


 
Gjøken. 

Radioforedrag 6. mai 1948. H.L. Løvenskiold. 
Lerken er komm et for lenge siden, likeså  stær, bokf ink, 
rødstrupe o g en he l d el an dre. Sv art og h vit flue snapper 
har allerede vist seg og rødstje rten synger si n fortryllende 
sang langt utover kvelden. Riktignok er løvsanger og 
gransanger der, m en de ekte  sangerne som  havesanger, 
munk, tornsanger og m ølleren lar vente på seg. Det 
samme er tilfelle med den fuglen som kanskje for de fleste 
bebuder vårens komme for alvor. Det er gjøken som  vi nå 
kan vente hvilken dag som helst. 

I gamle dager hadde man en bestemt merkedag for dens 
ankomst, det var Fillips og Ja kobs dag den 1. mai. Denne 
dagen kaltes og kall es e nnå fler e ste der gaukme sse. På 
primstaven var tegnet dens en  gjøk, m en det er kanskje i 
tidligste laget å sette 1. mai til gjøkens dag. Nå er det nok 
kanskje så at gjøken kan være kommet flere dager før man 
hører den, for hvis den m øter kulde og dårl ig vær ved 
ankomsten vil den ikke begynne å gale med en gang. 

En som hadde særlig god r ede på nå r f uglene kom til 
egnen om Oslofjorden på vårt rekket var Thommas Jensen 
på Hofstad ved Hvalstad. Gjennom  59 år førte han 
nøyaktige dagboksopptegnels er, og av hans notater 
fremgår følgende: Bare en eneste gang hørte han gjøken så 
tidlig som 1. mai. 



For øvrig f ordeler 38 observasjoner seg bl . a . me d 4 
ganger på  5/ 5, 7/ 5 og 8/ 5, 6 ganger på 10. m ai og 5 
ganger på 15/5. En eneste gang hørte han den så sent som 
18/5. - Vi kan derfor si at den komm er til Sør-Norge i  
første ha lvdel av m ai, tid ligere eller senere alt ettersom 
det er tidlig eller sen vår. 

Gjøken er en populær fugl og i folketroen eller rettere i 
overtroen har det dannet se g mange slags forestillinger 
om den. B l. a. skal det ha  stor betydning i hvilken 
himmelretning man først hører den om våren. Kjent er det 
vel også at man får et ønske oppfylt hvis man sitter under 
det treet gjøken galer i, og på landet spurte jentene: «Min 
gauk på kvist, kor m ange år sk al eg leva ugift.» Men de t 
var ikke nettopp denne si den ved gjøken vi skulle 
oppholde oss ved. - D ens leve vis byr nem lig på en hel 
rekke eiendommelighe ter som setter de n i en særstilling  
blant alle våre fugler, og det er vel værdt å underkaste den 
et nærmere studium. 

Som bekjent bygger den hverken rede selv eller tar seg 
av ungene sine. - Dette er et trekk som den har felles med 
flere utenlandske fu gler, både nære sl ektninger av vår 
gjøk og a ndre fje rntliggende a rter. -  Hvor for de n s nylter 
på andre fugler og legger egge ne sine i deres reder, er  
ikke helt klarlagt, men det er et par ting som kan nevnes i 
denne fo rbindelse. - For det fø rste leve r gjø ken i 
sommerhalvåret a v st ore ster kt be hårete lar ver og di sse 
egner seg neppe som mat for en  liten gjøkunge. At det er 
så vi ser følge nde kj ensgjerning. Hvis m an, hva m an for 
øvrig ikke bør gjøre, skyter  en gjøk om  våren og åpner 
mavesekken på den, vil det vi se seg at d en er helt glatt 
innvendig. Gjøres det samme om sommeren kort  før  den 
forlater oss, altså omkring slutten av juli, vil man f inne at 
mavesekken i nnvendig s er ut s om pel sverk. De t s kyldes 
alle de ut allige hår ene fr a de st ore lar vene som ha r s att 
seg f ast i m avesekkens vegger at de n har fått dette 
utseende. De slites im idlertid vekk i vinterens løp, for da 
får den ikke denne kosten. - For det annet kan spørsmålet 
henge s ammen med e ggleggingen. I gunstige tilfeller  
legger den opp til 15-20 egg i sesongen og da det 

går to dager mellom hvert, er det innlysende at dette er en 
meget slem hindring for at de n selv skal kunne ta seg av 
eggene sine. 

Grunnen til at den le gger så mange egg, er den at det er 
få gjøkunger som når fram til voksen alder. Det har vist seg 
at i 273 reder m ed gjøkeegg ble bare 62 Jo antatt til ruging 
og av disse ble en tredjedel ødelagt under rugeperioden. I 
et ann et tilfelle ble det konstatert at av 109 utrugete  
gjøkunger, døde 43  før de forlot redet. Det er derfor 
helt klart at det m å mange egg til for å bevare  arten. Dette 
er no e v i s er ho s fu gler hvor dødeligheten  av forskj ellige 
årsaker er  st or. En kj øttmeise legger av den grunn opp til 
14 egg og en rapphøne ca. 16. En ørn derimot som bortsett 
fra mennesket ikke har noen f iende, ka n nøye seg m ed et  
eller to. Grunnene til at så få av eggene  blir  klekket og a t 
ungene ikke når f ram til v oksen alder er f lere. Det h ender 
ikke sjelden at vertsfuglene forlater redet hvis de oppdager 
det fremmede egget. Man har eksempler på at fugl ene har  
dekket til gjøkegget og lagt et  nytt kull ovenpå  det gam le. 
Blir nå gjøkungen klekket, ha r den lett for å røpe seg ved 
sitt skrik og blir da  et lett bytte  for en rekke fiender som 
katter, ekorn, rotter osv. 

