannliljeblad, enten i sma frodige dammer eUer i 
rolige bukter av nreringsrike vann. Sammen med mosdyrkolonier 
kan Hydra ogsa opptre i store mengder under stein i utl0psoset 
fra innsj0er. 

Langt st0rre effektivitet blir det over innsamlingen dersom 
man skaffer seg en stangsil (fig. 1 C). Silen pa steder med 
vegetasjon, eller der det er mudderbunn. Mest effektiv er den pa 
grunt vann ned til ca. en halv meters Ved a f0re silen gjennom 
vegetasjonen pa omtrent samme maten som en lja, blir dyrene 
som sitter plantene, slatt 105 sa de samler seg i bunnen av 
silen; samtidig fanger ogsa dyr som 5V0mmer mellom plantene. 
Med en slik sil kan man hente opp pt0ver av mudderet, og ved 
a dyppe den et par ganger i vannoverflaten blir mudderet silt fra 
slik at dyrene kommer til syne. Silen ogsa brukes til a 
10s dyr fra storre steinblokker nede i vannet, og man kan ogsa ta 
opp stein med den steder med litt dypere vann. 

Det var fra Hubendick (1949) fikk ideen a bruke en 
som innsamlingsredskap. Den siltype han beskriver, var uten 
skaft, men effcktiviteten og anvendeligheten 0ker sterkt nar den 
forsynes med et 1,8 m langt skaft. Selve silen rna spesiallages 
av en blikkenslager; i Oslo utf0rer O. K. Robarth i Brogt. 10 
oppdrag. Den siltype selv har brukt, har en 0vre 

pa 21 em, bunnens diameter er 15 em, og silkanten er 8 em 
Skaftet har en vinkel pa ca. 140 0 mcd silbunnen. Nederst danner 
en innb0yet kant for selve bunnen som bestar av skiftbart 
messingnett med maskevidde 0,65 eller 0,80 mm. MetaUnett 
leveres av F. Bmmeister i Teatergt. 30, Oslo. Silen b0r lages av 

tynt fortinnet blikk. 
Stangsilen har den store fordel fremfor en ferskvannshov (fig. 1 

D) at man ved a dyppe silen et par ganger i overflaten kan fa silt bort 
mudder og andre partikler, stik at dyrene ligger «ferdig servert» i 
bunnen. Med en hover det vanskeligere a fa silt bort mudder 0.1. 
som samler seg i den, og man rna derfor ofte ga opp 

hoven bakken, og sa brette t0yposen ut. Med stangsilen 
kan innsamlingen hele tiden forega mens man star ute i vannet. 
Silen kan imidlertid ikke helt erstatte hoven, idet dyr som SV0mmer 

slik som vannkalver, ryggsv0mmere og buksv0mmere, og 
spesielt de hvirvlere og vannI0pere oppe pa overflatehinnen, 
mest effektivt lar seg fange med hoy. Ferskvannshover f0res av 
lreremiddelforretninger, man kan lage dem selv. Til hovpose 

et passende POtOst stoff (kongress eller silkeduk, til n0d 
saftstrie eUer bobinet). Mellom posen og selve hovrammen er det 
ofte hensiktsmessig a ha et parti med stoff, f.eks. ubleket 
lerret. Hovrammen kan enten lages trekantet, eUer rund med dia
meter 25-30 em. Enkelte rammetyper f0res av sportsforretninger. 
Materialet i rammen rna vrere sterkt, f.des. 2-3 em bredt galvani
sert flattjern av noen millimeters tykkelse. Endene pa jernet gj0res 

5-10 em langs stangen slik at man her kan lage en 
festeanordning. Sterkt rundjern kan ogsa brukes. Er det vanskelig 
a skaffe POt0st stoff til hovposen, kan denne lages helt tett, men 
med bunn av messingnett med maskevidde ca. 1 mm. Kanten av 
messingnettet loddes fast til en metallring, og denne festes til den 

tette posen. 
Til unders0kelser pa dypere vann er trekantskrapen (flg. 1 

hendig. Skrapen slepes etter bat, eller kastes ut fra en brygge eller 
og hales inn mot land. Den er best egnet til b10tbunns

unders0kelser. Etter aha pr0vet flere st0rrelser og typer av skraper 
er jeg kommet frem til f01gende modell (fig. 1 E): selve tre
kantete rammen lages av flattjern 4 em bredt. 4~5 mm tykt, og 
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lengden pi\. trekantsidene er 32 em. Til hver av disse sider festes 
med skruer et vinkelb!2ryet metallstykke av tykt galvanisert jern

som har til hensikt a «skuffe» bunnmateriale inn i skrapen 
nar denne trekkes bortover. Dersom bunnen er meget bl0t, kan 
disse metallstykkcr tas avo Nrermest metalltrekanten er det festet 
et stykke med sterkt t0y, og til dette igjen er selve silpasen sydd 
fast. Posen bar lages av kongress med maskevidde ea. 1,0 mm, og 
den b0r vrere 50 em dyp. I hvert hj0rne pa trekantrammen er det 
med en skrue festet en stiv 47 em lang metallstang, og den annen 
endc av stengene er fcstet til en ring som slepetauet knytes fast 1. 
Fcster man en blyklump eUer stcin av vekt omtrent 1,5 kg til den 
samme ringen, blir skrapen mere effektiv. Skrapen kan eventuclt 
lages noe mindrc, mcd sider f.eks. 25 em; de andre mal ma da 
reduseres tilsvarcnde. Denne mindre modell cr letterc a t0mme 
nar den kommer opp full av bunnmateriale. I fig. 1 F er 'list en 
annen skrapetYre; denne er laget med hengsler i hvert hj0rne, og 
har ogsa ct hengsel midt pa den ene siden stik at skrapen kan 
slas sammen. Materialet er her galvanisert jernblikk som er lagt 
dobbe1t, og dimcnsjonene pa hver av trckantsidcne er ea. 30 X 8 em. 

Hvor lenge man skal ha skrapen hengende etter baten hvcr 
gang, eUer hvor lang strekning man vil skrape langs bunnen i hvert 
trekk, er bl.a. avhengig av hvor hard bunnen er. Ofte vii skrapen 
bli passende full etter 20-30 meter langs bunnen. Vanligvis b0r 
man skrape langs land, stik at lwcrt enkelt skrapetrekk kommer 

noenlunde samme dyp. 
Etter at skrapen er halt opp, er det praktisk f0rst a helle 

innholdet over i plastbotter. Sa ma mudderet siles. En slik sil kan 
passende besta av to deler (fig. 2 A). Den ovre sildelen kan f.eks. 
vrere en 8,5 em h0Y treramme, 33 X 33 em i firkant, med bunn av 
messingnett (maskevidde 1,00 mm). Denne delen passer ned i en 
litt st(~rre del der bunnen er laget av fosforbronse#nett mcd maske
vidcle 0,65 mm. Slerlig for de sma maskevidder, der hver enkelt 
trad blir relativt tynn, er det viktig at nettet blir sa sterkt som 

til kvantitative bunnundersokdser. A: dobbe!tsil til mudder, B: 
(Iariabd sidehoydc) som at1grenser 0,1 m' av bunnen, C og D: 

Ei<Jnan·bunnhenter, brukt med wire (C) og med stang (D). 
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mulig. I slike tilfelle er fosforbronse a foretrekke fremfor messing. 
SHens maskevidde kan selvsagt varieres etter hvilke dyr man er 

jakt etter. Den underste silen bar forsynes med 10 em hoye 
ben. Mudderet siles ved at man forst heller vann over og 
etterpa rister silen i vannskorpen. 

Ved hjelp av de metoder som hittH er omtalt, kan man ikke 
komme frem til sikre utsagn om mengden av pa de unders0kte 
steder. Hvis man imidlertid samler like lenge pa hvert sted, eller 

alltid tar et visst antaH med hoven eHer stangsilen, vil 
man i noen grad kunne sammenlikne resultatene fra ulike inn
samlingssteder. Ogsa ved skrapning bor man pmve a standardisere 
metodikken ved enten a ha skrapen slepende etter baten en bestemt 
strekning, eHer ved at man angir mengden av dyr i relasjon til 
volumenhet bunnmateriale i skrapen. Det er viktig a standardisere 
samleteknikken med sikte pa a vise relative mengdeforhold, idet 
mere eksakte metoder er meget tidskrevende sUk at man i mange 
tilfelle ma nove seg med kvalitativ teknikk. 

Har man vaIgt ut en slik standardmetodikk, bor man pr0ve dens 
vederheftighet. For undersokelser grunt vann basert f.eks. pa 
innsamling i 1 time en utvalgt strekning av stranden i en 
innsjo, vil man kunne domme om metodens effektivitet dersom 
fangsten fra f0rste, annet, og fjerde kvarter holdes adskilt. 
Det vil da kanskje vise seg at de aller fleste dyrearter blir funnet 
i de forste innsamlingsperioder, mens det siste kvarteret ileke 
bidrar med nye arter. Dette kan da tyde pa at 1 time er mer enn 
tilstrekkelig for a fa et bilde av hvilke arter sam finnes (den spesielle 
innsamlingsmetodik k og andre forhold tatt i betraktning). Pa 
samme mate vil man kunne d0mme om pilliteligheten av de 
observerte mengdeforhold ved a sammenlikne dyremengdene fra 
hver fjerdepart av innsamlingstiden. I slike tilfelle er det en forut~ 
setning at miljoforhaldene ma va~re relativt ensartete langs strand~ 
bredden sam undersokes. 

Vi ska1 sa se litt pa metader som tillater oss a komme 
til mere eksakte utsagn om mcngden av bunndyr. Vanligvls er 
slike fremgangsmater basert redskap 80m avgrenser et bestemt 
areal av bunnen, og man pr0ver a samIe aIle de dyr sam finnes 
innenfor dette liUe omradet. Som enbet for dyremengdene brukes 
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gjerne antall dyr samt vckten av dyrene i vat tilstand, men dyrenes 
volum kan ogsa benyttes, og man kan bruke t0rrvekt i stedet for 
vatve~t (dyrene bUr torket ved h0Y temperatur f0r de bUr veid). 

For a fa rede pa bunndyrmengdene langs steinstrendene i en 
kan man bruke rammemetoden. SeIv har jeg brukt en blikk~ 

ramme (fig. 2 B) pa 0,1 m" hvor hver av sidene kunne varieres fra 
ca. 20 til ca. 40 em's hoyde ved at det i tillegg til den faste rammen 
med hoyde 20 em var lose vegger som kunne skyves oppover. 
Det er lettere a ta pr0ver nar sidene er lave, og den siden sam \'ender 
inn mot land, regu1eres f01gelig sBk at overkanten bare sa 
stikker opp av vannet, mens de andre sidene lean heves for a hindre 
at b01geslag vasker bart dyr sam finnes innenfor. Rammen lages 
av galvanisert jernblikk. 

Stein, grus og annet bunnmateriale inne i rammen blir sa tatt 
opp ag unJersokt, og etter hvert sam arbeidet skrider frem, blir 
rammen dyttet dypere og dypere ned i bunnen. Vanligvis vii en 
ha fatt tak i mesteparten av bunndyrene nar en har kommet 
8-10 em ned under bunnens overflate. Med en firkantet stangsil 
kan en ta opp grus og finere partikler, og og;;a fange dyr sam 
SV0mmcr rundt innenfor rammen. for lcttere a oppdage dyr som 
kan ha unngatt ens oppmerksomhet, pIaseres stein, grus ag even~ 

plantede1er i et hvitt plastfat med vann. Steinene blir bOfb'tet 
sa mindre elyr som kan sitte gjemt i sprekker i overflaten, kommer 
10s. Plantedelene ma skylles, og grus og sand rna vaskes i f01' 
nevnte dabbelte sil. Pa denne mate kan man Hi et inntrylek av 
de mengder av bunnelyr sam finnes innenfo1' det areal blikkrammen 
avgrenser. 

Ekman.bunnhenteren (fig. 2 er det mest benyttede redskap 
undersokelser av bunndyrmengder 1'a storre dyp. Den avbildete 

modell er innvendig 14,2 X 14,2 em, og h0yden pa boksen er 
16 em. Den klipper ut et stykke av bunnen pa 200 em". I Norge 
er det na vanlig a ta 5 prover fra hvert dyp hver gang; med en 
200 em" bunnhcnter tilsvarer dette en bunnflate pa 0,1 m'. Bunn
henteren brukes pa den mate at man apner «kjeftene)), og nar 
den senkes ned og treffer bunnen, vii kraftige bevirke at 
kjeftene automatisk klapper sammen. Bunnen ma vrere noenlunde 
b10t. Pa hardere bunn kan man feste blyplater til bunnhenteren 
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eHer bedre, feste den en 
stang (ilg. LV). Ved hjelp av stangen kan man presse bunnhenteren 
ned i og ved a stangen trer en 
mekanisme i funksjon slik at klapper sammen. Med en 
hul skjiOtbar aluminiumsstang har jeg pa denne maten tatt pr0ver 
ned til 5-6 meters dyp. Nar bunnhenteren henger i kan 

ned til meget store dyp. En vinsj er da til stor hjelp. 
av a bruke en bunnhenter som kan skyves ned 

med en stang, viI av fdgende fra Borre~ 

Tabell 1. Sammenlikning mellom effektiviteten av de to bunnhentere 
(A) og (B). Bunnhenter (B) ble i dypene 1,5 til 5 m presset ned i mudderet 
med en stang, mens resten av pr0vene er tatt ved ii senke bunnhenterne 
ned med wire. Fangsten av dam-muslinger (Anodonta) er ikke medregnct 
i resultatene. Pr0vene er fra Borrevann i Vestfold (1959): 1,5 m: 2. oktober, 

3 og 5 m: 3. oktober, 1.5 m: 4. oktober. 

Bunnpr0ve nr. Signifikant 
Bunnhenter 

........
.. ------,~-
forskjell i 

(A eller B) og 
Sum 

etfektiviteten 
bruksm{lte 

1·5 
1 2 3 4 5 av de to 

bunnhentere 
I 

Antal! A· wire 174 86 73 59 981 490 I }a
B . stangindivider 142 203 184 1 93 1 139 761 

1,5 m 1 -

Vekt A· wire 1779 1354 1331 59375891 884 1 Ja(mg) B • stang 1697 2898 93921525 1166 2106 
i----i-

Antall 
individer 

A. wire 
B . stang 

19 
37 

*100 
28 

18 
37 

19 
31 

28 
29 

184 
1162 Ja 

3m 1 
Vekt 
(mg) 

A· wire 
B • stang 

38 
104 

*133 
38 

27 
71 

38 
54 

49 
72 

285 
1339 1a 

Antall 
individcr 

A· wire 
B . stang 

21 
33 

8 
14 

14 
26 

21 
28 

19 
38 

83 
139 1 Ja 

Sm I--
Vekt 
(mg) 
---

A. wire 
B • stang 

---- ---- -
60 60 

155 56 
I--. 