Det er i grunnen underlig at  så m ange småfugler godtar 
gjøkeegget, m en nettopp her er  de t at  me rkverdighetene 
hos denne fuglen begynner å vise seg for alvor. Gjøkeegget 
er nem lig i forhold til fuglen s størrelse meget lite, ikke 
stort større enn et gråspu rvegg. Dertil kom mer at det 
varierer m ere med hensyn  til farge enn noen andre 
fugleegg. Det kan være ensfarget lyseblått eller mørkt 
blågrønt, hvitt m ed rødeprikke r, jevn t g råbrunt sp raglet, 
blått med røde, brune, grå og grågrønne flekker og skjoller 
osv. Kort  sa gt det  ka n l igne et  hvil ket som hel st annet 
småfuglegg. En annen eiendomm elighet er at skallet er ca. 
3 ganger så tykt som  hos vert sfuglenes egg. E t utblå st gj 
økeegg veier ca. 230 m g, m ens for for eksempel  et  
buskskvettegg bare veier 70. (1 mg - 1 tusendels gram.) 

Nå må man ikke tro at gjøken selv kan bestemme fargen 
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og den om kommer derfor snart av  sult og kulde. Dette er 
naturens måte å r eagere på f or at d e som er ig jen i re det 
skal bli så kraftige og st erke som  mulig. For oss 
mennesker som forsøker å ta o ss av de svake, høres dette 
grusomt og unaturlig, m en vi skal huske på at  dyrene 
reagerer på  e n hel t a nnen må te enn vi  gj ør det  og der for 
ikke kan m åles m ed den m ålestokk vi legger p å 
menneskelige forhold. 

Er nå  gjøkungen bl itt alene i  r edet, få r ple ieforeldrene 
en travel tid, for byttingen blir m er og m er um ettelig 
ettersom den vokser til. D en blir sn art så sto r at den  
vokser ut over redets dim ensjoner og tar da opphold  
utenfor dette. Nå er den allerede mange ganger så stor som 
pleieforeldrene, og er disse små, f. eks. løvsangere, hender 
det at de setter seg på ryggen  av den når den skal m ates. - 
Endelig komm er den så lang t at den kan sørge for seg 
selv, men nå er verts-fuglene så slitne og pjusket at det er 
en ynk å se. 

En m ørk augustna tt drar så gjøku ngen alene sørove r 
mot de t ukje nte. De n til bakelegger uten å være i tvil om  
veien de m ange tusen km  ned til tropisk Afrika hvor den 
over-vintrer. Den har ingen so m viser den veien, for dens 
virkelige f oreldre er reist fø r de n og pl eieforeldrene bli r 
som regel lenger hos oss fø r de begir seg sørover på 
høsttrekket. Det er neppe noe som så klart og tydelig viser 
oss hvilken gåte fugletrekket er, enn denne gjøkungen som 
alene drar ut i natten mot de t ukjente og finner veien til 
det stedet hvor den kan oppholde livet vinteren igjennom. 

Gjøken har vært om talt og diskutert i uminnelige tider. 
Den berøm te greske naturforsker Aris toteles som  le vde 
350 f . K r. skrev om  den og kjen te til at den kastet sine 
pleiesøsken ut av redet. Side n hans tid er det mange som  
har beskjeftiget seg med denne fuglen. 

I England hvor interessen for fugler er ualminnelig stor 
er det  ma nge or nithologer s om har studert gjøken. - D et 
ble i sin tid ført en hiss ig diskusjon om hvordan 
hungjøken la egget i vertsfuglenes reder. Det dannet seg to 
grupper som stod steilt m ot hverandre. Den ene m ente at 
gjøken la egget sitt på  bakken og deretter tok det i nebbet 
for å 

anbringe det  i  re det. De n andr e gruppe n på stod li keså skrå -
sikkert at den la seg direkte på  redet og verpet direkte i dette. 
- Selvfølgelig kan den gjøre begge deler. Vi har her i lan det 
flere bevis for at gjøkunger er funnet i reder so m har ligget i 
hule træ r og hvor inngangshu llet har vært så lite at 
hunngjøken umulig kan ha passer t den. Det er derfor utenf or 
enhver tvil at den m å ha tatt sitt egg i nebbet og deretter har 
sloppet det ned igjennom  åpni ngen. P å den måten har det 
hendt at den har spe rret sin egen unge inne , idet den ikke har 
kunne komme ut av redet. - Vi  har på den annen side også 
øyenvitners beretninger om  at den har lagt egget direkte i 
redet. 

Den s om vir kelig ha r kl arlagt for holdene ve d gj økens for-
plantningshistorie er englenderen Edga r Chance. H an har 
skrevet to bøker om dette. Den ene er «Gjøkens hemmelighet» 
som kom i 1922 og den annen «Sannheten om gjøken» som ble 
utgitt i 1940. 

Chanse hadde lagt merke til at gjøken meget ofte la eggene 
sine i  hei piplerkenes reder. Han oppsøkte derfor et om råde 
med en omkrets av ca. l_,5 km, bevokset med lyng og gyvel og 
omgitt av skog og dels av frukt haver. Her ruget det temm elig 
mange par heipiplerker, og he r fikk han se ting som  ikke 
mange hadde sett før ham. 

Dette stedet besøkte han flere år i trekk, og en del av de 
resultater han kom til skal nevnes her. 

Det viste seg at hun ngjøken sitter på lu r og merker seg de 
småfuglene som holder på m ed å bygge. - Når den nå har fåt t 
rede på at f, eks. fl ere par heipiplerker hold er på med dette, er 
den selv klar til å ta fa tt på  e ggleggingen. Når nå eggene  
begynner å komme, besøker den et av redene flere ganger for å 
undersøke om a lt er  i  or den. Er  det nå kom met 3-4 egg i det 
setter den seg opp på en gren  en 75-100 m  vekk og her sitter 
den stille en lang stund, opp til 3 timer. Så flyr den i glideflukt 
direkte ned ti l redet, legger seg på dette, og i løpet av ganske  
kort tid er egget lagt. Derett er flyr den vekk m ed et av 
redeeggene i nebbet. I flere tilfeller er det helt utvilsomt at den 
spiser dette 
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Fuglefaunaen på Ytterøy i Ytre Romsdal.  

egget. Når  de n har  la gt e gget høre s ne sten all tid et  e get 
boblende skrik når den er ko mmet et stykke unna redet. 
Dette skriket er meget eien dommelig og helt um ulig å 
gjengi. Gjøken forholder seg altså som en høne som  begyn-
ner å kakle etter verpingen. 

Av Sven Sømme. 

Utsikten vestover fra Molde har et lite åpent gap der en 
tilsynelatende ser like til havs. Unde r sy nsranden lig ger 
likevel en lav øyre kke som  en først ser når en komm er 
lenger vest . Be gge si der av << Gapet» er  bra tte. På  s ørsia 
går topper av fastlandet opp til vel 1000 meter, og på 
nordsia ligger O tterøy m ed Heggdalshornet og 
Opstadhornet s om karak teristiske prof iler. Det siste er 
®tterøys høyeste fj ell med sine 755 m . Naboøya Gossen i 
nord er flat som  en pannekake . D er ligger bl. a. Aukra 
flyplass. Men Øtterøya  e r st upende bra tt på alle kanter, 
med en sm al s trandslette som  fjellfot. B are i nordvest er 
strandsletta bred. P å strandsle tta klo rer gå rdene seg fas t 
rundt hele øya, men inne på øya fins ingen gård, bare noen 
få setre hist og her. Overalt går øya  bratt opp til en 
gjennomsnittshøyde av ca. 500 m og enkelte høyere topper. 
Et pa r kor te dal fører gr aver seg inn fra sør og et  par fra 
nord. Ellers minner øya nærmest om en ost, vel 1 m il lang, 
1/3 mil bred og 500 m høy. Det er litt bjørk og osp rundt det 
meste av øya. På sørsiden også mye hassel, til dels alm, og 
her har barlinden ett av sine  nor dligste vokse steder i  
Norge. De to dalførene som skjærer seg inn fra sør (Sør- og 
Nord-Heggdal) har grov, knudre t furuskog, - til dels ren 
urskog urørt  a v øks . Skogbot nen er et  ne sten 
uframkommelig villniss av røslyng og eine r. Dis se gå r 
høyere enn furuskogen, og oppe  på sn aufjellet er d er 
mange steder fine grassletter med ypperlig beite for sau. 
Det dype Julsundet skiller Otterøya fra Moldehalvøya i øst, 
og Mifjorden skiller fra fastland et i  sør. I  vest  er  der  et  
smalt sund over til Miøya, i nordvest den over en mil brede 
Harøyf j orden, og i nord Kj erringsundet med utallige 
holmer og skjeer som skille mot den flate Gossen. 

Denne landskapsbeskrivelsen er nødvendig å ta m ed som 
bakgrunn for det ganske m erkelige dyrelivet på Otterøya. 
Øya er møteplass for innlandets og skjærgårdens dyreliv. 

Ved å f inne og kontrollere alle  heipiplerkeredene innenfor 
området kunne Chanse  f orutsi h vilket re de gjø ken v ille 
velge og også så no enlunde klokkeslet tet nå r de n vil le 
legge. De t vis te s eg neml ig at  al le eggene ble l agt me llom 
kl. 12 og kl 7 om  etterm iddagen. Av 15 egg som  alle ble 
lagt av en og samme gjøk i en sesong, ble de 10 lagt mellom 
kl. 4 og 6 em. Et terhånden var Chance blitt så sikker- i sin 
sak at han kunne bygg e et skjulested ve d det redet gjøken 
skulle br uke, og det  lykke des h am flere ganger å film e 
fuglen mens den lå på redet og la sitt egg. 
Småfuglene oppfører seg under dette høyst forskjellig. Noen 
ganger forsøker de å jage bo rt gjøken, andre ganger synes 
de å være henrykt ov er bes øket, og Cha nce ne vner t il og 
med at en heipiplerke forsøkte å gi gjøken en grønn larve da 
den skulle legge egget. 
Det alminnelige er jo a t gjøken blir forfulgt av sm åfuglene 
når den viser seg, og som  rege l kan m an si at de fleste 
fugler er alt annet enn henrykt over besøket. --- Det hender 
at ha nngjøken komme r t il re det førs t, og nå r de n så  bl ir 
anfalt av eierne, lok ker de n disse m ed seg så hunngjøken 
kan besøke redet i fred. 
De fleste har vel sett hvordan en spurvehøk blir for fulgt av 
en hel del småfugler når den viser seg, særlig pleier linerler 
og svaler å være hi ssige. Nå har gjøke n noenlunde samme 
størrelse o g samm e lan ge ha len som spurvehøken og den 
blir som  nevnt også forfulgt  av  en  rek ke sm åfugl so m 
betrakter den som  fiende og  s om mu ligens ka n for veksle 
den med en høk. Antagelig er de t vel dette so m er årsaken 
til at  den før  så al minnelige overtro kunne o ppstå, nem lig 
den at gjøken i slut ten av juli, når den holder opp m ed å 
gale blir forvandlet til en hauk. 
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Pattedyrene skal jeg bare nevne med et par ord. 

av o r r f u g 1. I en tue som var tett a v blåbæ rlyng fa nt 
jeg våren 1943 et rei r med 8 eg g, og mora på reiret. Ru ndt 
reiret lå  rester av gam le, sk jøre eggskall, hvilket med sik -
kerhet viset at reiret hadde vært brukt også i et tidligere år, 
men våren 1944 var reirplassen ikke i bruk. 