96 
92 

63 
88 

1-
56 

3:~ N159 ~!O __-= 
Antall 

1 individer 
A· wire 
B . wire 

63 
39 

56 
62 

53 
52 

61 
46 

45 
45 

278 
244 

N' 
el 

15 m 
Vekt 
(mg) 

A· wire 
B • wire 1 180 1 1771155 171 

170 1 175 1 1251 
157 150 118 

827 1751 Net 

* Verdiene slayfet i eff'ektivitets.beregningcne, efr. teksten. 

vann ved Horten. Pa grunn av hard leirbunn og store 
levende og diOde dam-muslinger val' det i dybderegionen 1,5--5 m 

steder vanskelig a fa gode pt0ver med bunnhenter som 

kunne brukes 

Fra 6 meter og ned til vannets st0rste dybde (15 m) 

(B) sam ogsa kunne 
henterne like store 

og det var lett a fa gode pmver. Da under~ 
til radighet en bunnhenter (A) sam 

wire, men senere laget en annen 
med en stang. var de to bunn~ 

og tunge. F01gende ble 
(tabell 1): fra lwert av de f0Igende dyp det tatt 10 pt0ver: 
1,5, 3, 5 og 15 m. De to bunnhenterne ble brukt annen hver 
gang, slik at det ble tatt en pr0ve med den gamle, sa en 
med den nye, osv. inntil det var tatt 5 pr0ver med hver bunnhenter 
fra hvert dyp. Den bunnhenteren (A) ble bele tiden brukt 

\vire, mens den nye (B) ble brukt med stang pa 1,5, 3 og 5 m, 

og med wire 15 m. 
Tabell 1 viser antall og vekt av fra bver pt0ve. De 

store dam-muslinger er ikke tatt med, da de vektmessig sett er av 
en helt annen st0rrelsesklasse enn aUe andre bunndyr. Ser vi 

individer fra 1,5 m, er det pa de 5 pr0vene med den gamle 
tatt tilsammen 490 individer, mens den nye bunn

henteren tok 761 individer. Ogsa vektmessig sett varden nye 
bunnhenteren mere effektiv. I tabellen er i siste kolonne oppf0rt 
resultater av signifikansberegninger 5 
utf0rt av cando mag. Jon Stene. For resultatene fra 3 m rna 
at innsj0bunnen her vanligvis val' for vegetasjon, men pr0ve 
nr. 2 med bunnhenter (A) fikk tilfeldigvis tak i et lite skudd av 

demersum) som det satt en mengde dyr 
av dette skuddet ikke har sammenheng med 

kan man se bort fra denne cne pr0ven 
og da viser det seg at o!!sa for 3 

nye bunnhenteren stang bedre enn 
wire. pa 5 m's dyp varden nye bunnhenteren mere 
Ilar det gjelder antall individer, mens forskjellen vektmessig sett 
ikke er statistisk holdbar, noe som kan skyldes en tilfeldig fore~ 
kamst av dyr med liten vekt i noen av provene tatt med den nye 

Pii 15 m's dyp er forskjellen i effcktiviteten mellom 
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de to bunnhentere ikke scerlig stor, noe man heller kunne 
i 
<1Jvente cia bunnen her var b10t. 
1;:A v disse fors0k kan man trekke den slutning at nar det pa ~. . 
~ 

relativt grunt vann viser seg vanskelig a fa gode pmver med hL1! 
bunnhenter brukt med wire, vil en bunnhenter som kan settes pa ~ .--- j 
en stang og presses ned i mudderet, gi mere pi.llitelige resultater. 

, =~~-~~ 
~ 

§
Det kan were grunn til a metke seg dette da aIle hittil publiserte <1J 

"\;l 

;;.norske unders0kelset hvor materialet er innsamlet ved hjelp av 
~ 

l:!bunnhentere, er utf0rt med redskap som senkes ned med wire. c 
'Vi'

De kvantitative bunnunders0kelser ble startet i 1911 av den jl 
':Sdanske dr. C. G. J. Petersen som konstruerte en relativt stor og ~ 
~citung grabb til bruk pa havbunnen. Denne bunnhentertypen er tid

ligete avbildet i Fauna (Brach 1960). Til bruk i ferskvann btuket ~~ 
~o man ofte mindre og Iettere utgavet med noe modifisett lukke • o~ o ~.o..mekanisme. Denne bunnhentertypen er scerlig egnet til unders0kel ~ ~ 
.... <1J 
~..,ser av bunnens overflate, og da bunnhenteren kan lages Uten og ¢ ~ 
1:) ¢ 
u l:!lett, 1ar den seg f0Igelig transportere inn til lokaliteter som 
::E~ligger uveisomt til. ... 
-::lAv andre kvantitative samietedskaper ska1 nevnes en grabb t 

konstruert av engelskmannen dr. Macan (se hans avhandling fra 
1949). Fig. 3 A-B viser hvorledes en med denne boks kan ta pt0ver 
pa grunt vann. Boksen eUer grabben kan f.eks. lages s11k at den 
avgrenser et bunnareal pi.\. 0,1 m". Nar kjeftene presses sammen, ,~ s:! 

.0..]1...,skjcerer de ut det 0verste laget av bunnen, samtidig som SV0m 2i'1:) 
mende dyr kommer med 1 pnwen. Pa sidene h0r boksen 04~~ 

B§forsynes med huller eHer helst et vindu stengt av messingnett, "'" ..., 
~slik at vannet kan sive ut nar grabben tas opp. ..,c 

En sapass stor grabb kan vcere hensiktsmessig a bruke detsom 
man f.eks. skal undersoke mengden av dam-muslinger da disse ~ 

l:! "" s:!ofte sitter relativt spredt pa innsjobunnen. har derfor [att laget 
::t 

..c 
en Iukkeanordning slik at denne grabbtypen ogsa kan brukes pfl 

<1J " ...dypere vann, se fig. 3 C-D. Handtakene (tilsvarende dem vist pa :;;
-<$fig. 3 A-B) skrus da av, og grab ben forsynes med en «gaffel» som 04 

."man kan feste en lang, skj0tbar, hul aluminiumsstang til. Kjeftene 
pa fig. 3 C-D er utvendige, og hengslet et stykke innpa boksen. -< 

c 

rei
De sperres opp av en metallstang. Nar grabben er senket ned pa £:bunnen og presset et passende stykke ned i bunnmaterialet, fjernes 

t'!I 

r- <-

"0 -

.0 /u >~" ~,
' .. 
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denne metallstangen ved a dra i snoren s (se fig. 3 C~D). 
lukkes grabben ved wire-trekk (se de rette piler) ved a dreie aksen a 
ved hjelp av armene b og c. Wiren da opp norene d og e 
som sitter fast aksen a. R0ret e kan 10snes fra aksen ved hjelp 
av en skrue, slik at man kan justere for eventuell ujevn stramning 
i wiren pi'! de to sider av grabben. Likeledes kan ogsa hele aksen 
lases ved hje1p av en skrue. Selve dreiemekanismen med akse, 
r0r osv., kan ogsa 10snes fra aluminiumsstangen med en skrue og 
forskyves oppover (eUer nedover) stangen hvis man skal ta pr0ver 
fra st0rre (eHer mindre) dyp. Pa tcgningen i 3 C~D er ikkc vist at 
boksen kan lukkes med 10kk av finmasket netting for a him-lre 
sV0mmende dyr i a slippe ut. Materia1et j boksen og kjeftene pa 
den modell jeg fikk laget, var 2 mm tykke jernplater. Senere 
modeller vel iaUfaIl delvis kunne utf0tes i aluminium og derved 
bli meget lettere. 

For a belyse i hvilken grad man kan stole pa resultatene av 
kvantitative unders0kelser er det n0dvendig a ta flere prover 
samtidig pa samme sted. Ved a holde fangsten fra hver pr0ve 
adskilt, man sammenlikne fangsten i de ulike pr0ver og 
danne seg et bilde av hvor representative pr0vene er for ved~ 
kommende innsamlingssted pa det tidspunktet pf0vene ble tatt. 
De innsamlete bunndyrmengder er ogsa avhengige av maskevidden 
pa silene som mudderet siles gjennom. En minste maskevidde 
pa ca. 0,6 mm vil ofte greie seg. Med enda mindre maskevidder 
blir sorteringsarbeidet sva:rt tidskrevende, og det man vinner i 
n0yaktighet ved a fa med noe mer av aller minste dyrene, star 
vanligvis ikke i samsvar med den 0kede arbeidsmengde. 

2. Innsamling i rennende vann 
Mange av metodene som foran er beskrevet for stillestaende 

vann, vil lett kunne tillempes til bruk i elver og bekker. Ved 
steinplukningsmetoden kan str0mmen lett skylle bort en del av 
de dyr som befinner seg pa steinene, eIler som lever i gruset under 
steinene, og man b0r derfor holde en sil eIler hoy nedenfor 
steinen som tas opp, slik at ikke disse dyrene gar tapt. For a 
studere mengden av innenfor et visst areal av bunnen kan 
man bruke en variasjon av den f0r omtalte ramme-metode: man 

har en ramme som f.eks. avgrenser 0,1 m 2 av elvebunnen (fig. 1 G), 
og sa samler man de dyrene som finnes pa og i bunnmaterialet. 
Figuren viser hvorledes rammens sider blir h0yere bakover, og 
at et t0ynett bakerst samler opp dyr som skylles 10s av stmmmen. 

Brett-metoden er en annen kvantitativ samlemate stein~ eller 
grus~underlag i rennende vann. Metoden gar ut pa at en del brett, 
f.eks. 0,1 m" store, dekkes med stein og grus fra bunnen det 
sted hvor unders0kelsen skal foretas. Langs kanten av brettet 
festes en lay ramme slik at ikke bunnmatcrialet faller av. Nedsenket 
i et spor i rammen kan man ogsa ha plater som opp og 
for0ker rammens h0yde nar brettet til slutt skal hales opp, 
at ikke dyr blir skyllet bort. F0r brettet senkes ned til det dyp 
som skal unders0kes, graves litt av bunnmaterialet til side der 
brettet ska1 sta. Det glir da mere naturlig inn i omgivelsene. Etter 
en viss tid (gjerne minst 4 uker) hales brettet opp etter tau elIer 
wire som pa forhand er festet i hj0rnene pa det. De dyrene som 
finnes pa brettmaterialet, da en pr0ve av faunaen innenfor 
arealet som brettet avgrenser. 

3. Konservering av bunndyr m.m. 
Vi skal her i korte trekk gj0re for enkelte av de frem

gangsmater som er n0dvendige for a bevare (konservere) innsamlet 
materiale. Ferskvannsdyr oppbevares vanligvis best v<esker 
eller opp10sninger, og i konserveringsteknikken kan man da skjelne 
mellom 3 faser, nemlig bed0vning, fiksering og selve konserverin
gen. Bedovning vil i mange tilfelle va:re n0dvendig for a forhindre 
at kontraktile dyr trekker seg for sterkt sammen i det 0yeblikk 

kommer i kontakt med fikseringsva:sken. Bed0vning kan skje 
ved a sette narkotiserende stoffer til det vannet som dyrene er 
oppbevart i, elIer ved annen metodikk som vil bli kort omtalt 
senere. Man kan plutselig helle over dem et sterkt fikserings
middel slik at de ikke f;lr tid til a kontrahere seg. Fikseringen har 

hensikt a virke inn pa eeller og vev slik at disse holder seg 
mest mulig intakte, bl.a. ved a felle eggehvittestoffer, samtidig som 
fikseringsva:sken dreper dyret hurtig. Fra fikseringsva:sken 
overf0res dyrene til selve konserveringsvcesken hvis formal er a 
bevare eksemp1arene i lengre tid fremover. Enkelte fikserings
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vresker ma ut av dyrene overr0tingen konserverings
midlet. 

De to mest benyttede konserveringsvresker er 4 % formalin 
og 70-80 alkohol (etylalkohol =, etanol). disse vresker 
virker bade fikserende og konserverende, dvs. at man bare 
overf0re dyrene til en av disse, sa vil materia let drepes, fikseres 
og kan senere ogsa oppbevares pa samme vreske. Man ma bruke 
sapass meget at dyrets egne vevssafter ikke i srerlig 
fortynner konserveringsmidlet, eIler man kan helle ut fikserings
vresken og fyHe pa ny opp10sning en cHer et par ganger med 12--24 
timers mellomrom. For il sikre god fiksering og konservering uten 
a skifte vreske b0r volumet av vrere mindre enn halvparten 
av det vreskevolumet som brukes. 

Konsenttert formalin kan kj0pes apotek eUer i forretninger 
som f0rer kjemikalier. Denne formalin en er ca. 40 og man far 
den 0nskede 4 % formalin a ta 1 del konsentrert til 9 deler 
vann. (Da «formalin)} egentlig er betegnelsen pa den konsentterte 
handelsvaren, kan den ferdig utblandete vreske ogsa betraktes 
som en 10 % formalin-oppI0sning.) Formalinen har den ulempe 
at dersom man i lengre tid utsettes for formalindamp, eUer man 
stadig far formalin pa hendene, kan dette resultere i eksem og 
andre ubehageligheter. Dessuten viI kaIkholdige objekter, slik som 
skall av snegler og muslinger, treres bort etter en viss tid. 

Alkoholkonservering er derfor pa mange mater a foretrekke. 
En vesentlig ulempe ved alkoholen er imidlertid at farger ofte 
taper seg hurtig. Har man ikke tilgang til ren sprit, kan man til 
m~d bruke denaturert hvis styrke er ca. 95 %. For a fa en styrke 

70 % blander man 100 ml sprit og 39 ml vann, og for a fa 
80 brukes 100 ml sprit og 20 ml vann. Fargen pa den denaturerte 
spriten kan fjernes ved a helle spriten gjennom finpulverisert 
benkull eUer pottaske. Denne avfargete vresken er selvsagt like 
giftig og farlig a ta inn som den fargete spriten. Dersom spriten 
er denaturert med metanol, kan den ikke brukes til lengre tids 
oppbevaring. 

Vi skal sa ta for oss noen spesialmetoder for konservering av 
enkelte utvalgte dytegrupper: 
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Svamper (Porifera). Ferskvanns-svampene bestemmes vesentlig 
etter form en og st0rrelsen pa kiselnaJene som deres skjelett er 
bygget opp av, eller pa skjelettelementene i svampenes hvilestadier 
(gemmulae). Man kan derfor n0ye seg med a t0rke svampene godt 
og senere la dem ligge t0ft. Svampcr kan imidlcrtid ogsa opp
bevares pa vanlige konserveringsmidler, heIst 70-80 % alkohol. 

Huldyr (Coelenterata). For a fa konservert Hydra i utstrakt stilling 
har jeg forst latt individene vrere noen timer i sma giassbehoidere 
(10-30 ml) med vann. Mesteparten av vannet ble sa fjernet 
forsiktig, og nar dyrene var utstrakte, ble det hurtig slatt kon
sentrert formalin (40 %) over demo Deretter overf0res de med 
en gang til et konserveringsmiddel. If0lge Kramp (1935) kan Hydra 
ogsa konserveres i utstrakt stilling ved f0rst a suge individene opp 
i et glassr0r sammen med sa lite vann som mulig. Roret lukkes oven

med en finger. Ved stadig fl dreie pa roret forhindres dyrene i 
a feste seg til glasset. Nar de har strukket seg ut, slipper man med 
fingeren og lat dem falle ned i konsentrert formalin. Deretter 
overf0res de med en gang til et konserveringsmiddel. Artsbestem~ 
melser av Hydra er meget vanskelig og kan vanligvis bare utf0res 
pa levende eksemplarer. Kramp (1935) angir at neslekapslene, som 
artene deivis bestemmes etter, skades av vanlige. konserverings
midler, og anbefaler derfor a oppbevare dyrene pa en blanding 
av 200 m! glycerol, 200 ml vann og 1 g krystallisert karbolsyre. 
Andre forfattere hevder at nesiekapsier overhodet ikke taler a 
oppbevares. 

Flatormer (Turbellaria). Flatormene lett i oppI0sning nar 
temperaturen stiger, og de b0r derfor oppbevares kaldt ved 
at man setter glassene i en termobag inntil de kan fikseres. 
Ved overf0ring til vanlige fikseringsmidler vil dyrene gjerne trekke 
seg sterkt sammen og ga i opp10sning, og de fleste metoder begynner 
derfor med at man lar dem ga i en skal med sa lite vann som 
mulig. Nar dyrene er utsttakte, helles et eller annet hurtigfikserende 
middel over dem. For de st0rre tric1ader har jeg med godt resultat 
brukt en vreske som var en blanding av f0lgende tte ingredienser 
(etter L6wegren 1939): 1 del konsentrert salpetersyre (HN03), 
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1 del mettet vandig opp10sning av HgCI2, tilsatt 5 g NaCI pr. 100 
ml vann, og 1 del destillert vann. Etter at dyrene har ligget helyst 
1 minutt i denne vresken, overfelres de til 100 alkohol, som belr 
byttes et par ganger. Etter et par timer er de ferdig fikserte, og 
kan overfelres til et konserveringsmiddel, gjerne 70 % alkohol. 
Andre fremgangsmater er gitt f.eks. i Pennak (1953). En del flat~ 
ormer kan bestemmcs ved hjelp av kromosomunders0kelser. Til 
dette formalet bruker Dahm (1961) en blanding av 1 del iseddik 
og 3 deler 100 (10 alkahol. Blandingen helles over dyrene som 
senere agsa oppbevares i samme appl0sning. 

Igler (Hirudinea). For a hindre at iglene trekker seg for sterkt 
sammen under fikseringen kan man f0rst plasere dem i svak 
alkohol (ca. 15 %) i et kvarters tid eller litt lenger. Deretter over~ 
f0res de til 70 alkohai. Metoden er fra Bennike (1943). Man 
kan ogsa bcd0ve dem ved a la dyrene ga i seiters (Mann 1954). 
Denne metoden har den fardel at iglene lever opp igjcn dersam 
de igjen plaseres i vann, ellcr de kan fra seltersen overf0res til 
70 % aikohol for videre oppbevaring. 