Orrhanene sp ilte på snaue heier overfor skogbandet. På 
en flekk tellet jeg 7 haner, og jeg kunne på samme tid høre 
sikkert 30 haner b uldre og blåse. Jeg ha r al dri funnet 
rikere orreleiker. I spilltiden lot det ikke til at været hadde 
noe å si for  orrha nene. De spilte i sol, i regn og sl udd, i 
storm og s tille. En stormnatt med striregn kom jeg over 5  
haner som  spil te på et s vaberg der stormen to k fulle ta k. 
Jeg lå på m aven 30-40 meter fra dem og så dem spilte , 
men kun ne ikke h øre e n l yd for st ormen. Når de sn udde 
baken m ot været , b låste den flotte halevifte n fram over  
hodet på dem. Likevel spilte og blåste de like kjekt. På e n 
dagstur midt i september 1942 skremte jeg opp 32 orrfugl i 
de ø verste liene. Ot terøya hadde altså en s tor o g g od 
bestand av orrfugl. 

Da jeg en morgen ved 1/.)5-tiden kom ned i furuskog fra 
orreleiken, fikk jeg plutselig høre fullt og tydelig spill av 

O t e r e n har jeg skrevet om før. Den er tallrik langs 
strendene (derav sikkert navnet Otterøy), men går sjelden 
innover øya. H a r e, r e v og e k o r n fantes ikke opprin-
nelig på Otterøy. En eller to sølvrev har sloppet ut fra 
revegårder (ca. 1940), og det er mulig at en bestand nå er 
under utvikling. Høsten 1943 slapp jeg ut to harer, Mons og 
Marta, som var fanget i Valldal på Sunnmøre, og nå (1948) 
er der en ganske kraftig harebestand der, sikkert et par 
hundre dyr. Mink er sannsynligvis også kommet til øya i 
løpet av de siste år (etter 1945). F j o r d k o b b (sel) 
kommer ofte på besøk, men har ikke fast tilhold noe sted 
langs strendene. N i s e svømmer stadig inn og ut av sund og 
viker. Juledag 1942 stod jeg i min stue og så på at to 
praktfulle spekkhoggere (staurhynninger) svømmet dovent 
gjennom Misundet. Det var fleskløs tid, og min reaksjon var: 
”Der går alle tiders fineste julegriser”. 

Men det er særlig f u g 1 e 1 i v e t som er interessant 
på Otterøya. Det er en bes ynderlig blanding av fjelle ts, inn-
landets og kystens fugleliv. 

Som jeger interesserer jeg meg særlig for hønsefuglene. 
Mine f ørste turer til f jells lærte m eg at  1 i  r y p a  fa ntes 
over hele øya, sær lig øve rst i bjerkebeltet o g over hele 
snaufjellet. I årene 1 941-1945 var den i kke noe n gan g 
påfallende t allrik, m en i n ovember har je g et par ga nger 
sett en fl okk på ca. 1 00 r yper. Pås ken 1942 fa nt je g fo r 
første gang også f j e 11 r y p e (fjellskarv) der.
 Da var de n så spak at  vi k om den på et par meters 
hold, o g når  vi kaste t sn øball på den, du kket den seg bare  
ned bak steinene et øyeblikk. 

Fjellrypa holdt seg på d e 3 hø yeste toppene, Opstadhor-
net, Heg gdalshornet og Rørsethornet, al le m ellom 650 o g 
750 m . De n fl øy m ellom disse to ppene, og je g ha dde i nn-
trykk av at alt utgjorde en bestand. En ikke særlig stor, men 
solid bestand. Jeg kunne se kansk je 30 f jellryper på en dag  
under heldige forhold. 

I liene opp til snaufjellet var der en meget god bestand
 

43 
42 



Av va derne vi l je g bare nev ne noen få . R u g  d e n var 
meget tallrik overalt i l iene på Ot terøya. Om våren var der et 
enestående flott trekk. Undertiden fant jeg også overvintrende 
rugder på vestsiden av øya. 

M e k r e g a u k (enkeltbekasin) fantes på en stor myr i Sør-
Heggdal. Der var det også s t o r s p o v e, og den holdt mye til 
i den langgrunne fjæra like utenfor. Om høsten traff jeg 
undertiden småflokker av heilo oppe i fjellet. De var nok på 
trekk. 

H e g  r e hek ket i plantet fu ruskog p å Go ssen. Der v ar 
våren 1941 kanskje så meget som 40-50 reir i kolonien. Noen 
få par hekket o gså på en h olme mellom  Gosse n o g Ot terøy 
(også plantet f uruskog), m en så v idt je g vet er de r ingen 
hekkeplass på Ot terøya. Året r undt, og især  om vinteren, var 
der hegre på besøk overalt langs strendene på Otterøy. 

Jeg hopper over de fleste småfugl, men må nevne at jeg ofte 
så s n e s p u r v oppe i fjellet, visstnok utenfor hekketiden. R i 
n g t r o s t hekket overalt rundt øya til like opp for sjøen. 
Svarttrost var tallrik, gråtrost likeså, men m å 1 t r o s t var 
der bare få av. Så vidt jeg husker, var  rødvingen alminnelig. 

tiur. De t var i S ør-Heggdal. Siden fant jeg en spillplass t il i 
dalen, der jeg samtidig kunne hore 3 tiurer. Røy så jeg sjelden, 
men av spor ene om vinteren regnet jeg ut at SørHeggdal m åtte 
ha en  bestand (1 943--44) på 4-5 par storfu gl. Det ble meg 
fortalt at der i N ord-H eggdal var l itt m er storf ugl. E n kve ld 
skremte jeg opp 5 røyer der. 

Så er det  rovfuglene. L a n d ø r n (kongeørn) hekket årlig i  
Rørsethornet (nordsiden). Der var også et gammelt reir i en stor 
furu øverst i  Nord-Heggdal, men jeg kan i kke med sik kerhet si 
at jeg har sett det bebodd. Ørn var -  og er nok ennå - et  daglig 
syn på Otterøya. Jeg så dag lig 2, undertiden 3 sammers. En dag 
så jeg  t o ørner s om sve vet på  de n oppstigende l uften over en  
kvass fje llkam. De drev  en s lags le k m ed hverandre, og det så  
ut til at det var om å gj øre å komme øverst. Den øverste slo da 
ned på den u nderste, og denne s nudde se g på r ygg m ed e:~ 
elegant bevegelse og slo klørne oppover mot «angriperen». Det 
var en flott og morsom oppvisning i flykunst. 
Siste vinter (1947---18) så kaptein Arne  Grønningsæter, Aukra, 
5 ørner på et skjær på nordsiden av Gossen, ca. 11/2 mil i 
luftlinje fra Otterøy. Oppe i fjellet fant jeg høsten 1943 flere lam 
som ørna hadde spist på og sannsynligvis drept. 
H u b r o hørte jeg ofte i Misundet. Den holdt til i et bratt berg på 
Miøy like vest for Otterøya. En k a t t u g 1 e fikk jeg i 
kråkefella, og jeg hørte den ofte om våren i SørHeggdal. Jeg har 
for øvrig ofte sett små rovfugl også på Otterøya, men kan ikke 
bestemt si hvilke arter. 
K r å k e var det mye av, og særlig mye på Gossen. Våren 1941 
fanget og skjøt jeg der 514 kråker, mest i felle. Det var ypperlig 
mat. 
R a v  n  e n var  i kke ak kurat tallrik på O tterøya, m en en  h ørte 
den stadig i  fjelle t, gjerne 2-3 sammen, og en gang f ikk vi en i  
kråkefelle. Vi sp iste de n, o g den s makte p ositivt v ondt. M ens 
jeg nå e r inne på mat: oter er godt spiselig, uten transmak, men 
kjøttet bør krydres litt, ellers smaker det ikke noe. 

På sjøen er det  rundt Ot terøya de t v anlige f uglelivet m ed 
hekkende måker, tern er, t yvjo, ærfugl, s karv, teist os v. 
Tyskerne gj orde har dt i nnhogg i æ rfuglbestanden. F uglene 
var fre det og he lt tam me, og derf or le tt b ytte. Un dertiden 
brukte de mitraljøse på flokkene. Men bestanden ser ut til å ta 
seg fort opp igjen nå. 

Gås hekker på flere a v sm åøyene m ellom O tterøy og 
Gossen. Jeg må med skam bekjenne at jeg i kke vet om det er  
grågås eller sedgås. 
Av e n d e r har jeg i et tjern oppe på Otterøy skutt krikkand 
Og k v i n a n d, beggeutenfor  hekketid. Stokkand holdt gjerne 
til i en saltvannsstrøm ved Rakvåg på nordsiden av øya. Den 
lille fiskeanden (siland) er vanlig overalt langs strendene, 
særlig om vinteren, men laksand har jeg ikke sett. 
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Fjellerka, denne tundraens kara kterfugl, har i Norge si n 
største ut bredelse i Finnmarken, men hek ker o gså om enn 
mer sporadisk på våre s ydlige hø yfjell. Den b le allerede i 
1887 på vist ruge nde på  Dovref jell av Col lett o g er seinere  
funnet i Jot unheimen, i  Kvikne, i Røros-traktene, i Gaus-
dalsfjellene og på Hardangervidda. Endelig ble 1 indv. iakt-
tatt på PL ondeslottet i Rondane 9. j uli 1946 av preparant P. 
Valeur og S. Haft orn - m indre en n 1 0 m eter fra fjel lets 
høyeste punkt, 2183 m. o. h. 

Så li te påa ktet som  fjel lerka er og s å lite bemerket s om 
den gj ør seg, er den le tt å overse i fjellet og en nærmere 
undersøkelse vil san nsynligvis br inge f or da gen en v idere 
utbredelse enn den vi er kjent med i dag. 

På Hardangervidda ble den første gang funnet rugende av 
Løvenskiold i 1934 (L ø v e n s k i o 1 d: Håndbok over 
Norges fugler). Omtrent samtidig gjorde Holgersen en rekke 
iakttagelser over fjellerkas forekomst på vidda, idet han fant 
den temmelig spredt, «men sammenlagt atskillige par -- over 
hele strekningen fra Grotflott til Bjoreidalen i juni 1934 og 
beg. av juli 1936». Bare ved Normannslågen bie det gjort 
reirfunn. Det inneholdt 11. juni 1936 4 egg, som ble klekket 
22. juni (H o 1 g e r s e n : Stavanger Museums 
Årshefte 1941-42, s. 83). 

I ju ni dette år gj orde vi e nkelte i akttagelser over fje ll-
lerka i tra ktene om kring Bj oreidalen (Har dangervidda). 
Fjellerkas biologi er f orholdsvis lite kjent. Våre iakttagelser 
kan de rfor være av  i nteresse, sel v om observas jonene e r få  
og av temmelig tilfeldig karakter. 

I alt ble påt ruffet 3 forskjellige par v ed Bjoreidalen. Den 
første fjellerka op pdaget vi 2 2/6 på Nute n (ca. 12 50 m. o. 
h.). Her ble  samme dag reiret fu nnet. Det inneholdt 4 unger 
og vil nedenfor bli mer utførlig behandlet. 