Bl0tdyr: Snegler og muslinger (Mollusca). De fleste sneglearter 
viI vanligvis bli bed0vet dersom man lar dem ga i sma lukkete 
glasstuber helt fylt med vann, inntil det opptrer oksygenmangel 
og opphopning av avfallsprodukter. Bed0vningen kan ta fra noen 
timer til ett d0gn eller ta, alt avhengig av temperatur og antall 
eksemplarer pa hver tube. Deretter kan sneglene ovcrfores til et 
konserveringsmiddel (heIst 70-80 alkohol) uten at de trekker 
seg for sterkt sammen. Metoden er fra Hubendick (1949). 

Skall av snegler og muslinger kan oppbevares t0rt. Sma sprit~ 
fikserte eksemplarer kan t0rkes utcn at det oppstar sjenerende 
lukt selv om skallinnholdet ikke fjernes, men for st0rre eksem~ 
plarers vedkommende ma innholdet tas bort. Man bed elver da 
dyrene og overfelrer dem sa til 70-80 alkohol. Etter et par 
dager pa alkohol lar innmaten seg «vri» eller «skru» ut av skallet. 
En annen metode til a fa ut skallinnholdet pa bestar i felrst a koke 
eksemplarene. 

Vannmidder (Hydrachnellae). Vannmidder kan fikseres ag opp~ 
bevares i sma glasstuber i en blanding av glycerol, iseddik og 
destillert vann i forholdet 10:3 :6. Tubene lukkes med en bomu1l8~ 
datt og plaseres i et st0rre glass med glyceroL Etter Viets (1936). 

Insekter (Insecta). larver og pupper av ferskvannsinsekter 
fikseres ag konserveres best pa 70-80 alkohol. 4 %) formalin 
kan agsa brukes. Voksne vanninsekter (ryggsv0mmere (Notonecta), 
buksv0mmere (Corixa), vannskorpion (Nepa) , vann10pere (Qerris) 
og biller (Coleoptera» kan likeledes fikseres og konserveres pa 
alkohol og cventuelt senere monteres t0rt pa insektnaler. En del 
insektgrupper har larveformer i vann mens de voksne insektene 
lever pa land. I disse tHfeHe belr man ogsa prove a samle voksne 
eksemplarer da larveformer afte er vanskelige a bestemme. D0gn

(Ephemeroptera), steinfluer (Plecoptera) og sma varfluer 
(Hydroptilidae) oppbevares 70-80 alkohol. Da gar de ikke 
sa lett i stykker, samtidig som ogsa anatomiske karakterer blir 
bibeholdt. Voksne elyenstikkere (Odonata), mudderfluer (Sialis) og 
st0ne varfluer (Trichaptera) kan ogsa oppbevares pa alkohol, og 
eventuelt sen ere stikkes opp pa niH, eller man kan montere dem 
t0rt med en gang. For voksne mygg ma man ofte bade ha vat~ 
preparater som egner seg til anatomiske unders0kelser, og t0rr~ 
preparater av eksemplarer som ikke har vrert i beroring med vann. 
Nrermere angivelser om insektkonservering vii det f0re for langt 
a gi her, og leseren henvises tillitteraturlisten. De fleste av b0kene 
som er oppf0rt i gruppe A, omtaler bl.a. ogsa vanlig teknikk for 
a lage insektsamlinger der dyrene t0rrkonserveres pa insektnaler. 

Som avslutning pa disse bemerkninger om konservering av 
ferskvanns-bunndyr m.m. skal presiseres at det for svrert mange 
formal vil greie seg a overf0re de levende dyr direkte enten 
til 70-80 alkohol, eHer til 4 % formalin. De vil da drepes 
hurtig, vresken fikserer vevene, og dyrene kan senere oppbevares 
pa samme oppI0sning. Har man brukt et vreskevolum som er 
mindre enn det dobbelte av dyrenes volum, rna vresken skiftes 
ctter 12-24 timer. 
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II. Innsamling og konservering av plankton 

Plankton er organismer som driver omkrmg i de frie vann~ 
masser, mer eUer mindre prisgitt str0mningene i vannet. I ferskvann 
er hjuldyr (Rotatoria), vannlopper eHer dafnier (Cladoeera) og 
hoppekreps (Copepoda) viktige planktonorganismer. 

I meringsrike dammer og innsj0er kan planktonkonsentrasjonen 
bli meget stor, og det er ofte nok a ta en vannprave, f.eks. i et 
sylteglass. Holder man glasset opp mot lyset, vii det vise seg et 
yrende liv. Med en pipette kan de enkelte individer fiskes opp 
for mermere studium under lupe eUer mikroskop. i mere 
nreringsfattige vann viI man i enkelte tilfelle kunne bruke samme 
metodikk. Det er ofte lurt a ta vannpr0ven pa ganske grunt vann 
nrer siv eUer annen vegetasjon, gjerne slik at det kommer med 
planterester fra bunnen. Da vii man i tillegg til typiske plankton~ 
organismer ogsa kunne fa med former sam delvis er avhengig av 
fast underlag, og man viI ofte fmne sma muslingkreps (Ostracoda) 
som egentlig tilh0rer bunnfaunaen. For a bestemme hvor meget 
plankton det er pr. liter vann i en innsj0 bruker man gjerne en 
slik vannpr0vemetodikk. En vannhenter senkes da ned pa utike 
dyp, og planktonmengden unders0kes pr. volumenhet vann. 

Plankton samles inn ved hjelp av hover. En planktonhov 
kan enten forsynes med et skaft og brukes fra land, eUer den 
festes til et tau og slepes etter en bat, eventuelt kastes ut fra en 

Vertikaltrekk er ogsa meget brukt, dvs. at man fra bat 
senker hoven nesten ned bunnen og sa trekker den opp Pa 
sin vei opp samler hoven inn en pr0ve av planktonet i den vanns0yle 
hoven avgrenser, og man har mulighet for sammenliknende 
unders0kelser ved a ta vertikaltrekk andre steder, eller til andre 
tider samme En planktonhov til a slepe etter bat er vist 
pa fig. 1 H. Enkelte hovtyper har lukkemekanismer slik at man 
kan fa hoven til a fange bare i et bestemt dyp. I bunnen av hoven 
er det praktisk a ha festet en metaUsylinder som kan t0mmes 
ved hjelp av en gummislange lukket med en klem-skrue. Nar 
hoven er halt opp, og vannet har sivet ut gjennom hovposen, 
fangsten samle seg i sylinderen (det plankton som har festet seg 
til hovposen b0r ogsa skylles ned i sylinderen), og fangsten kan 

sa tappes 	over i et oppbevaringsglass ved a klemskruen. 
I stedet for en slik metaUsy linder kan man bruke en licen flaske 
som knytes fast i bunnen av hoven. Fangsten vil samle seg i 
flasken, og denne tas av nar hoven kommer opp. En ny 
settes sa pa til neste planktontrekk. For a konservere plankton 
vU man vanligvis vrere godt hjulpet med a sette 1 del konsentrert 
formalin (40 til 9 deler planktonholdig vann, slik at styrken 
pa oppl0sningen blir 4 

Planktonhover kan bestilles hos lreremiddelfirmaer, eHer man

1 kan lage dem selv. Firmaet F. Burmeister (se adresselisten) f0rer 
duk som kan brukes til hovposen. Til fangst av vanlig zooplankton 

~ 	 kan anbefales en hov med ca. 50 masker pr. em. Vil man dessuten 
ha med mere av de mindre planktonorganismer, kan f.eks. 
en type ca. 70 masker pr. cm. Denne siste hoven siler mindre 
vann enn den f0rste (vannet har vanskeligere for a trenge gjennom 
den finere duken), og den fanger derved en mindre mengde av de 
st0rre dyrene, men pa den annen side holder den altsa flere av 
de mindre organismene tilbake. Diameteren hovringen er 
vanligvis mellom 12 og 30 cm. 

Summary 

Notes on methods for collecting and preserving fresh-water invertebrates 

Current methods for collecting and preserving fresh-water animals are 
described and minor improvements in the collecting technic suggested. An 
experiment with two Ekman bottom samplers was also carried out, cf. the follow
ing paragraph (4). 

(1.) Pig. 3 AB shows the bottom grab designed by Macan (1949) for use in 
shallow water, consisting of a metal box delimiting an area of 0.1 m 2• Fig. 3 C·O 
depicts a modification which may be used for collecting samples at greater{\ 
depths, down to at least 5-6 m. The handles are then removed, and a hollow 
aluminum rod (whose length could be varied by joining pieces together end to 
end) is fastened to the box. The jaws of the sampler are held open meansV of a small rod to which the rope s is connected. When the sampler been 
pushed into the bottom, this rod is removed by pulling the rope s (cf. Fig . .3 C.O). 
The sampler may then be shut by turning the axis a around, using the handles 
band c. The wires (shown in the same figure) will then be coiled around the 
tubes d and e. One of these may be loosened from the axis by means of a screw, 
in order to compensate for unequal tightness in the two wires. When the jaws 
have been pulled together by means of the wires, the axis a is locked by a stop 
screw. If samples are to be taken from smaller (or greater) depths, the wire 
coiling mechanism may be lowered (or raised to a higher position) by loosening 
another screw, enabling the mechanism to slide along the aluminum rod. To 
prevent swimming animals from escaping, the sampler may be furnished with 
a top brass net. 

88 89 



2 B shows a square metal frame used for collecting quantitative 
stony lake shores. The usual frame type has been modified by 

a set of plates. These plates may be raised or lowered independently ofeach 
other. This arrangement provides a for regulating the frame 
for instance from 20 to 40 em. As low sides the sampling, the 
one may be regulated to reach just above the water surface, while the others 
may be raised to a higher position in order to the bottom material from 
wave action, thus preventing animals from washed 

(3.) The rod sieve in 1 C has turned out to be a very 
instrument. Originally the of using a sieve as a collecting 
from Hubendick (1949), and the efficiency of the sieve was 
it to a rod, about l.il m in The type depicted in 
of exchangable hrass net, diameter 15 em and mesh width 
rod is fastened to the sieve at an angle of about 140" to the bottom. By pushing 
the sieve through the vegetation in about the same manner as a scythe, sessile 
and swimming animals may be caught. Mud and liner vegetable debris are 
strained off by dipping the sieve a few times in the water surface. The sieve can 
also be used for scrnping olf animals from cliff surfaces and for taking up mud 
and stones for examination. 

(4.) Table 1 shows a comparison between the catch of bottom animals from 
two Ekman grabs. This experiment W>lS carried out in the lake Borrevann near 
Harten, at a place where the bottom material at depths down to 5 m was rather 
hard. The bottom marked A was always used with a wire, while sampler B 
was operated with a (on a Lenz rodholder) at depths of 1.5, 3 and 5 m, and 
with a wire at 15 m. The were of equal size and weight. Significant higher 
values were obtained in samples collected by rod-sampling at 1.5 m, .3 m, 
and with regard to number of individuals, also at 5 m, while no significant 
difference was evident in the samples from 15 m. As rod-sampling does not 
seem to have been used in Norway before, the importance of using a sampler 
which be pushed into the bottom at places where the bottom material is 
rather is emphasized. 
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Fugleobservasjoner fra Jreren 
somrene 1960 og 1961 

Av Martin T. Anfinnsen 

Storlom. Gavia arctica 

L0venskiold (1947) sier at storlommen ruger over hele landet, 
men s0rpa som ikke i nretheten av kysten. Andre steder 
hevdes det at den bl.a. ruger pa Jreren (Barth 1948). Mitt kjennskap 
til vatna pa U~g'Jreren begynner etter hvert a bli ganske bra, men 
jeg har aldri sett noen stotlom her i rugetida selv, og jeg har heller 
ikke h0rt at andre hat gjort det. Det har versert enkelte rykter 
om at storlommen skulle holde til inne pa H0g-Jreren, men 
distriktets fagornitologer har ikke hatt kjennskap til teirfunn. ble 
derfor ikke sa lite overrasket da jeg den 28. juni 1961 fant et 
storlomreir i de indre delene av H0yland herred. Tjernet fuglen 
ruget i, ligger ca. 375 m.o.h., og avstanden til Gandsfjorden ved 
Sandnes og Nordsj0kysten ved Sele er henholdsvis 10 og 20 km. 

H0gsfjorden ved H0le er avstanden ca. 12 km. Selv har jeg 
na i flere somre gatt over en rekke smavatn i omriidet uten a se 
noe til storlommen, men da jeg etter at reirfunnet val' gjort, snakket 
om saken med oppsitterne, viste det seg at hadde sett «lommen» 
ved adskillige anledninger. Bjarne Svihus, Hana, som har satt ut 
nsk i flere av vatna og ferdes mye ved dem sommeren igjennom, 
kunne fortene om flere reirfunn gjort i traktene nord0st for mitt 
unders0kelsesomriide. 

Da mitt reirfunn blc gjort, var de to egga ruget i maksimum 
1 uke. Yed det neste bes0ket et par dager seinere, ble egga funnet 

sundhakket i reiret. Det fantes svartbak (ruget i samm~e tjernet) og 
ravn i nrerheten, men etter formen og st0rrelsen p11 hullene a d0mme 
anses skirera (elIer kraka) som den mest sannsynlige misdederen. 

Toppanda, A)'thya 

Toppanda er en av nykomlingene blant andefuglene i denne 
delen av landet. Det f0rste reirfunnet ble gjort i 1951, idet Holgersen 
25. juli et reir med egg pa en holme i Orrevatnet 

Selv gjorde mine f0rste reirfunn sommeren 1953, og 
hal' na funnet i alt 23 toppandreir pa Jreren. De fleste av mine 
observasjoner er omtalt tidligere (Anfmnsen 1956). Kartet viser 

hvor toppanda er fUlmet rugende. 
Det kunstig oppdemmede Mosvatnet i Stavanger har etter hvert 

fatt et stadig mer markert eutroft preg. Jeg har malt pH og lednings
evne til bottimot 8 og 300, og den rike strandvegetasjonen 
viser at vatnet er nreringsrikt. Men for fuglene er det et stort 
minus at vatnet ligger sa altfor sentralt til. En hel del arter som 
ellers burde nnne seg vel til rette i vatnet, det antakelig 
grunn av den sterke trankken, og eggrovende gutter gj0r det 
vanskelig for de artcne som ruger her. strendene er det 
derfor ikke stort andre arter en soth0na og sivh0na som har 
mulighet for 11 klare seg. Deres reir som regel godt skjuIt, 
og pa sa dypt vatn at de er vanskelige a na ved vading med 
vanlige gummist!<wler. Det nnnes imidlertid en Bten holme i det 
ca. ha. store vatnet, og her har en rekke atter funnet forholdene 
tryggere. Sommeren 1961 ruget toppdykker, knoppsvane, stokkand, 
toppand, soth0ne, nskemake og hettemake her. I tillegg hadde 
den indiske stripegasa (Amer indicus) reiret sitt holmen. Dette 
er visstnok h~rstf gangen arten er funnet rugende i «vili» tilstand 
i Norge. Funnet vil bli nrermere omtalt Ulmet 

Et pussig rugeforhold fortjener srerlig omtale. Kl. 4.30 den 7. juni 
padlet jeg ut til holmen i en gummibat. Idet jeg la til ved ett av 
toppdykkerreira, skremte jeg ut ei toppand i nrerheten av dette. 
leg gikk i land for a lete etter et eventuelt reir, og ei stokkand 
lettet en snau meter foran meg. Da jeg unders0ktc stedet den 

* Nr. j ( ) henviser til kartet. 
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Fig. 1. • viser ht'or forratteren har funnet toppanda 
... ht'or fuglen er obsert1ert i rllgesesongen, men Uien at be{'is for 

opp tra, fant jeg et reir med 6 egg. Det rare var imidlertid at reiret 
inneholdt toppandegg, og at duna i reiret ogsa tilh0rte toppanda. 
(Dette ble unders0kt for a eliminere den muligheten at guttunger 
hadde moret seg med a skifte ut egga.) Det var vanskelig a avgj0re 
hvor den observerte toppanda kom fra. Den syntes a komme fra 
stedet hvor stokkanda fl0Y opp, men da litt seinere fant enda 
et toppandreir bare 3-4 meter fra det f0fste (og egga fremdeles 
var varme), er det vel sa rimelig a anta at fuglen kom fra dette. 