Vanlig s t o  r 1 o m  hekket ved et fiske tomt vann i ca. 400 
meters hø yde på Ot terøy. Me n de r er fis kevann ikke la ngt 
unna. 
Om vinteren kom den store h a v i m m e r e n på besøk. Vi 
skjøt nokså mange eksemplarer. De holdt gjerne til vinter etter 
vinter på de samme stedene, der en alltid kunne regne med å se 
dem. Men de er vanskelig å jage, sky og lure. Den største jeg 
skjøt var 100 cm lang fra nebbspiss til halespiss og veide 6,2 
kg. Den minste jeg skjøt veide 5,2 kg.Den sjeldnere C o 1 y m 
b u s A d a m s i kan jeg ikke si å ha sett. 
Sjøorre (Oidemia fusca) og svartand (O. n i g r a fantes be gge 
om vinteren, førstnevnte ofte i store flokker. 
Ikke så sjelden kom den lille vakre h o r n d y k k e r e n (P o d 
i ce p s a u r i t u s) på besøk. Det var bestemte bukter og strøk 
der den gjerne holdt seg om vinteren. Dette er ikke noe forsøk 
på en liste over sjø- og landfugl rundt Otterøya. Mange er 
sløyfet. Men jeg har forsøkt å stille sammen noen opplysninger 
om de mest karakteristiske. Forsøket har sine huller som jeg er 
fullt klar over. Kanskje har jeg utelatt arter som er mer 
karakteristiske enn de jeg har nevnt, og slik fugl som er 
alminnelige overalt har jeg sløyfet helt. Ett karakteristisk trekk 
må jeg likevel ta med: På vestsiden av Otter øya fins ingen s v 
a 1 e r. Der er løer og takskjegg, men ingen svaler. Det har 
slått meg som merkelig. 
Jeg har s krevet denne artikkel som eksempel på den merkelige 
blandingsfauna en kan finne på overgangen mellom innland og 
åpen kyst. Innenfor et  om råde av  få ki lometers uts trekning 
finner e n ar ter fra så vidt f orskjellige m iljø s om fjellr ype og 
ærfugl. Fra sitt hjem på Opstadhor net kan fjel lrypa s itte og se 
ned på hegre, sp ove, s karv o g teist, sel  o g nise 7 50 m eter 
lenger ne de. Mens orr hanen s piller flyr svar tbaken s krikende 
over. E n kan h øre tiurspill o g tjell samtidig. El ler ka ttugle og 
hegre. Drive sjøfugljakt og rypejakt samme dag. 
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Par nr. 2 ble første gang observert 25/6 i Stikstudalen, et 
par hundre meter fra et snøuglereir (N y c t e a s c a nd i ac 
a), ca. 1 2 2 0  m. o. h. Den ene av fuglene ble sett med mat i 
nebbet, og det var derfor utvilsomt at også dette par hadde 
unger. Fuglene holdt seg på samme sted ved et besøk 2 8 / 6 ,  

og det ble nå konstatert at paret allerede hadde store unger 
som forlengst hadde sagt reiret farvel og som tydeligvis søkte 
næring i stor utstrekning på egen hånd. De var meget vare og 
umulig å komme nærmere enn ca. 10 meter før de tok 
vingene fatt. Ungene røpet da en allerede vel utviklet 
flygeferdighet - likesom de på bakken var like kjappe til 
beins som den voksne fugl (fjellerka beveger seg på bakken i 
skritt eller løp, hopper ikke). Den omstendighet at begge 
foreldre ble observert med mat i nebbet fortalte at ungene 
framleis ble foret og at de derfor ennå ikke var helt 
selvstendige. Matskriket til ungene var en temmelig svak 
vibrerende, dirrende lyd som kan gjengis med «v r i i i». 
Observasjoner over ungenes reirtid mangler så vidt oss 
bekjent for vår fjellerke, men hos andre raser skal denne tid 
dreie seg om 9-12 dager (W i t h e r b y : The Handbook of 
British Birds). Sammenholdt med at reirtiden for ungene til 
sanglerka (A 1 a u d a  a r v e n s i s) ifølge samme kilde er 
9-10 dager og at ungene er flygedyktige 10 dager seinere - 
må fjellerkas unger den 28/6 minst ha vært 20 dager gamle. 
Regner en så rugetiden til 14 dager (ifølge Witherby 10-14 
dager hos amerikanske raser), må dette fjellerkeparet ha hatt 
fullagt kull 25 mai og påbegynt eggleggingen seinest 22. 
mai, hvilket må betegnes som et meget tidlig tidspunkt i 
fjellet. Til sammenligning kan nevnes at de fleste småfugl 
som heipiplerke, blåstrupe, lauvsanger, lappspurv og 
steinskvett hadde mer eller mindre rugede egg eller små 
unger i reiret ved vår avreise 1. juli. Utfløyne unger hos 
småfugl ble bare iakttatt hos gulnebbirisk (Carduelis 
flavirostris) og en enkelt gang hos heipiplerke (et reir som 
inneholdt bare en unge ble forlatt 25-26/6 av den ennå ikke 
flygedyktige unge). 

Selv til fjellerke å være synes 22. mai å være et usedvanlig 
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ved en nøye undersøkelse viste seg å huse hverken reir eller 
unger. 

Men selv om fuglene viser seg forsiktige ved reiret (eller 
de utfløyne unger), er  de på sett og vis  spake også. Når  vi 
oppholdt oss ved reiret, befant paret seg like i nærheten, løp 
rundt på bakken og kunne of te nærme seg inntil en avstand 
av ca. 10 meter. De tok fors tyrrelsen gjennomgående rolig, 
og var det ikke for den karakt eristiske varslingsmåten (lyd 
nr. 1 i l ydregisteret nedenfor) som hørtes av begge fugle så 
lenge vi  over hodet be fant o ss på reirplassen sam t de 
mystiske ma tforsvinningsnumre, skulle en tro at pa ret v ar 
fullstendig upåvirket av vårt besøk. 

Alle 3 hanner ble hørt synge,  men alltid sittende på bak-
ken eller på en stei n - aldri under flukt. Sangen var en kort 
munter strofe som på en utmerket måte passet inn i det øde 
og forblåste landsk ap og som  m innet noe om  1_app-
spurvens sang, en sam menligning som  også Ivar Hortling 
har trukket. Det var forholdsvis sjelden fjellerka opplot sin 
røst til en  visest ubb. Under rugetiden derimot skal den  
synge flit tigere og da ne sten al ltid i f lukten. «Fra en sten  
stiger den i sp iralformige kredse syngende op til  en ganske 
betydelig høi de, hvor  de n, stadigt syngende, holder seg i 
længea°e tid, idet den snart sæ nker seg nogle m eter, snart 
atter gjør nogle vingeslag opover, for saa tilslut at kaste seg 
ned blandt gruset.» (C o 11 e t t :Norges Fugle.) 