Den 12. juni kontrollerte reiret igjen, og na inneholdt 
7 egg. Det siste egget var ogsa av toppanda. Ved seinere bes0k 

holmen sa ikke noen fug! forlate rei ret f0r den 24. juni. 
Da val' det igjen stokkanda som f1akset opp foran beina mine. Den 
1. juli val' det tydelige skallbrist i tire av egga, mens ct femte 
en lang, m0rk og stygg sprekk i skallet. Jeg antok at dette val' 
0delagt. Den 4. juli Iii det to kalde egg igjen i reiret, mens skallrester 
viste at klekkinga eHers hadde forI0pt normalt. Egget med den 
stygge sprekken val' ikke blant de to. Sannsynlig rugetid 25 d0gn, 
men 26 mulig. Ruginga hal' neppe fulgt det vanlige m0nstcret, og 
den observerte rugetida kan derfor ikke antas a vrere tvoisk for 
toppanda. (L0venskiold setter rugetida til 23-36 

Tidligere har jeg ved to anledninger funnet toppandegg i reir 
av brunnakke, Anas penelope (Antinnsen 1956). I begge tilfellene 
vat det brunnakken som ruget. Det er ogsii kjent at flere toppender 
kan legge egg i samme reir (Durango 1940), og at den kan legge egg 
sammen med andre dykkender. Men jeg har aldri sett publisert at 
den ogsa kan bli fordrevet fra sitt eget reir av ei grasand. 

Tjeld, Haematopus 

Tjelden er en vanlig rugefugl pa ]reren, og nar jeg likeve1 skriver 
om den, er det fordi den her synes a ruge vanligere ved ferskvatn 
enn noe annet sted i S0r-Norge. Fra sine unders0kelser pa Jreren 
arene 1918 og 1919 nevner L0venskiold (1920) bare reirfunn fra 
Orrevatnet, og dette kan tyde pa at det er forholdsvis nytt at 
tjelden ruger ved Jrer-vatna. Somrene 1953 og 1954 fant arten 

i 24 av 31 unders0kte vatn, og bestanden de to arene 
ansliltt til henholdsvis 113 og 85 par. Ingen av rugeplassene Ia mer 
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enn 10 km fra Nordsj0-kysten. Pi! en tut til AreskjoId i H0yland 
den 2. juli 1961 kom jeg i med en av oppsitterne, og han 
kunne fortelle at et tjeldpar tidligere pi'! sommeren hadde slatt 
seg ned ved Toskatj0nna. Denne ca. 220 m.o.h. ,20 km rett 
0st for Selesanden. Fuglene Ia egg, men da disse bIe tatt av barn 
i nabolaget, forsvant de igjen. Rugeplassen ligger lenger fra havet, 
og h0yere, enn noen annen jeg kjenner til. 

Heilo, Pluvial is apricaria 

Yar og h0st er heiIoa vanlig over 

lenger her nede og 


ikke n0dvendig a dra 
 innover am en vil hilse pa den 
om sommeren. omriidet {')St for Fmylandsvatnet (18), 

kanten, kan en dens engstelige 
sommeren gjennom. Den synes ellers a ruge arvisst, men 

i de indre delene av herredene Klepp, H0yland og Time, og 
i Sannsynligvis ruger den ogsa i mange andre herreder 
i omriidet, men de nevnte er de hvor jeg personlig har st0tt pa den. 

Sandlo, Charadrius hiaticula, og strandsnipe, Actitis hypoleucos 

Begge artene ruger ved ]rervatna, men i syrett ulike mengder. 
Mens jeg i arene 1953 og 1954 reknet med henholdsvis 3 og 4 
sandlopar ved i ait 31 unders0kte vatn, var de 

for strandsnipa 53 og 64. Nii gj0t sandloen mindre av seg enn 
frenden, sa tenkes at ieD' har oversett ett par to, men 

Like og vel sa 
intcressant er at forholdet har endret scg totalt i vatn 
erter at vannstanden ble senket. Yed Bybergvatnet (10) og Sele
vatnet (11) ble i 1953 bare observert en eneste sandia, og det 
var ikke noe som tydet pa at den ruget ved vatna. Yed S0yIands
vatnet (28) pa S0r-]reren ble arten overhodet ikke observert. De 
to f0tste vatna ble uttappet i 1954, og seinere ble vannstanden 
senket sterkt i S0yIandsvatnet. Etter senkningen ble store sandete 
eller mudrete strandflater liggende bare. Da jeg ] 8. mai 1960 
rundt vatnet, sii ikke mindre enn 6 engstelige sandiopar, og 
ert reit med 3 egg funnet. Strandsnipa vat til stede i 2 par, 
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eller omtrent som f0r senkningen (2 par i 1953, 2-3 i 
de to uttappete vatna har siden sett sandIoen 
strandsnipa ble totalt Bortsett fra i flompenoder 
dypere s0kk i den ene av tidligere vassbotnene, er omradet na 
helt t0rt, sa det er ikke a over at strandsnipa bIe vekk. 

Hallvar Hognestad, som bar like ved Smokkevatnet (27), la 
merke til at sandIoen dukket opp ved dette vatnet etter 

at det for mange ar siden bIe sa sterkt nedtappet at det oppsto 
nakne sandstrendcr. Strandsnipa forsvant. Men da vegeta
igjen trakk nedover mot vannkanten, fortrakk sandloen 

igjen, og strandsnipa kom tilbake. 

Dvergm:ike, Laws minutus 

S0ndag 24. sept. 1961 arrangerte Stavangeravdelingen av Norsk 
ornitologisk forening ekskursjon til B0raunaen i Randaberg. leg 
var f0rstemann pa pIassen, og for i! korte 
omkring pa smaveier og sideveier 
opp noe interessant a vise Pa et jorde kloss 
i veien og et par hundre meter fra 0ye pa en ungfugl 
av dvergmaken. Den flagret sommerfugllett fram og tilbake over 
enga, hvor det satt noen fa et par hettemaker, 4-5 

og like mange t0dspover (Limosa sp.). Dvergmaken var 
Den fl0Y flagrende omkring kloss i bakken og gjorde 

sma utfall mot grastustene pa marka. Det var tydelig at den plukket 
et eHer annet muligens stankelbein. 

kj0rte bortom m0testedet, hvor direkt0t Holgersen i 
mellomtida hadde innfunnet seg, og sammen dro vi tilbake til 
jordet hvor dvergmaken hadde furasjert, men na var den vekk. 
Litt seinere fikk vi 0ye pa den noen hundre meter borte, hvor den 
oppf0rte seg n0yaktig som tidligere. igjcn for a 
holde 0ye med den, mens jeg kj0rte tilbake for a evt. ekskur
sjonsdeltakere. I mellomtida forlot fuden omradet. 

Hettem:ike, Larus 

Hettemaken opptrer sam kjent i store koionier, og den st0rste 
jeg har sett, befinner seg ved AIvevatnet pa Sele (12). Den 3. juni 
1960 fant iel! sammen med to medhjelpere 1224 reir, og cia 
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Fig. 2. 
Alvevamet 3. juni 1960. Mer/,eren til midten stdl' i seHtrum at' /lO"p;/unl"" 
som lc1 i starreng omgitt at! sj0si,'ai<s (Scirpus Oi( tah0yr (Phragmires 

talte vi ikke med de reira som 1a inne i mrskogen. For a hindre 
dobbelttellinger la vi plantedeler i reira etter hvert som vi 
talte demo Tota1bestanden ble det aret anslatt til ca. 1500 par. Ved 
en rask vurdering syntes kolonien like stor sommeren 1961. 

Det er vclkjent at hettemakekolonicne kan flytte en del, og at 
ofte varierer sterkt i fra ar til almet. Arene 1953 -55 

anslo jeg (etter hettcmakebestanden i Alvevatnet 
til henholdsvis 400 og 225 par. Tilveksten fram til 1960 

har det imidlercid gatt den motsatte 
veien med bare fa kilometer unna. I 
i Klepp (22) var det i 1953-55 henholdsvis ca. 460 og 
400 par. I 1960 og 1961 ruget ikke noen hettemaker her. Det er 
blitt hevdet at skyldes minken, men det er 
at den er ikke minst fordi det er 
fram en ny koloni (21) bare noen fa hundre meter fra den i Nese
tjemet. Riktignok ligger den nye kolonien pa en holme, men et 
smalt bette apent vatn kan ikke vrere noen hindring for minken. 

At i Smokkevatnet (27) og S0ylandsvatnet (28) har 
sa markert til bake, har sikkert sammenheng med at vann

standen er blitt senket. Srerlig sterk hal' reguleringen vrert i S0ylands

vatnet, hvor na er oppstatt to sma vatn. Den hettemake
er blitt t0rl land. Bortsett fra noen fa par pa en holme 

i nordre vatnet, er arten blitt 
rugebiotoper kan ha f01't til 

og kan vrere en av grunnene til at KUlVlllell 

har vokst sa voldsomt, og til at det har 
i Mosvatnet (4) i Stavanger. 

Summary 

Bird-data from ]<eren the summers 1960 and 1961. 

The Black-throated Diver, Gavia arctica, is seldom seen in the region con
but in iune 1961 a nest with two new·laid eggs was found appro 20 km 

from the North·;:;ea coast. 
The Bar-headed Goose, Ansel' indic'lls. This 

in Stavanger since the late 30's. Last summer 
and under natural? conditions, on a little isle in the lake Mosvatnet in Stavanger. 
As far as the author knows, this is the first Norwegian case of its kind. 

The Tufted Duck, Aythya fuligula, is a new-comer in the avifauna of the 
distrikt. Breeding was first recorded in 195 L Since 1953 the author has found 
23 nests, all of which were colonies of and/or terns. On 
7th, 1961, a Mallard (Anas was incubating 6 eggs laid by 
Tufted Duck. A seventh egg was also by Tufted Duck. On the first 
of July, the Mallard was still incubating. On the 4th, two cold eggs remained 
in the nest, the others undoubtedly hatched normally. Unfortunately, 
it was not observed which of the two waS tending the brood. 

The Oystercatcher, Haematopus ostra!egus, seems to breed more commonly 
at freshwater lakes in J,eren than in any other part of Southern Norway. A 
nestsite situated some 20 km from the North·Sea coast and at an altitude of 
appro 220 m is mentioned. 

Formerly the Golden Plover, P!udalis apricaria apricaria, bred all over Jleren, 
but owing to agricultural it has now been forced back into the 
mountains some 10 km from coastline. Here it appears commonly, but not 
in abundance. 

\Vhen the waterlevel in some Jreren lakes waS lowered, and sterile, sandy 
flats were exposed, the population of the Ringed Plover, Chamdrius Iliatieula, 
showed a marked increase, \vhile that of the Common Sandpiper, Actitis hvpo· 

decreased. 
Little Gun, Lams minutlls, is seldom seen in Norway. On the 24th of 

September 1961, a juvenile bird was observed in Randaber 
The bird was fluttering to and fro above a meadow catching 
crane flies 

The Lams ridibulldlls, during the summers of 1960 and 
1961, bred in unusual at the lake Alvevatn. The first year the colony 
was estimated at 1500 (1224 nests counted in the main colony). The colony 
is probably the largest Norway. 
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Fugleliv i V cstfjorden pa ettervinteren 

Av Brun 

Jeg hadde fornoyelsen av a delta pa en zoologisk 
til Lofoten i tidsrommet 17/3-26/3 1962. Ekskursjonen var 
arrangert fra Universitetet i Oslo under Iede1se av professorene 
J. T. Ruud og A. Semb Johansson, og det primrere formalet var 
a studere skreifisket. Da en stor del av tiden ble tilbragt pa sj0en, 
enten det var over Vestfjorden eller til og fra fiskefeltet, nyttet jeg 

tiden til ornitologiske observasjoner. Dette ble supplert med 
alt fra Kabclvag, Henningsvrer 

fra hver av endestasjonene 
for over Vestfjorden den ; Bod0 og Stamsund. 

Den nordlige delen av Nordland fylke er srerlig 
bortsett fra enkelte omrader som Andoya og Rost, hvor en del 
faunistiske studier foreligger, alle fra det siste decennium (And0ya: 
Jenkins 1953, Holgersen & Willgohs 1956, Orians 1957, og Rost: 
Wagner 1958 a). Nar det gjelder den 0vrige delen av Lofoten, har 

]00 

G. B. Barth (1855) skrevet et na svrert foreldet arbeid som omfatter 
Lofoten og Vesteralen. Selv om er et verdifullt pionerarbeid, 

klima; og miljoforhold og faunaen forandret seg meget 
pa de siste hundre fir (Haftorn 1958). A. Watson 
tilsammen 14 uker i arene 1950-52 og 1955 studert 
i yare tre nordligste fylker og inkluderer ogsa noen sommer
observasjoner fra indre Lofoten. Detce er det eneste arbeid av 
nyere dato. 

Vinterobservasjoner er selvf0lgelig ennu sjeldnere, Barth (1855) 
gir enke1te, men Hj. Munthe-Kaas Lund's (1960) arbeid fra TromS0 
1953/54 er det eneste arbeid fra vinterhalvaret fra det 

Norge. Mine notater sk1.l11e derfor vrere av en viss lnr,F'rp~~p 
selv om det kunne vrert a ha mer omfattende observasjoner 

et lengere 
Jeg noterte f0rst og fremst hvilke atter som fantes og i hvilke 

antaH, dessuten tallforholdene voksne/ungfugl og 
vinterdrakt, vrerforhold og ogsa spesielle adferdsm0nstre. De 
opptellinger som ble foretatt, gjor selvsagt ikke krav a gi et 
korrekt kvantitativt bilde av hva som finnes pa stedet pa denne 
arstiden, men de kan likevel gi et visst relativt bilde av arts~, alders
og draktsammensetningen. Jeg brukte en Hensholdt 10 X 50 kikkert 
til alle observasjoner. Der enkelte av observasjonene ikke er mine 
egne, er observatorens navn satt i parentes. Hvor dato er 
nevnt, refererer fra Bodo, Stamsund og krysningen 
av Vestfjorden seg 18/3, Risvrerfeltet 
og Svolvrer (Dessuten stasjoner 

Systematisk tiste 

1. Lorn, Qavia sp. En lorn i vinterdrakt ble sett i flukt pa 
Bodo havn. 

2. Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis. Sett ved Bodo, og tallrik 
langs kysten av Austvagoy. Ingen storskarv, P. carbo, ble sett, men 
individer svrett langt hold lot seg ikke identifisere mermere enn 
«skarv». Den fremoverboyde fjrettopp pa hodet som anlegges om 

var i tilfelle allerede til 
{Hegre, cinerea. En sett utenfor Br0nn0ystmd (B. 

Falkanger).) 
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3. Stokkand, Anas platyrhynchos. Ved Bodel saes en 

6 stk., og i KabeIvag hadde minst 16 tilhold. 


4. Kvinand, Bucephala clangula. Tre stk. observert toget like 
f0r Bod0. 

5. Havelle, Clangula hyemalis. Ved Svolvrer hIe 6 stk. observert. 
Pa grunn av draktskifte var det vanskelig tl avgj0re kj0nnsfor
delingen, men det var minst to (Vanlig pa Helgelandskysten.) 

6. Svartand, Melanitta Ca. 25 ble sett pa sj0en like utenfor 
Kabelvag 21/3 (R. 

(Sj00rre, ved to anledninger pa Helgelands
to (R. Vik) og en 3 ved Bf0nn0ysund.) 

Stellers and, i Henningsvrer hadde 
en 6 vrert til stede 
av Eyvind Sivertsen, 

7. lErfugl, Somateria 
overalt, og sett opptil 10 

generelle tendens som merket allerede i Bod0, var at det var 
svak overvekt av i forhold til og svrert fa ungfugl. I 
vrer hvor det var minst 400 rerfugI, ble 183 opptalt, og disse 
seg pa 98 66 (derav fire ungfugl) og 85 n. «Display» overens# 
stemmende med beskrivelsen i Witherby (1958) hIe iakttatt i 
Henningsvrer (og i Bt0nn0ysund). 

8. Prakt<-erfugl, Somateria spectabilis. En flokk ble sett i Hen
nino.",,,pr og opptalt til 157 stk., hvorav 59 var resten ink!. 

De 	var sam let pa ett sted i det syd0stlige havne
seg til en viss grad med rerfuglene 

O. 
og en 

flokk 23 

10. Sangsvane, Cygnus cygnus. Fra en h0yde for 
ble to sangsvaner observert komme inn fra sj0en midt pa dagcn 
21/3. Deres h0ye skrik h0rtes Ienge f0r de bIe sett, og de passerte 
rett over i nordlig retning og ca. 60 m heyde. Det kunne se ut 
som regulrert vartrekk, men sangsvaner overvintrer i Lofoten. 

(Hav0rn, Haliaetus albicilla. Ved to anledninger ble det sett 

0tn like syd for Br0nn0yslmd. En av dem var bestemt en ung 
den andre bIe ikke artsbestemt med sikkerhet.) 

11. Tjeld, Haemotopus ostralegus. En bIe sett ved Kabelvag 21/3. 
Den skal ha vrert sett sa tidlig sam 12/3 (Barth 1855). (Pa HelgeIands

var den relativt tallrik.) 
] 2. Enkeltbekkasin, ? En vadefugl av enkelt

bekkasin st0rrelse bIe O. Sars» 23/3 omtrent 
tre km syd for Henningsvrer. Den passerte baten i sydlig retning. 
Pfl grunn av sn0vrer bIe ikke detaljer som hale og 
sett skikkelig, men den hadde en kastende, vinglete flukt, brun 
overside uten vingeband og hvit underside bortsett fra strupe
omrade som virket m0rkere. Det kunne neppe ha vrert noe annet 
enn enkeltbekkasin. Datoen er svrert tidlig for vartrekk sa 
nord, men den kunne ha overvintret slik som den enkelte ar 

pa Vestlandet (L0venskiold 1947). 
13. Calidris sp.? En liten flokk pa 7-8 smavadere ble sett 

like nord for Bod0 (R. Vik og N-J. Ytreberg). 
men sannsynligheten taler for 

maritima. 
14. Svartbak, Larus marinus. Fulgte ikke etter hurtigruten over 

Vestfjorden, men sett land nord for 
gang under overfarten (i alt 6 stk.). Til stede 1am!s kvsten av 
Austvagoy, men ".«<UHI5' 

15. Gramake, Larus argentatus. Enkelte av 
observert sa langt nord som Kabelvag, hvor en ble sett 19/3, eHers 
to under pa Vestfjorden (dessuten tre ved polarsirkelen). 
I Henningsvrer hvor gramakene ble srerlig neve undersekt, hadde 
alle rent hvit hals og merkbart gule tarser som er karakteristisk 
for omislts. De to raser lar seg lett skille i vinterdrakt (Linnman 
1952), men det lot til at de fleste allerede hadde skiftet til sommer
drake I aIle fall var det ingen ad. med graspraglet hode og strupe 
da vi kom Trondheim 250. Det kan tenkes at 
makene oQ:sa der tilh0rer omisus og derfor ikke hal' noen forskjell 

Til tross for at det var en forholdsvis 
Bod0 havn, var det kun to av 36 

som fulgte baten pa Vestfjorden. AIle 
fremdeles etter baten gjennom de to f0rste omtrent 
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midtfjords, men etter en .1Y sn0byge ca. 20 km fra Stamsund, som 
mil. ha vrert noe kraftigere, forsvant samtlige. 

(Fiskemake, Larus canus. En ble sett litt syd for Bt0nn0ysund.) 
16. Krykkje, Rissa tridactyla. To krykkjer, en i sommer- og en 

i vinterdrakt, var de eneste fugl annet enn gramaker som fulgte 
baten over Vestfjorden. Fatallig pa Stamsund havn og havnene 
pa Austvag0Y, men en flokk pa 28 stk. ble sett pa Risvrerfeltet. Av 
disse var det to ungfugl, fem i full vinterdrakt og minst 12 i 
sommerdrakt. 

17. Alke, A1ca torda. Over Vestfjorden var det et spredt belte 
av Alcidae ca. 25 km fra Stamsund. Av 39 stk. opptelt var 7 sihe 
aiker, minst 25 lomvi og en lunde. Langs kysten av Austvag0Y 
utgjorde aike gjennomsnittiig 5 av alkefamihen, det viI si 
samme hyppighet som lunde og teist. (Nedover Helgelandskysten 
derimot var det en st0rre andel alke.) Omtrent 1/3 hadde allerede 
anlagt sommerdrakt. 

18. Alkekonge, Plautus aile. Det var overraskende hvor relativt 
vanlig denne arten var utenfor kysten av Austvag0Y, hvor den 
utgjorde gj.sn. 20 av alle Alcidae observert. Ingen ble sett i 
sommerdrakt. 

19. Lomvi, Uria aalge. Denne vanligste Alcidae, gj.sn. 65 ble 
ogsa sett nrer oppunder land liksom teisten. Kun ca. 5 hadde 
anlagt sommerdrakt (litt nord for Sandnessj0en var denne ande! 
nrermere 20 %). Ingen polarlomvi, Uria lomvia, ble identifisert, og 
eventuelle individer av denne arten blir derfor her stiltt sammen 
med Iomvi. 

20. Teist, Cepphus grylle. Forekom spredt, men vanlig overalt 
langs kysten, helst kun en eller to sammen. Av 26 stk. hvor drakten 
ble notert, hadde 15 full sommerdrakt og de 11 spraglet overgangs
drakt eHer ren vinterdrakt. 

21. Lunde, Fratercula arctica. Utgjorde liksom aIken en 
andel (5 %) av alkefamilien, de fleste var pa for Iaw:!t hold til a 
kunne si noe om fjrerdrakten. 

22. Ravn, Corvus corax. En observert i Bod0 og to eHer tre sett 
daglig Austvag0Y. 

23. Krake, Corvus corone cm'nix. Sett fatallig pa begge sider av 

Vestfjorden; det var gjerne ett eller to par i hvert av de st0rre 
fiskevrer. 

24. Skjrere, Pica pica. Den vanligste av kdkefamilien. Sett i 
flskevrer, - 8 stk. pa en gang i Kabelvag 19/3. 

25. Kj0ttmeis, Parus major. Den 21/3 bIe en sett pa en h0yde 
for Kabelvag og et par like ved st0tten av kong 0ystcin. 

Utbredelsen av denne arten i Nord-Norge er uttlstrekkelig kjent 
(Haftorn 1957), og det kan vrere av interesse at lokalfolk forteller 
at den finnes ogsa i Henningsvrer, enskj0nt svrert sparsomt. 

26. Granmeis, Parus atricapillus. En h0rt og sett i Henningsvrer. 
Den hakket pa opphengt t0rrhsk som om det skulle vrere talg. Den 
hadde graere 0redekkfjrer enn var sydlige rase borealis, og tilh0rte 
utvilsomt 10nnbergi. Barth (1855) hadde sikkert forvekslet granmeis 
med 10vmeis om hvilken han shiver: «Denne og Vandstreren ere 
de eneste Sangfugle der ikke forlade Districtet om vinteren». En 
annen granmeis ble sett samtidig pa et annet sted i Henningsvrer 
(A. Semb Johansson og B. Schreiner) og endelig en i Kabelvag 21/3. 

27. Strer, Sturnus vulgaris. Minst 15 sett i Bod0, minst 8 i 
Henningsvrer og en i Svolvrer. Det dreide seg sannsynligvis om 
overvintrende fugi (Wagner 1958 b). 

28. Snospurv, Plectro/)henax nivalis. Tre sn0spurv bIe sett 

Henningsvrer. 


29. Graspurv, Passer dornesticus. Vanlig og tallrik i gatene 

Kabelvag, Henningsvrer og Svolvrer. 


Sammendrag og diskusjon 

I alt bIe 29 fuglearter observert, eHer 30 hvis man som Munthe
Kaas Lund (1960) regncr med tamdue, Columba livia, som ogsa 
i Kabelvag trivdes godt. Til sammenligning kan nevnes at han fant 
33 arter (hvorav 18 er feUes med min liste) pa Troms0ya, men 
observasjonsperioden strekker seg fra 1/10 1953 til 31/3 1954. 

Troms0ya har tydeligvis et innlandspreg med flere overvintrende 
spurvefugler enn Austvag0Y, spesielt troster og finker. Til gjengjeld 
finner man i Lofoten pa vinterstid flere sj0fuglarter, isrer innen 

alkefamilien. 
Til tross for at det var kaldere og mer S110 enn vanlig (ca. 80 cm 
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flat mark) Austvagoy, flere trekkfugler allerede 
ankommet; siHedes tjeld og sn0spurv og muligens enkelt
bekkasin, strer og sangsv,me. 

Min tiste over observerte arter er naturligvis langt fra komplett; 
observasjonene er konsentrert om kysten og fiskevrerene og 
kun et meget kort tidsrom. Uten tvil overvintrer f.eks. 
h0nsefugler, og mange trekkfugler passerer sikkert i okt.-des. 

Det er a at denne interessante delen av landet vii bli vist 
storre interesse i arene fremover. 

Summary 

Birdlife in Westfjord in late winter 
Winter observations from Lofoten and Vestfjorden during one week in 

March 1962, are presented. Twenty.nine species of birds were recorded, and 
notes were also taken on plumage, age, distribution and the relative abundance 
within certain groups. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. V. 

B0rsteflaggermus, Myotis nattereri 
(Kuhl), funnet i Oslo 

Av Edvard K. Barth 

B0rsteflaggermusen er utbredt over det meste av Mellom
Europa fra Irland og Spania eil Nord-Italia og Sentral-Russland 
(Brink, 1958). Mot nord er den noksa vanlig enkelte steder 
Danmark (Degerbol, 1950), mens den regnes som en av """..irl""~ 
mest sjeldne arter. Den er kjent fra noen spredte lokaliteter 
Syd-Svedge og fra en lokalitet i Syd-Finnland (Ryberg, 1948). 

I Norge har det hittH foreligget en observasjon, idet to individer 
fanget samtidig Bekkelaget i Oslo i juni 1874 (Wollebrek, 

Ett av disse er oppbevart i Zoologisk museums samling. 
I Collett: Norges Pattedyr 1911-1912 star det at fangsten fant 
sted 26. juni. Pa preparatet star det bare juni. I museets innkomst
journal star det om disse to flaggermus: «C. A. Christensen, 
Brekkelaget 15. juni 1874», hvilken dato derfor ma ansees sam den 
dktige. 

Den 3. desember 1961 fant Walter Johansen en levende flagger
mus i kjellertrappen i Sorgenfrigaten 31 i Oslo. Den ble tatt yare 
pa, men d0de den f0lgende dag. 5. desember ble den innlevert 
til Zoologisk museum av Omar Andreen. Det viste seg a vrere 
en b0rsteflaggermus, en hann som veide 4,5 gram (noe inntorket). 

Det 80m srerlig kjennetegner arten, er de b0rstene som har gitt 
opphav til navnet dens. De sitter langs kanten av haleflyvehuden 
og bestih av en tett rekke korte, stive, litt krummede b0rstehar. 
Pa dette individ malte underarmen 37 mm. Nlr 0rene ble Iagt 
fremover, nadde de 4 mm forbi snutespissen. 0relokket (tragus) 
var meget langt og det malte 9,5 mm, mens 0rets totale 
lengde var 16 mm. Halelengden var 33 mm, og sporen nadde litt 
lenger enn halvveis til halespissen. Halehudens 6 tverrband var 
tydelige. Oversiden var gra med et skjrer av brunt, og undersiden 
grahvit. 

106 107 



TILLEGG: Bred0ret flaggermus, Barbastella barbastellus (Schre~ 
er i f01ge litteraturen (\X1011ebrek, 1957) funnet i Norge to 

ganger. Zoologisk museum i Oslo har imidlertid magasinert tre 
norske eksemplarer av denne art. De to som er nevnt av \'Vollebrek: 
1. Asker 2. april 1896. 2. T0yen, Oslo 15. oktober 1913. Det tredjc 

eksemplar ble tatt ved Tanum kirke i Brerum i 1911 (ingen dato). 


Summary 

A Natterer's Bat, Myotis nattercri (Kuhl), was found alive in a house Ht 

Majorstua in Oslo on December 3, 1961. The only earlier known occurrence 
of this species in Norway was at Bekkebget in Oslo, where two specimens were 

on June 15, [874. 
Barbastelle (I3arbastdla barbasteltus) (Schreber) has been caught three 

times in Norway, viz; 1896, 1911, 1913, in the area of Oslo. 
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Taggknurr, Trigla lineata Gmelin, 
ny art for Norge 

Av Edvard K. 

Knurr med overveiende f0d farge kan n{l og da treffes langs 
norskekysten fra Oslofjorden til Lofoten. Det er da h0yst sann~ 
synlig en r0dknurr, Trigla lucerna (syn. Trigla hirundo). Det er 
imidlertid meget sje1den at denne art blir innlevert til Zoologisk 
museum. Den siste kom i juli 1955, et eksemplar pa ca. 50 em fra 
indre Oslofiord. 
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En annen rodfarget knurr er tverrstripet knurr, Aspitrigla 
cuculus (syn. Trigla cuculus eHer Trigla pini). Vi kjenner bare til 
ett eksemplar av denne arten tatt i norske farvann (Rustad, 1958; 
Dannevig, 1960); det malte 31 em og ble tatt i indre Oslofjord 
i 1869 (oppbevart i Zool. museum). Denne arten har sin hoved
utbredelse fra Middelhavet og Nordvest-Afrika til Den engelske 
kanal (de Gall, 1929). Noen·fa eksemplarer er tatt ved den danske 
og den svenske vestkysten (Andersson, 1942). 

Trigla lineata horer hjemme i omtrent det samme omradet 
som den tverrstripete knurren, men er mindre vanlig, og nord for 
Den engelske kanal er den meget sjelden. Fra Skandinavia forela 
inntil 1962 (Nybelin i brev) bare ett funn, idet et eksemplar ble 
tatt ved Aspero i Bohuslan den 18. september 1895 (Jagerskiold, 
1931). 

Den 21. februar 1962 fanget John Martinsen fra Vesteroy pa 
Hvaler en rodfarget knurr av uvanlig utsee~de, og den ble av 
Fredrikstad Blad innsendt til Zoologisk museum i Oslo. Det 
viste seg a vrere en Trigla lineata; den ble tatt i traI pa ca. 140 meters 

SSO av Frerder og VSV av Torbjomskjrer. Fiskens totallengde 
er 23,5 em; den blir sjelden mer enn ea. 35 em lang. ~ 

Jeg har valgt a kaHe Trigla Iineata for taggknurr pa grunn 
av sidelinjen som har bakoverrettede, spisse tagger eller tomer 
i mer utpreget grad enn tilfeHet er hos vanIig k n u rr (Trigla 
gurnardus). Hverken den tverrstripete knurren eHer mdknurren 
har tagger langs sidelinjen. Fargen var overveiende rod med hvit
aktig buk. Som fotografiet viser, er ogsa denne arten tydelig 
tverrstripet. Videre sees at den ikke har pigger langs bakkanten 
av gjellelokket, slik som vare andre tre knurrarter hat. Bade 
bryst- og bukfinnene er svrert lange, brystfinnen rekker til 6. strale 
i analfinnen. Fotografiet viser ogsa at hodet (snuten) har en butt 
profil i motsetning til mer uttrukne, konkave snuteparti 
vareandre knurrarter. 

I forbindelse med systematiske kjennetegn innenfor knurr
artene skal det papekes vi sse forhold hos vanlig knurr, Trigla 
gurnardus. Var norske litteratur sier at brystfinnene er litt kortere 
(eHer ikke lengre) enn bukfinnene, og bakover rekker de ikke til 
fremkant av gattfinnen. Denne beskrive!se holder ikke stikk. 
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Brystfinnene kan vrele:: lengre enn bukfinnene. I folge Smitt (1892) 
er dette typisk for unge individer. Et eksemplar pa 19,4 em, som 
ble fanget samtidig med taggknurren, har bukfinner som rekker 
bakovcr til 1ste gattfinnestraIe, mens hrystfinnene er 2 mm lengre 
og rekker helt til 2nen gattfinnestrale. Tomene overleppen er 
pa dette eksemplaret svrert i0ynefallende. Tre tomer pa hvet side 
av spissen av leppen er ea. 1 mm lange. 

slutt skat nevnes at en femte knurrart er i nyere tid funnet 
i skandinaviske farvann. Det er Trigla lyra, som er en typisk 
Middelhavsform og aldri tidlige.ce har vrert registrert nord for Den 
engelske kanal. Den 4. mai 1949 ble et eksemplar tatt vest for 
Vaderoama i Bohuslan (Nybelin 1950); og den 31. mai 1955 ble 
det gjort et nytt funn, denne gang nordvest for Hanstholmen 

NV-Jylland (Nybelin 1956). 

Summary 

Trig/a lineata Gmelin was until 1962 represented by only one occurrence 
in Scandinavian waters, viz: Bohuslan in Sweden September 18, 1895 (Jagerskiold 
1931).