Kun en e nkelt g ang b le fjelle rka se tt foreta en s irkel-
formet flukt over reirområdet, idet en hann (par nr. 1) hevet 
seg ca. 50 m eter over bakken og slo en del runder ove r 
terrenget, men den sa ng ikke, bare lokket  «tje. .. tiiii» (lyd 
nr. 1). 

Foruten sangen har fjellerka en rekke forskjellige lyder, 
og det merkelige er at flere av disse lydene i mangt minner 
om andre sm åfuglers lokke- e ller varsletoner.  Stundom  er 
likheten helt forvirrende. Jeg skal i det følgende gi en over-
sikt over de registrerte f j ellerkelyder : 

1. Det alminneligste tema består av en dobbeltlyd og kan 
gjengis med «tj e .... tiiii». Ofte er det en liten pause 
mellom

tidlig tidspunkt for  eggleggingen. Løvenskiold beretter i 
sin nye håndbok at den på de sydlige høyfjell sjelden har 
egg i  reiret  før i  de første dager av juni. I 1934 var det 
således egg i reira omkring midten av juni (sml. dessuten 
det allerede omtalte reirfunn av Holgersen). 

I Finnmarken begynner eggleggingsperioden sist i 
mai og strekker seg helt til slutten av juli, «idet en d e 1 
p a r (muligens de ældre )lægger et nyt kuld egg omkring 
1. juli, efter at ha utklækket det i mai lagte kuld. Hos de 
fleste par begynder dog egglægningen ikke før i anden 
uke av juni, og disse utruger bare dette ene kuld».  
(S c h a a n n i n g: Norges Fuglefauna.) 

Par nr. 3 er representert ve d e n e nslig ha nn som bl e 
obs. nær toppen av T rondsbunatten (ca. 1320  m . o. h.) 
29. juni. Den ble bare iakttatt en kort stund, og i løpet av 
denne tid såes ingen hunfugl. Muligens lå denne ennå på 
reiret. Det kan i denne forbindelse nevnes at hunnen hos 
fjellerka er alen e om rugingen (H o  1 m  s t r ø m : Våra 
fåglar i Norden). 

Fjellerka blir av de fleste  or nitologer (e ks. Coll ett, 
Søderberg, W itherby) betegne t som en lite sky fugl, 
mens Holgersen (1.c.) på sin side stem pler den som  sky 
og det  i kke hel t me d urett e. Når  vi innfant  os s på  
reirområdet, hadde de vakt somme fjel lerker forl engst 
oppdaget oss; plaserte  seg gjerne på en  stein og tok til å 
varsle i god tid. De  røpet nødig reir eller unger. B le vi  
stående på reirplassen, gj enopptok fuglen e snart den 
avbrutte ma tleting. Han og hun holdt som  regel trofast 
sammen, løp rundt på bakken og søkte føde side om side. 
Snart hadde en av dem nebbet  ful lt av inse kter, og vi 
ventet hvert øyeblikk at den skulle fly til reiret, men 
plutselig var m aten vekk uten  at vi kunne  på vise noe 
annet «gjemmested» enn dens  egen m age. Dette hendte 
gang på gang. Snart hadde ha nnen m at i nebbet, snart  
hunnen, m en m aten forsvant al ltid på samm e m ystiske 
måte. Dette for hold bl e i kke bar e ia kttatt hos  par  nr . 1.  
Også par nr. 2 var m eget forsiktige med å røpe ungene, 
og de t ble  li keledes obs ervert e n st or i nsektklump s om 
en av fuglene hadde i nebbet plutselig forsvant på et sted 
som 
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de t o l yder, og s tundom kan de f oredras ua vhengig a v h ver-
andre. Den f ørste er k ort og m arkert, har svak m etallklang og 
er nesten, om ikke helt, lik varselskriket t il steinskvetten (O e 
n a n t h e o e n  a n t  h  e). Den andre lyden er  av helt; annen 
karakter og består av en enkelt langtrukken tane som foredras 
på e n r olig og fi nt a vstemt måte. B arth bes kriver de nne l yd i  
sin dagbok som et vem odig, m ollbetont fløyt s om minner om 
heilo, men er mye spinklere. 

Når vi tre ngte inn på f j  ellerkas re irområde, va r det al ltid 
denne ly den so m møtte oss - fø r vi o ppdaget fu glene. Og  så 
lenge vi oppholdt oss på reirplassen hørtes de vemodige toner 
avbrutt a v en o g an nen pa use. V i fik k derfor det bestemte 
inntrykk at låten var uttrykk for uro og engstelse. Begge kjønn 
har den i sitt repertoar. 

2. Hos par nr. 2 og 3 (bare hannen?) hørtes en lyd som i ett 
og alt  l ignet la ppspurvens l okketone « uuu» eller  « yyy» 
(blanding av u og y) . Denne l yd hø rtes i forbindelse med 
steinskvettlyden nevnt under punkt 1, altså: «t j e ... y y y». 

3. Da vi satt ved reiret til par nr. 1, hørtes bl. a. en lyd som 
lignet gulspurvens (E m b e r i z a e i t r i n e 11 a) korte, tørre 
lokketone. Om lyden stammet fra begge kjønn vites ikke. 

4. F jellerka (beg ge kjønn?) har videre en lyd som  ligne r 
påfallende l inerlas (M o t a c i 11 a a 1 b a) ve lkjente lokk:e-
tone. Lyden ble hørt hos par nr. 1. 