On February 21, 1962 a specimen with total length 235 mm was caught 
outside the Oslo fiord at about 140 m depth SSE of Frerder and WSW of 
Torbjornskjrer. 
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Smanotiser 

Nytt tilfelle av Lymphocystis-syke hos skrubbe 

I forrige nr. av Fauna shev August Brinkmann Jr. en artikkel am Lympho
cystis-syke hos skrubbe (Platicltthys lkms (L)), som etter hva han visste, for 
f0rste gang var blitt pavist i Norge i en fangst tatt i Oslo{jorden ved Son den 
19/11·61. 

Da det sikkert er av interesse, bn fortelle at jeg fanget en skrubbe i de 
siste dagene av juli i fjor, som uten var sterkt angrepet av samme sykdom. 
Denne fisken ble tatt pfl vestsiden <tV Jcl0ya, utenfor Tronvik, som sammenlignet 
med Son ligger 7·-8 km Jengere syd i {jorden. Det vat mens jeg holdt pi! med 
11 dykke, skin-diving, at jeg kom over tlyndra. Den var lys grit og skilte seg 
tydelig ut fra den gulgr0nne sandbunnen. Noen evne til a skifte farge etter 
omgivclsene hadde den tydeligvis ikke, og noe fors0k pi! a viske ut kroppens 
konturer 'led a dekke finnene og deler av kroppen med sand hadde den ikke 
gjort. Det sistc skyldcs muligens at den val' meget medtart, og den lot seg uren 
motstand f:1nge med bare hender. 

De st0rste svulstenc var konsentrert fl'amme 'led Kielleapningen. Langs 
sidelinjen avtok svulstenes st0rrclse jevnt bakover mot hulen. Skrubhcn val' 
meget tynn og slapp i kj0ttet. Mavesekken og tarmcne sa ut til i'> vrere tamme 
for mcring. 

Summary 

(L)Another case of Lymphocystis-disease in Flounder 
{rom the Oslo-fjord. The fish was caught on one of the last days of 1961, 
about 5 miles south of the place where the first case was recorded. 

Finn At1rptinrit 

Periphylla hyadnthina i Nord-Norge 

1. mars 1962 fikk vi i bunntral et levende eksemplar av PeriphyHa hyacinthina 
Steenstrup, Dyret ble tatt pa 260 meters dyp i Ullsfjord i Troms ved en vann
temperatur pa 6,05'C. 3. mai 1962 fikk vi pa samme sted 3 eksemplarer P'l 
270 meters dyp ved en temperatur pi! 4,22"C. 

Disse dypvannsmaneter har utseende av en h0yt hvelvet kjegleformet klokke 
med en hodsontal ringfure pt\ midten, i motsetning til yare vanlige maneter 

har flat tallerkenformct svommeklokke og som rilhorer ovetflatelagcne. 
Kukenthal: Handbuch der Zoologie, bind 1 (1923-25) er Periphylla 

h"~,,;,,th;na hjemmch0rende i de dypere vannlag i aile verdenshav, og er vanligvis 
pi! de f1este dyphavsekspedisjoner. Dens bathypelagiske utbredelse 

er oppgitt til 50-·1500 meters dyp, med en maksimal utbredelse omkring 500 
meter. De storste eksemplarer er funnet dypest. P. hyacinth ina oppgis ,\ vrere 
de storste maneter innen ordenen Coronata, og kan bli minst 14 em h0Y og 13,5 
em bred, og er t0d- eHer purpurfiolett farget med sterkere farge jo dypere de 
finnes. 
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Eksemplarene som hie funnet i Ullsfjord, hadde en dyp purpurfiolett farge, 
De hadde f0lgende mal i em: 

H0yde Diameter Diameter TentakkelTotal vedved tentak-Data over lengderboyde ringfuren 

15,5 20-25 

tverrfuren kelbasis 

23,0 12,5 26,.51. mars 
17,0 152010,5 23,019,03. mai to-1510,0 20,5 13,516,0» 
11,5 10-156,5 17,511,5» 

I vart land finnes P. hyacinthina vanlig pi! dypt vann i de vestlandske {jordcr 
og kan her forekomme i bctraktelige mengder. Ellers er arten savidt 'lites ikke 
(unnet ved kysten nord for Vestfjorden. I «Naturen» (1915 s. 284 .... 286) et 
omtalt en manet fra Rud0Y i Nordland sam hadde vrert vanlig der fra 1912. 
Denne manettype er oppgitt til a vrore p, hyacinthina, selv om tentakkeltallet 
et oppgitt til 10 istedenfor 12. Senere er det oppgitt mange funn av samme 
manet.type ved R0d0Y «<Naturcn» 1918 s. 125-126, 1922 s. 122, 1926 s. 286
287) hvor det i host- og vintermi!nedene kunne bH funnet mange eksemplarer, 
ctt ar BS individer pa en dag, vesentlig skyllet i land ettet uvrer. 

De hydrografiske forhold i Troms siste h0st og i vinter ryder pa at de 
funne P. hyacinthina kan ha kommet inn i fjorden hosten 1961, nar en antar 
at nevnte arts spredning langs kysten forarsakes aV str0mforholdene, og at 
individer av disse st0rrelser ikke er vanlige i de 0vre vannlag. 

Summary 

The jellyfish P. hyacinrhina was found in Ullsfiord in Troms county at a 
depth of 260 m at a water temperature of 6.0S 0 C March 1 and at a depth of 
270 m and a water temperature of 4.22°C May 3, 1962. 

Per Hognestad 

SV0mmebirereparasitt hos 0rret og T0ye 

Under en fiskeunders0kelse foretart sommeren 1961 i Tunnsj0en i Namdalen, 
ble det funnet en nematode med navn Cystidicola farionis (det. Rolf Vik), som var 
parasitt i svommeblrora hos all 0Tret og r0ye som ble unders0kt (ca. 500 stk.). 

Ncmatoden cr Era 0,5 til 4 em lang, og h05 Iwer fisk forekom det fra noen 
fa til ca. 100 stk. Den la helt fritt inne i sV0mmeblrera. De fisker som hadde 
mange nematoder, viste tegn pa avmagring, og sV0mmebirera vat sa oppbli!st 
at den tok nesten all plass i kroppshulen og fikk buken til a bule ut. 

Nematoden er tidligere ikke rapportert funnet i Norge, men er alminnelig 
pavist i Finnland og Russland. 

Summary 

The nematode CystiJicola farionis is reported from the swimbladder of trout 
and char in Tunnsj0en in Namdalen. This is the first record of this parasite 

in Norway. 0ivind Vasshaug 
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Om b0rsteiglen pa auren i Isteren 

Jeg har med interesse lest om bmsteiglen i siste «Fauna» (Vik s. 31-36) og kan 
gi noen flere opplysninger om igler hos ferskvannsfisk. 

Jeg har en ka merat som hvert ar siden 1946 hat fisket orret i lsteren. Selv 
har jeg vrert med to 1949 og 1957. I de senere arene har det 0PP',.&r1t 
igler pa denne fisken. vel ha vrert der ogsfl, men det er 
i de senere 6--7 (?) arenc at han har lagt merke til 

Da horte han (ortalte om iglene, rcgnet jeg med at det var Piscico!a geometra. 
Den har ofte sett selv, f.eks. i Villi\sj0en pa Dovre. Men det var beskrivelsen 
av hvor og hvordan denne iglen satt pa fisken som gjorde at stusset. Den 
sitter nemlig nede i kjottet, lungs ryggfinnen. Ofte sitter tett, slik at 
det blir en dyp fure i kj.)ttet pa sider av ryggfinnen. Det gar faktisk bort 
et stykke av fisken her som man skjrere bort. 

I 1957 fikk selv se Dessverre tok jeg ikke yare pi! noen den 
regnet med tak i den siden. Men den var iullfaU ikke som de nS'Ke'.gltme 
sett for. Den var mye tykkere i forhold til lengden og med brune 

) 960 skrev jeg bLa. i et brev til lnspektoren for ferskvannsfisket: «Ellers vet 
jeg at det har 0ket kraftig med fiskeigler pa Isterauren, nesten ulle st0rre 
flurer er sterkt angrepet. Og er ikke sikker pi\. om det er den vanlige Piscico!a 
geometra. De sitter iaUfall dypt fisken, srerlig ved ryggfinnen.» 

Oct ser som sagt ut til at de h,.,r okt kruftig i de senere arene. Og det kan jo 
V1J8re et interessant punkt. 

Summary 

A comment on the H bout the leech Acantlwbdella (Vik, 
«Fauna» nr. 1, 1962 p. 3 A seeming increase in number 
is noted in Istern. 

Christofer Semtad 

Rosenmaker (Rhodostdhia Tasca) pa Spitsbergen 

Det er ofte man hmer folk fortene om en eUer annen fugl de har 
men i de fleste tilfelle viser det seg a vrere helt ting som de 

enkelt ikke tidligere hat lagt merke tiL Det hender ogs:'! at folk 
merke til fug1 80m virkelig cr sjeldne, iakttagelser som ville vrere 

a fa vite om for a donne seg et bedre bilde av artens utbredelse 
vandringer. Paliteligheten av slike observasjoner blir en skj0nnssak 
av bLa. ohservatorens erfaring og hvor lett arten Iar seg identifisere i felten. 

Under et opphold i Kabelvag i mars i ar (1962) ble jeg gjort nnnrrl",.kR()m 
p1\ en meget sjelden observasjon fra i 1953 som fortjener 
selv om 0nskede detaljer ikke ncdskrevet. Davrerende 
for Store Norske Spitsbergen Kullkompaniet, Ole Myrseth, sa en sen 
i 1953 (daroen ble dessverre ikke notert) to fullt rosenmftker i sommer
dmkt midt i Longy('arbyen. Fuglene var ikke srerlig men forsvant etter et 
kvarters tid. Mvrseth var selv klar over at del" var rosenmi!ker han hadde sett, 

han ga en b~skrivelse 80m stemmer helt overens med litteraturen med hensyn 
st0rrelse, fjrerdrakt og stemme. Denne helt karakteristiske makeart kan umulig 

forveksles med noen annen art, spesielt tatt i betraktning at Mvrseth viste et 
solid til fug!. 

Lovenskiold's «Handbok over Norges Fugler» (1947) er rosen
lilaken «observert om sommercn ved Spitsbergen», men i 1954 (<<Studies on 

the Avifauna of Norsk Polatinst. Skrft. no. 103) angir han sin 
av en 1/7-1950 mer Longyearbyen 80m den forste 
fra Spitsbergen. Myrseths er i sa fall den andre observasion fra 

denne 0ygruppen. 

Summary 

The observation of two Ross Gulls (Rhodostethia lOsea) by O. Myrseth, 
1953 at Longyearbyen, Spitsbergen, is reported. Apparent

for Spitsbergen. 
Bina? Brun 

Tilpasningsforhold has fiskender og 10m 

I 1952 og 1953 hadde jeg i fangenskap en del fiskender (Merglls serratOl). En 
av disse, en hunfugl, satte en dag undernebbet sitt fast i nettingen 
ca. en tomme. On stumpen hang og slang, klippet bruddet rem, og 
fort med en arret horndannelse som dekket den tuppen. 

Fuglene ble oftest foret ved at fisken ble kastet inn pa bakken i inr,h'''1n,;n""m 
men ofte ble fi.skene sluppet levende 0PP i et vannkar hvor fuglene kunne 
fiske Fiskanden med det brukne nebbet greide ikke a ta fisk som 
Iii Pa bakken, fordi overnebbet st0tte imot underlaget slik at undernebbet ikke 

frem til 1\ fa rundt fisken. Fisk som svomte cHet som fl0t i vannet, 
kunne den derimOl da den da fikk fisken langt nok inn til grep. For at 
ikke fuglen skulle suIte i matte den fores ira hilnden, cia sild, som var det 

foret, sank i vannet, og da val' det like umuHg for fuglen a «fiske» 80m 
om nSl<en Iii pa land. Fuglen levde et helr at ettet denne skaden, men Irette seg 
ikke til a 10se problemet med btuken av sitt brukne nebb. 

Vaten 1961 fikk jeg under et opphold i Amerika tilsendt en Ievende islom 
(CJavia immier) 6'. Den hadde mistet akkurat den samme delen av undernebbet 
som flskanden (fig.). Ogsa her var skaden utbedret ved et ovettrekk av horn 

sarflaten. Denne 10mmen skulle ha de samme mcd a ta fisk 
bakken 80m fiskancien, men den hadde hert seg hva som matte til for Ii fil 

tak i maten. Den Ja hodet sterkt pa skakke, og defved kunne den fa 
Denne fuglen fikk etter et par dager ett av sementbassengene pa 

til radighct, og i bassenget He det siuppet tlere hundre kr0kler som gikk i en 

Kraniet at' islommen med det brul<lle nebbet. Ca 
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stor gtim like over bunnen. Det ville ikke vrere mulig for fuglen a gripe disse 
fiskene nar den dukket ned fra overflaten. Den pr0vde gjentatte ganger, men 
nebbet st0tte mot bunnen, og fisken smatt ut bakveien. Nilr den derirnor forfulgte 
stimen i undervannssv0mming, hadde den hellet med seg, idet na hals, hode 
og nebb var i parallellstilling med bunnen og fiskene som SV0mte over den. 
Vanskeligheter fikk den nilr den nadde encien av bassenget. Da var det lange 
overnebbet i veien hvordan den enn strevde med i\ snu det i forskjellige vinkler. 

Den lrerte seg fort til at denne flate undervannsjakten vat den beste, men det 
hendte av og til nar den Iii i «overflatestilling» med hodet under vann for 
speiding at den ble for ivrig nar hele kr0klestimen korn sigende langsomt frem 
under den. Da gikk den pa hodet ned i stimen og ble alltid like skuffet. 

Den tok gjerne d0d kr0kle som la bunnen av bassenget. Da matte den 
igjen bruke teknikken fra land med a hodet sa grepet ble horisontalt. Men 
her i vannet resulterte forS0ket pi\. a vri hodet i at hele kroppen vendte seg over 
pa siden. Dette henger sikkert sammen med at blikkretning og hodestilling er 
bestemmende for kroppens stilling under sV0mmingen, slik vi kjenner til del' 
{ra v,u' egen praksis i dykking. 

Del' val' et metkelig treff at jeg akkurat skulle slumpe bort i to fugler 80m 
var skadet akkurat pa samme maten, og jeg syns denne forskjellen i evne til 
a tilpasse seg uvante forhold burde nevnes. 

Den som kjenner disse to fuglearter fra naturen, vi! vel ikke bli synderlig 
forbauset over at del' ncttopp var lommen som greide a lose deres felles problem. 
Ogsa under naturlige {orhold syncs lommen a vrere atskillig mer «intelligent» 
enn fiskanda. 

Summary 

Both a female Redbrested Merganser and a male Common Loon (Gavia 
immer) had broken their lower bills in the same manner, as the figure shows. 

The Merganser never succeeded in grasping any of the fish on the floor and 
had to be fed by hand in order to survive. The Loon on the other hand, «under
stood» that hy twisting its neck so that the bill lay parallel to the fish, it could 
easily the fish up from the ground or from the bottom of the concrete 
basin which it was «fishing». 

Rolf Vik 

Hvordan st~ren bruker nebbet sitt 

I desember i fjor ble det funnet en forkommen strer pil loftet pa Zoologisk 
museum pI! T0yen. Den var nesten d0d av t0rst og suIt, men vunn, melormer 
og preparantene Blomberg og Latuns omsoI'gsfulie pleie bragte den fort til 
hektene igjen. Mauregg, melormer og dypfryste rognebrer har vrert nreringen 
i hele vinter. 

Det mest interessante ved denne fuglen vat den eiendommelige nHlten den 
hrukre nebbet sitt pa nih: den lette etter mat. Nar en krake, trost eller make 
skal noe en holder mellom tomme! og pekefinger, hruker de nebbet som en 
pinsett. de da ikke tak langt nok inne pa tingen, rna de gi opp, hvis de da 
ikke er smarte nok til a vri hodet slik at de far tak der tingen ikke er dekket 
av fingrene (ta en sukkerbit, et viskeher eUer lign. mellom de to fingrene sa ser 
du hva jeg mener). 

Nar Blomberg holdt frem et rognebrer til streren pa denne maten, skjM 
den hodet raskt frem slik at nebbet skied inn mellom fingertuppene med sa 
meget apning at booret ikke ble spiddet. Isteden for nil a gripe apnet streren 
tvelt om nebbet med utrolig kraft, slik at fingertuppene gikk fra hverandre. 
Na vat breret {ritt og ble grepet ved at fuglen bare lukket nebbet rundt det. 

Nar en krake Ieter etter noe under blader, tar den gjerne bladene med nebbet 
og kaster dem til side, eller den trekker eHer skubber bladene vekk med nesten 
lukket nebb, slik vi roter med en stokk. Stretens {remgangsm"te val' helt Ulmer· 
ledes. Ble mat lagt under et papiratk f.eks., stakk streren del' lukkete nebbet 
inn under papirkanten og apnet det sa taskt. Undernebbet hviler da pi\. underlaget, 
og derved bUr det overnebbet og hodet som vipper hurtig opp·bakut. Sma 
papirark ble pa denne maten kastet langt vekk, og maten ble grepet i neste 0ye· 
blikk ved at nebhet bare lukket seg i grepet. En annen fugl matte i samme 
situasjon ha apnet nebbet {or a gripe, og den bmkdelen av et sekund kunne 
bli det som ga byttet tid til a {orsvinne ned i hullet sitt. 

Et storre papirark som en avis f.eks., blir ikke vippet bort ved denne man{<)Vre, 
men byttet er avdekket like godt for streren. LeggeI' en merke til hvordan ovnene 
sitter pi! denne fuglen, vii en se at de er plassert sa lavt pa hodet at de er rett bak 
forlengelsen av overnebbets underkant. Det gj0r at om bare streren letter 0rHte 
grann pa papirarket, vil den ha full oversikt over hva som ligger under det. Da 
fuglen helt mangler panneavsats, er det ingen ting som hindrer den i 1\ la hodet 
«skli» inn under arket, og byttet kan gripes direkte bare ved lukking av del' 
allerede apne nebbet. 

For 1\ fa demonstrert denne bruken av nebbet sam «brekkjern» var Blomberg 
og Latun sa elskverdige a ofre tid og en hel filmrull for a fa knipset streren i 

Fig. 1. Stceren dpner esken ved d apne nebbet. (Fow Blomberg og Ldfun.) 
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det rette 0yeblikk nilr den ville hente mat ut ltV en fyrstikkeske som sto mlite 
grann pi! gl0tt. Fig. 1 viser det 0yeblikk da fuglen hal' "pnet esken ved a 
nebbet. Dette gar sa Iynrapt at de fleste bildene enten ble tatt for tidlig 
br0kdeler av et sekund for sent. Hurtigere enn 0yet kan f01ge del 
0yeblikk nebber lukket omkring mclormen 80m val' be10nningen for 
sjonen. Fig. 2 viser hvordan fllglen hflt U\tuns langfinger opp for a avdekkc 
rogncbreret han holder inne i hilnden. sees ogsa tydelig at fuglen kan se 
inn i apningen under overnebbets underkant. 

Mens Blomberg satt og arbeidet, 10p st~ren tundt overalt pa border 
i det arhcidet han hadde i hendene, pa stadig jakt Nter mat, helc tiden 
den nebber p{j samme maten. Papir, h0ker, esker. alt pnwde 
den a titte under, og en h"ware som ble brukt til il feie bordet, ble grundig visitert 
nilr den hl med bustene opp. Huller i bordplaten og sprekker i gulvet p1C0vde 
den a utvide med nebbet siu, uten synderlig hell, men det viste 
at denne matcn er det stleten nebhet sitt pa i n~r sagt alle 
under lctingen eUer mnt. 

16. npril i ,\r ble fuglen, som trolig var en sluppet ut, og den forenet 
seg straks meJ frender i Museumshaven. Den ring pi\ det b0vre benet 
merket Zool. Mus. Oslo. 075188 

Fig, 2. Staoren kan tipne nehbct med en utrolig den 
tit side (or a na rogneba?ret inn(' i Mnden. og 

JI8 

Summary 

How the Starling uses the bill. 


Searching for food the Starling first puts the closed bill under leaves f.inst. 
and then by opening it rapidly, makes the smaller leaves move away. The 
leaves, however, remain there but because of the peculiar site of the eyes 

hidden under the leave can easily be seen. And then the complete 
allows the head to slide very quickly forward and grasp an eventual 

prey. 
RolfVik 

En forstandig musefanger 

Mangfoldige er de historier son1 berettes om dyrs klokskap. Vanskeligheten 
for den som skill tyde slike historier for a finne ut i\rsakssarnmenhengen, e1' at 
fortelleren blir sa begeistret for sitt eget emne at han helt uten skumle hensikter 
legger mer inn i opplevelsen enn det som virkelig er iakttatt. Nar iel>! ml selv 
begir meg ut pa glattisen, merker jeg hvor sterkt jeg Iedes til {\ tose 
prestasjoner langt sterkere enn jeg objektivt burde. 

«Rainbow» er en katt Iakseklekkeriet i staten Maine i U.S.A., hvor jeg 
arbeidct h0sten 1960 og 1961 med bendelormunders0kelser. 

«Rainbow>~ er hunkatt og hadde i april 4 unger. 3 ble avlivet, mens den fikk 
beholde den fjerde. Da ungen ble stor nok til !\ fors0ke seg pa fast f",de, begynte 
Rainbow a brere inn mus som ungen fikk leke med og som den delvis spiste 

Jeg var interessert i disse musene, for jeg hadde satt ut flere feller for a 
, noe materiale til Zoologisk museum i Oslo. Fellene vat alltid tomme, sa 

jeg hadde ikke fatt ett eneste eksemplar til samlingen. 
Nar jeg sa musene Rainbow hadde gitt ungen, var de alierede sa lemlestete 

at det ikke vat noe a ta vare pa. 
Men sa bIe den siste gitt bort den 4. maL 5. mai kom jeg inn i leiligheten 

hvor Rainbow bodde, for se pi\ TV om kveIden. Som vi satt der, kOlll Raitlbow 
inn med en InUS i kjeften. Den drasser rundt med dyret over alt og lokket p(\ 

ungen sin. Til slutt pr0vde jeg a ta fra den musen som var uskadd. Katten freste 
ville ikke la meg fa byttet. Akkurat i de dagene val' jeg hver natt u~e og fanget 

som gikk opp i bekkene for it gyte pa denne tiden. Jeg hentet et par 
kr0kler {ra kj01eskapet, og da var Rainbow villig til a Den fikk to kmkler 
og jeg en markmus (Microtus pennsylt'anicus (1). Da vat fortlert, SII 

katten seg rundt, jeg syntes selvsagt at den sa mest pa meg. Sa gikk den til dmen, 
mjauet og ble sluppet ut av husmor. Bare noen minutter senere mjauet den 
utenfor d0ren igjen og kom inn med en ny markmus i kjeften. Den 10p rett bort 
til meg, slapp musen ned Oil satte seg. Jeg var selvsagt imponert over gaven, men 
da jeg skulle ta den, satte katten forpoten 0PP pa musen med aIle kl0rne og 
freste. Vel, jeg reiste meg, gikk inn til meg selv og henter fire kr0kler. Katten 
ventet slapp byttet straks den fikk kmklene. 

Etter ha spist aile 6 fiskene gikk den og la seg i sofaen hvor den sovnet. 
Na nar katten ikke hadde unger lenger, var den lite inne, men 17. mai la den 

i sofaen da jeg kom inn pa visitt om kveldcn. Den sa meg, reiste seg og 10p 
bort til ytterd0ren og mjauet. Den Val' ute ganske lenge i regnvreret, men mjauet 
til slutt utenfor d0ren og kom lopende rett inn i stuen og bort til bena mine, 
hvor den la ned en langhalet og langbenet hoppemus (Zapus hudson ius (2». Som 
5ist ble musen min forst etter bytte i kt0kle. 

Dette merkelige bytteforhold gjentok seg 24. mai da jcg fikk enda en markmus. 
4. juni vat den ute to ganger og hentet to {orskjelHge arter av hoppemus (Napaeo
zapus insignis 0) og Zapus hlldsonills). 8. juni korn den inn med en Hten muld,:att; 
(Conclylina cristata). 10. juni byttet jeg til meg enda en hoppemus, og 17. Jum 
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2 3 4 

Rainbows «byttedyr». 1. markmlls, 2. enghoppemus 3. skoghoppemus 
og 4. rli:ldrygget klatremus. 

byttet vi to ganger, slik at jeg fikk en ny museart, rodrygget klatremus (Clethriono
mys gapperi (4», i to eksemplarer. 

Riktig fin var avslutningen den 22. juni, da Rainbow tre ganger dro pa dor 
og kom tilbake med mor, far og en baby markmus. 

Disse 12 musene tilh0rende fire arter pluss en muldvarp var det jcg fikk 
samlet til museet av smilgnagere og insekte~ere. Det var meget enklere og 
morsommere og mer utbytterikt enn a sette feller som ingen mus brydde seg 
det minste om. 

Hva som rorte seg bak de store gr0nne 0ynene til Rainbow og som fikk 
den til " samle materiaIe, vii jeg ikke fors0ke 11 finne forklaring pil. Det kommer 
sikkert bare til 11 resultere i at en «intelligent» katts fornuftige atferd reduseres 
til en refleks betinget av at Rainbow likte krokle bedre enn mus. 

Summary 

During the course of one and a half months, a female housecat brought 
12 specimens, including four species of small rodents plus a mole, into the 
house apparently wanting to exchange them for smelt, which the author gave her. 

RolfVik 

Gaupe og tog gjOt innhugg 

Den tidligere velkjente langl'ennsloper Martin Jrere jaktet etter gaupe 
Storlidalen nordvestligst i Oppdal i slutten av januar. Det var meldt om 
fra Todalen og at dyret hadde trukket opp mot Storlidalen. Jrere kom 
inn pa ferske gaupespor og fulgte disse. Under forf0lgelsen kom han over en 
skogmar som var drept av gaupen og lagt igjen. Maren hadde bitt i hal sen og 
frempi\ bogen, og var ellers uskadd. Det sa ut til at dyrene hadde kommet rett 

mot hverandre, og at maren hadde sakt opp i noen bjcrker og; ','(lr 
cler. fant en dag scnere ogsa to drepte radyr 80m gaupen hadde tatt. 
ene var bare revet 0PP en del i halsen, mens det annet var revet opp i 
buken og innvoller fortrert. En gaupe ble til sist skutt i Sunndalen, men det 
var nok ikke den samme som hadde vrert sporet avo Det har forresten 
gatt med ikke mindre enn 5 i lapet av ved Pl,kjen:se! av tog, og da 
srerlig Drivdalen (Engan·Drivstua og sydover). En c!gkalv ble ogsa 
drept overkjorsel nord for Oppdal st. mot Ulsberg. 

Summary 

Following the tracks of a Lynx, mr. Jrere found a Marten and two Roe deer 
killed by bites in the throat. Five Roe deer and a Moose calf were killed by trains 
in Februarv in Drivdalen. 

Per Holal<er 

Bokanmeldelser 
DESMOND MORRIS: The Biology of Art. 

A study of the Behaviour of the great 


and its Relanonsmp Art. 

& Co Ltd. Lon, 


176 5., rikt ill. i svart-hvitt og farger. 

Pris innb. 36 sh. 


de siste arene har verdenspressen og igjen slatt stort OPP at aper har 
kunstverker som har forbl0ffet kjennere flV moderne kunBt. I denne 

for teller den engelske dyrepsykologen D. Morris om ape·kunstens 
historie fra dens (orste spede hegynnelse i Moskva i 1913, og fram til yare 
dagers store utstillinger i London og New York. Boken er i!Iustrert med de 
lekreste farvefotos av ape-malefier, og nar en hurtig blar boken, blir 
en uvilkiirlig imponert over apenes skapende evne. De farger lyser 
mot en, og en kan ogsa en viss komposisjon. En kommer imidlertid fort 
ned pi\ .iorden igjen nar en vite at apene ikke pi\ egen hand har valgt fargene. 
«Kunstneren)) har forst fart en pensel med farge, som han har malt t0rr, sa har 
han {att en annen med en ny farge osv. Men selv om cns forste entusiasme hurtig 
forsvinncr, viser boken klart at hal' en viss evne til i\ kunne f0re hlyant 
og pense!. Det verdifulleste er en rent vitcnskapelig ul1dersokelse 
av denne evnen. En har gitt apene visse standardpapirer hvor det pa forhand 

figurer. Det vistc sog da at apene ikke plasserte sine 

men de hadde en utpreget tendens til a skape en 


i hildet. Dette rna kreve ikke sa helt lite av apenes 

levert et nytt bevis for at spranget mellom ape og menneske 

ikke er sa enormt. Forfatteren hal' pa en sjelden mate for6tat1' a forene den vitell
skapelig n0kternhet med en str:'tIende entusiasme for de nye forskningsfelter, 
og en filr hi\pe at han far sitt 0nske oppfylt om et eget forskningsinstitutt for 
apekunst. 

Swin Myrberget 
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K. fl. MANN: Leeches (Hirudinea). 

Their Structure, Physiology, Ecology and 

Volume II i International Series of Monographs 

on Pure and Applied Biology. 


Oxford·London·New York-Paris 1962. 
s. 113 fig. pI. Pris innb. 45 sh. 

et studillm eller en underS0kelse er det 
som gir en grei, klar og up to date innfming 

. . en litteraturliste 80m gjor det enkelt a finne 
Ii'em til de st0rre standardverk og de mest betydningsfulle mindre arbeider pfl 
omrildct: sparer den interesserte for en mengde startvansker. 

Bestemmelsestabeller som kan bringe en frem til m;,let uten for mange 
underveis, er det man ,)nsker seg, men 80m man sjelden finner. 

oppfyller disse betingelser sa langt det med rimelighet kan 0nskes, 
boken b0r finnes i et hvert biologisk Iaboratorium hvor man kan vente 
igler som man 0nsker i\ bestemme. 'For med E_ W. Knight-Jones's 

tiHegg: «The of Marine Leeches» boken de fleste former 
som er pavist og salt vann p{, den nordlige halvkule, foruten at en del 
igler fra den halvkule er nevnt. Nilr det Kielder de siste, er det bl.a. referert 
til vilr egen professor Brinkmann jr.'s arbeide over igler fra Sydis
havet. 

Ro!fVii< 

ALF BAKKE: Skogsinsekter. 
H. Aschehoug & Co., Oslo 1961. 

172 s., rikt ill. Pris Mt. kr. 28,00, innb. kr. 35,00. 


Boken, som omhandlcr skadeinsekter pa
lOa forstkandidater, skogsteknikere, skogeiere, 
nile som vii vrere interessert i " verne om Norges 
kort historisk oversikt over det 50m tidligere er utrettet her 
entomologiens omr',de. Sa folger en redegjmcIse for insektenes bygning og 

Arsakene til insektenes masseopptreden og masseherjinger er viet 
et kapite!, videre er kampmidlcne 80m nyttes mot skadeinsektene gjen

for b{,de de forebyggende forholdsregler og bekjempelsen av 
ved mekaniske, kjemiske og biologiske metoder. 

mer spesiclle del, bchandlcs de insekter som er kjent 80m 
skadedyr p,\ skogstnernc. Forfatteren har valgt a inn dele stoffet etter de forskjellige 
deler av trrerne som Stoffet dele. opp i insekter som angriper blomster, 
kongler fro, insekter knopp og sklldd, insekter j naler og bind, insekter 
under og i 'led 05'1., og for IlVcrt av disse avsnitt er oppstillet oversiktlige 
bestemmelsesn0klcr, bJ.a. p" skadebildet, angtepsmiiten, bygning av 
larve eller av S,' beskrivelse av insektene som er mcd i tabellene, 
deres og omtalc av bekjempningsmidlcr. For hvert avsnitt er der 
en Iitternturliste. slutt i boken er tatt med register over savel norske som 
latinske navn pi\ skadeinsektene. 

I den historiske oversikten pekes pa hvor lite sam er gjort pa forstentomo
omrildc her i landet sammenliknet med hvn som ~~r utrettet i mange 

land. Desto er det at det na er opprcttet en forst·entomoJogisk 
avdeling "ed Det norske Det er 80m leder av denne avdelingen 
forfattcren, ved utgivelsen av denne boken, har s0kt ,t avhjeJpe savnet av et 
oversiktsverk over skogens skadeinsekter. 

Det kan vocre ting a innvende mot boken. Sikkert vil der were delte meningcr 
om inndelingen av stoffet pa tvers av insektenes systematikk. Men det vi! for 
mange vise seg praktisk a kunne ty til bestemmelsesn0kler som refererer 
til den del av planten som er angrepet. Bokens billedstoff er rikholdig 
En savner nummer ved figutene, og i sammenheng hermed at det ikke er 
figurhenvisninger i teksten for de arter som er avbilder. Forst0rre]sesgrad burde 
vrert an£01't i figurteksten, sclv om st0rtelsen pa insektene er angitt ellers i teksren. 

Eoken brerer dessverre preg av hastverksarbeid. Teksten virker lite gjennom
arbeider, og en 8t0ter ikke sjclden pa inkonsekvenser i forskiellig retning. 
Setningsbygningen er pa enkelte steder mangelfuli og uklar, og farmuleringen 
upresis. 

Forfatteren har utfm:t et stort og nyttig arheid i forbindelse med utgivelsen 
av denne boken om skogsinsekter. Boken vii avgjort vrere til stor hjelp for aile 
som 80ker opplysning om skogens skadeinsekter, og om midler som stilt til 
radighet for bekjempclse av skadcinsektene. 

Nils Knaben ... 

GRACE HICKLING: Grey Seals and the Farne Islands. 
Routledge & Kegan Paul Ltd. London 1962. 
190. s. rikt ill. Pris innb. 30 sh. 

En av de sjarmerende oppieveisene knyttet til en tur ute i skjfergarden cr 
synet av et nysgjerrig, duppende, rundt hode, savidt klar overflaten og vuggende 
i solblanke donninger. Kommer du nfermere, forsvinner det lydlost, uten et 
skvalp, uten en krusning av overflaten. Det kunne Vfert et syn, en gamle dagers 
havfrue, eller n0kken, men det var nok en sel. Vanligvis ville det vrert stein
kobben du hadde fiitt et glimt men hadde hodet vrert mere smalt og aviungt, 
ville det vrert den andre av yare haverten ellet graselen. 

Steinkobben fins hele kystcn og vat tidligere meget alminnelig, mens 
haverten vesendig vat til Tmndelag, til kjente yngelplasser som Halten, 
Froan og Vikna. Men som sa steder e!lers skapte mennesket for
styrrelser i idyllen. Kobbeveidene, som vat av virkelig verdi for vrereierne, 
mistet sin betydning fordi selen forsvant, forstyrrct 80m den stadig ble av 
toffende motorbilter med skyteglade turister, og ikke minst av okkupasjons
makten under siste krig. Resultatet er blitt at sel i skjrergarden na nrermest er 
et srersyn, ia det er endog kommet sa langt at for a redde bestanden av havert 
matte man gil til totalfredning, alik det nil er gjennomf0rt i Sor-Tr0ndelag. 
Forhilpentiig tar stammen seg opp igjen, men erfaringsmessig tar dette tid, mange 
artier. 

Men sa kommer det plutselig opplysninger, fra Tmndelag og Vestlandet 
ned til Jreren, om fangst eller observ3sjoner av havert-unger, og mange av 
clem var merket med engelske merker. 

Hermed er jeg kommet til den boken jeg skulie skrive noen ord om : Haverten 
(graselen) og Farne Islands (De farendes, vandrernes 0yer). Denne 0ygruppen, 
som ligger pa nord0stsiden av England ikke langt fra grensen mot Skottland, 
huser et dkt dyreliv fortrinsvis av fugl og sci, og er n,1 et naturreservat. For
fatteren gir oss et grundig innblikk i oygruppens topografi og historie, helt 
tilbake til det 6. arhundrc, da munker bodde der skaffet en vesentlig del av 
sitt utkomme gjennom salg av vrakgods. Forst i kom det f0rste fyr pil. 
dette for skipsfarten sa farlige sted: et bill av kull og tommer tent pa toppen av 
det tarn hvor klosterets prior bodde. Nil. bor det ingen pa 0yene, og fvret er 
automatisk. 
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Men det er forst og fremst sclen som forf. beskjeftiger seg med og gir en 
livfull og grundig skildring avo Gjennom stadige besok pa oyene har forskere 
gjennom en arrekke sokt a folge livet i selkolonien fra maned til maned. Spesiell 
interesse knytter seg til havertens yngletid, som P'l Farne Islands faller i tiden 
oktober-desember, med hovedtyngden i november maned. Pa utsatte steder, 
hvor sjoen lett vasker over, begynner ungene, ofte med morens hjelp, i\ ove seg 
til a svomme allerede etter noen fa dager, men normalt gar de ikke til sjos for 
de har felt sin hvite ullpels, dvs. ca. 3 uker etter fodselen. Dette stemmer forsavidt 
godt med hva vi kjenner til for gronlandsselen, og ogsi\. andre biologiske trekk 
som pattetid, den veldige fete selmelken (opptil 52 % fett), ungenes hurtige 
vekst m.m. folger samme monster for de to selartene. 

Interessant er forf. malende skildring av hvordan selmodrene passer pi! 
ungene nar de holder pa a here a svomme, klar til a hjelpe dem i land, eller de 
lar ungene hvile pi\. deres rygg ute i sjoen. Der ble bl.a. observert hvordan en 
selmamma tok sin 3 dager gamle unge ned til sjoen 4-5 ganger i dagens lop 
f~ svommeovelser. Varigheten av ovelsene okte etter hvert, fra ca. % time den 
fotste dagen til ll2 time den 4. dagen, og der ble ogs" observert hvordan hun 
herte ungen a hoide hodet over vannet nar den svomte. 

I motsetning til gronlandsselens unge, som er verdens elskeligste vesen, blir 
havert.ungen fort temmelig aggressiv. Allerede en uke gammel hugger den etter 
en vennlig hand som viI klappe den, biter tvers gjennom sko og river opp 
gummistovler, til tross for de blotgjorende, store tarene sam triller ned over 
kinnene pa den. Dette nUl vel vrere «ekte krokodilletarer» som intet har med 
saktmodighet eller stille sorg a gjore. Det er simpelthen produksjonen av 
fuktende vreske til oyet som ddpevis renner nedover kinnene, idet tarekanalen 
mangler hos selene. 

Interessant er ogs,\ beskrivelsen av hvordan selungen beveger seg pa land. 
Til II begynne med bruker den bare forsveivene som alternerende flyttes fremover, 
mens kroppen trekkes etter. Snart tas ogsa baksveivene i bruk, i samme takt, 
og de har faktisk da et ganglag svarende til det vanlige hos landpattedyr, en 
reminisens fra selens fjerne forfedre. Men snart blir hoppen for tung for bak· 
sveivene, som er lite egnet til bevegelse pa land, men desto mere effektive under 
svomming, og selungen gar over til de voksne selers karakteristiske bevegelses· 
mate: forsveivene tas fremover samtidig og understottes av en humpende, 
rykkvis bevegelse av kroppen, som pa et vis kan minne om bevegelsen hos en 
malerlarve. Men det er nesten utrolig hvor fort selen kan ta seg frem pa denne 
tilsynelatende meget tungvinte mate. 

Forfatteren gir for ovrig en rekke interessante opplysninger om det brogete 
livet i selkolonien i yngle. og paringstiden. De gamle hannene utkjemper blodige 
kamper, men det er mere blod enn alvorlige skader, da de fortrinsvis biter 
hverandre i nakken og nok kan rive los filler av hud og spekk, men clet synes 
ikke a sjenere dem noe storre. Og har de forst valgt sine territorier, kan hannene 
ligge ganske fredelige side om side med 2-3 m avstand. Men nade den han 
som overskrider det imaginrere grenseskille. 

Gjennom arhundrer har det vrert fanget sel pa Farne Islands, og sapass hard 
var beskatningen at stammen holdt pi\ a bli utrycldet. Etter 1932 ble imidlertid 
fredningen strengere handhevet, og siden har bestanden oket kraftig. I 1911 var 
det anslagsvis 100 sel, i 1938 henimot 1000, og i 1956 over 3000. Hermed var 
bestanden blitt sa stor at den gamle striden mellom de som gjerne vii Frede 
selen, og fiskerne som gjerne vil desimere selbestanden mest mulig, pa ny blusset 
opp. Bakgrunnen er selvsagt den skaden som fiskerne hevder at selen gjor pit 
fiskebestanden, og at selene ogsa skremmer bort fisken. Det gjelder fiskearter 
som lyr, hvitting, skater, sild, rognkjeks, haval og fremfor alt laks. Like nord 
for Farne ligger nemlig den kjente lakseelven Tweed, og fiskerne der har selvsagt 
lett for a gi selen skylden for enhver tilbakegang i laksebestanden. Navel, det kan 
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ikke benektes at selen nok tar laks, men hvor stor beskatningen cr, strides der 
om, og nrermere undersokelser over dette er derfor satt i gang. 

Ellers er merking av sel, og selens vandringer, viet inngaende omtale. Foruten 
pa Farne er merkinger av havett.unger ogsa utfort pa Hebridene, Orknoyene og 
oya North-Rona, samt enkelte steder pa Storbritannias vestkyst. Langs norske· 
kysten er der inntil januar 1962 gjenfanget 25 av de merkete havert·ungene. De 
fleste merkene er sendt inn via Havforskningsinstituttet i Bergen, og dr. Birger 
Rasmussen har, sammen med to av de britiske forskerne som har foretatt 
merkningene, skrevet en oversikt over gjenfangstene langs norskekysten. Artik· 
kelen er trykt i «Fiskets Gang» nr. 13, 1962. Nedenstaende kart som er hentet 
fra samme avhandling, illustrerer godt selungenes vandringer fra merkestedene. 
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Qjenfangsten pa Norskel<ysten av havert (Halichoerus grypus) merket i Storbritannia 
(etter Hickling, Rasmussen, Smith). 
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Vi set hvordan hovedmassen av de merkete sel fra Farne er gjenfanget i Stavanger
omradet, mens de fra Orkn0yene vesentlig er tatt pa strekningen Bergen--Stadt. 
En unntagelse danner bl.a. den selungen som har vandret lengst, hele 600 n. mil, 
fl'a Fame til Notd-Fr0ya. De fleste av se!ungene ble fanget i ttollgarn. 

Merkingen ved De britiskc 0yet vii bli fortsatt, og det skal bli interessant 
a se om nye fangster langs Val' kyst hlil' rapportert. Videre kan det jo vrere en 
Illulighet, som dr. Rasmussen antyder, at enkelte havert vii sM seg ned her, som 
et kjrerkomment tilskudd til den lille rest som er igjen av den opprinnelige 
norske havertstammen. 

Som det t0r fremga av min summariske omtale, er Grace Hicklings bok 
et verdifullt bidrag til kjennskapen om havertens biologi. Den blir neppe noen 
hestseller, derti! er den for spesiell og detaljert, men aile som interesserer seg 
for sel, ja for skjrergardens dyreliv i det hcle, vii her finne en rik kilde av biologiske 
opplysninger. 

Boken er ogs1\. ilIustrert med en rekke gode og instruktive fotografier. 

Sitlertsen 

Foreningsmeddelelser 
Zoologer tar doktorgraden 

To zoologer som er medlemmer av N_Z.F., har tatt doktorgraden denne varen. 
Ferstekonservator Johan Fr. Willgohs hie den 16. februar 1962 kreert til 

dr. Dhilos. ved Universitetet i Bergen. Doktorarbeidets titel vat: The White
Eagle Haliactus albiciHa albicilla (Linne) in Norway. 

Dr. philos. J. F. Willgohs er f0dt i Bergen i 1915. Ble cando real. i 1949. Var 
i 1945-51 ansatt i den heyere skole i Bergen og Fana og ble i 1951 ansatt som 
konservator ved Zoologisk museum, Universitetet i Bergen. Ble f0rstekonservator 
her i 1961. 

Doktorarbeidet (trykt i Arbok for Universitetet i Ber~en 1961, 12) er nrermest 
en monografi over hav0rnen i Norge. Det er bygget over 3 hovedavsnitt: Ut
bredelse, biotop og populasjonsproblemer - Nrerings0kologi Forplantnings
forhold. 

Han har eners publisert ca. 40 arbeider over norske hvirveldyr, mest fugl, 
hvorav kan nevnes et stmre arbeide over trostenes forplantningsbiologi (Univ. i 
Bergen, Arbok 1951, 2). 

I Norsk Zoologisk Forening har dr. Willgohs vrert medlem av redaksjons. 
komiteen for «Fauna» siden 1953. TilHtsverv har han ogsa hatt og hal' i Vest
landets Naturvernforening og i Norsk Ornitologisk Forcning med 1~t-~lf~¥~n;n<Y 
i Bergen. 

Universitetslektor Per Bergan ble den 23. mars 1962 kreert til dr. philos. ved 
Universitetet i Oslo. Doktorarbeidets titel var: On the blocking of mitosis hy 
heat shock applied at different mitotic stages in the cleavage divisions of 
T,"ichogaster trichopterus val'. SHmatranus (Teleostci: Anabantidae). 

Dr. philos. Per Bergan er fedt i N'Ct0y i 1916, og studcrte realfag ved Univer
sitetet i Oslo i 1935---1940 Og 1946--1949. Matematisk naturvitenskapelig 
embedseksamen med zoologi som hovedfag i 1949. Vitenskapelig assistent ved 
Zoologisk laboratorium ved Universitetet i Oslo 1947--1954. Adjunktstipendiat 
ved Universitetet i Oslo 1954-1959. Forskningsstipendiat (NAVF) i 1959. 
Universitetslektof i zoologi ved Universitetet i Oslo fra 1960. Doktorarbeidet 
(som er trykt i Nytt Magasi;" for Zoologi, VoL 9 (1960) cr en undcrs0kelse over de 
skader man kan pafore cellens delingsapparat ved a utsette cellen for for h0Y 
temperatur under cellekjernens deling. De celler som er undersokt, er fiskeegg 
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Dr. phtlos Juhan Fr. \Villguhs Dr. phi/os. Per Bergan 

ettcr betruktningcn. Tidligere har han offentliggjort arbeider 
Spirorbis og rekeparasitter av gruppen Ellobiopsidae. 

hal' tidligere skrevet i «Fauna» om «Hvorfor varierer bestanden" 
eiendommelige parasittcr» (1961). 

Han har vtcrt foreningens revisor siden srarten i 1946 og vat med i det utvalg 
hvis arbeide resultcrte i <,Fauna'>. 

Osloavdelingen 

Norsk Zoologisk Forenings har i varsemestret holclt tre m0tcr: 
Torsdag 15/2 val' stud. reaL Arve foredragsholder. Han fortalte om 

lundehunden og viste film. 
Torsdag 15{3 var det fellesmote med Norsk Ornitologisk Forenings Oslo

Cand. real. Svein MYl'berget fortalte om «Forplantningslekene hos 
og storfugl fra et dyrepsykologisk synspunkt». Det ble i tillegg vist et 

par ulmer om orrhaneleik. 
Torsdag 12/4 var professor dr. Analol Heintz foredragsholder over emnet: 

«Er 'the missing link' funnet ?') Med st0tte flV Iysbilder gjorde han inng{,ende 
greic for var viten om var avstamning. 

Det er videre planIagt fIre ekskursjoner utover varen. Den f0Tste bUr en 
natt- og tidlig morgentur bvor fugleliltene skal nytes og heres. Den (lnnen hlir 
en held~lgstur med reketraler, den rredje en kombinert fugle- of, insektekskursjon 
og den fjerde en ettermiddagstur for i\ studere dyrelivet i ferskvann. 
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Opprop 
Fargemerking av fjrereplytt og kortnebbgjess pa Spitsbergen 1962. 

Sommeren 1962 merkes disse artene p{i. t01gendc !mlte: 
Fj!Erej)lytt (Co.Udris muritima): 

Aluminiumsring (Stav. 
En ring pa hvert ben. rjrerdrakten er dessuten r0dfarget under og pFt 
sidene. NB! Fargen ventes a {orsvinlle utover h0sten. 

Kortnebbgas (Anser f. brachyrhynchlt 
Aluminiumsring (Stat. vilt) gul fargeting.
En ring pa hvert ben. 

Enhver observasjon av fargemerkede {ja:replytt og kortnebbgjess er av den 
st0rste interesse for utredningen av disse artenes trekk. Opplysninger bes 
vcnnligst sendt: 

N.O.S.E. 1962 

MED GARANTI 

N01c~l< ornitol(JgL\~ ti\:Jprppneksbedisirln 1962. 

Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

I nr. 1, 1962, P" tredje omslagsside er gitt retningslinjer for utarbeidelse av 
manuskripter til «Fauna". Vrcr vennlig og legg merke til oppsettingen av 
litteraturlisten. 

Redalcsjonen 
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