5. Endelig b le en hann (par nr.  2) flere ganger hørt u tstøte 
en l yd helt tils varende varselr opet til heipiplerka (A nthus 
pratensis) og som kan gjez.;is med: «tirre .... tirre .... ». 
I det følgende skal jeg gi en nærmere omtale av reirfunnet. Det 
ble som nevnt funnet 22. juni på fjellet Nuten ved Bjorei.dalen 
og lå ca. 20 m eter fra  øve rste punkt ( høydeforskjell ca.  1 
meter) i ca. 1250 m. h, o. h. Reirområdet (fig. 2) var et nesten 
helt f latt platå med sparsom vegetasjon av reinlav, mose, gras 
(fjorgammelt og fr iskt) sam t noen få lave og f orblåste 
dvergbjerkkratt, hvorav ett (omkrets 11

/2  X 2 m - sees til høyre 
for teltet på fig 2) vokste 

Fig .  2 .  Hekningst ,erreng for  . f ,1el lerkepar  nr .  Y .  Reiret  (se  f ig .  

l igger  mello-~jz  tel tet  og  dvergbjerkkrat tet  t i l  hQyre  for  tel tet .  I  
bakgrunnen Hardarrger jpkulen.  (BccrtTz  fo to.)  

 
Fig .  3 .  Fje l lerkereir  (par  nr .  1)  gned  3 unger  fotografert  25/6.  En  f jerde 

unge forlo t  reiret  en  s tund for  bi ldet  b le  tat t .  (Barth  fo to .)  
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kroppen), men ennå ikke flagredyktige. - Reiret ble ikke 
seinere undersøkt. 

1 meter fra reiret. Ellers fantes en del spredtliggende 
steiner som maksimum hevet seg ca. 20 cm over bakken. 
Selve reiret lå helt åpent og ubeskyttet mot vær og vind 
(fig. 3). En liten grop i bakken (utgravet av fuglene selv?) 
var utforet med finere og grovere (tynnbladete, men 
brede) tørre strå, noen fjær, dessuten litt planteull, 
visstnok av Salix. Pdeirgropens diameter var 7 X 7 cm 
med en dybde av 51/z cm. 

Matingsliste. 

Om formiddagen kl. 11 den 24 /6 ble et kamuf lasjetelt 
oppsatt 8 meter fra r eiret. Flytte t til avstand 1 1

/2 meter 
etter 3/~ time. Barth satt e seg inn kl . 12.00. Ingen av fug-
lene torde komme  nær mere e nn 8-10 meter. Ungene l å 
helt stille. Det var skyet vær, men opphol d, lett bris. Kl. 
13.15 tok det til med regn so m vedvarte til kl. 14.0 0. 
Foreldrene kom ikke. Etter hve rt stilnet været helt. Kl. 
14,30 kom Haftorn, og vil flyttet teltet til en avstand av 3 
meter fra  r eiret. Ha ftorn gikk kl. 14.15 ette r at Bart h 
påny hadde satt seg inn i telte t. Første mating skjedde av 
begge for eldre sa mtidig kl. 15.05. Unge ne hadde  da 
sultet i ca. 4 tim er, men ga aldri noen lyd fra seg. Etter  
matingen grep den f ørste av makene en skittpose som  lå 
ca. 10 cm fra reiret og fløy av sted med den (skittposen  
hadde en av ungene gi tt fra se g da vi hadde de m ute av 
reiret f or veiing). Den andre var litt seiner e ute m ed 
matingen og -bøyde se g etterpå ned mellom ungene og 
fant en skittpose den og. Alt gikk i fykende fart. 

Foreldrene lette of test etter mat sammen,idet de 
beveget seg i samme r etning og sj elden fjer net seg m er 
fra hverandre enn 2- 3 meter. De fløy sjelden langt etter  
maten, men trippet mest ut av  reiret til de nærmeste om-
givelser - en 20-30 meter. Etter kl. 17 dro de nesten alltid 
ut av sikte mellom hver m ating som ikke skje dde så oft e 
lenger. 

22/6. Reiret ble funnet ved at vi før te en slepeline over 
reirområdet med det resultat at  de sultne ungene tok til å 
skrike av f ull hals idet lin en gled over reiret. Det  
inneholdt 4 ca. kvart- til halv fjærete unger - ingen egg. 
Vingemålene var henholdsvi s 23, 27, 29 og 30 mm. Av  
og til strakte de hals og synt e sitt vide, gule gap. En 
kunne ikke  da unngå å legge  me rke til de n gule tungen 
med de  3 s varte, distinkte fl ekker, hvor av t o fante s ve d 
tungerota, den tredje  på tunge tungespissen. - Ve d et  
besøk på reirplassen om kvelden flekker, hvorav to fantes 
ved tungerota, den tredje på  (kl. 20.50) fløy hunne n av 
reiret. Det er derfor sa nnsynlig at  denne dekker unge ne 
om natten. Om da gen så vi de rimot aldri (hell er ikke ved 
seinere besøk) at ungene ble beskyttet av for eldrene, selv 
ikke i striregn og vind. 

24/6. 4 unger i reiret. Et kamuflasjetelt ble oppsatt nær 
reiret. Barth tilbrakte en stor  del av dagen i teltet og 
gjorde en rekke opptegnelser med hensyn til matingen (se 
seinere). 

25/6. De fir e ungene veide henhol dsvis 18.9 - 19.6 -  
20.6 og 21.8 gra m. Ba rth satt i ka muflasje fra 7.30 til  
11.30. En a v unge ne hoppet ve kk fra reiret umiddelbart 
etter første  m ating, dvs.kl. 7.4 5 kl 11.15 forl ot nok en 
unge reiret. - Ungene ville i et normalt tilfelle  sikkert ha 
ligget i reiret ennå en t id. Når de forlot det på  et såpass 
tidlig tidspunkt -  de kunne så vidt hoppe, me n på  langt  
nær fly - s å var det s ikkert en følge av f orstyrrelsen 
(veiing). De minst utviklede unger forble i reiret. 

26/6. Da reiret ble undersøkt kl. 18.15, lå de to ungene 
der framleis. De var nå fullfjærete (fjærene dekket hele 
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Bokanmeldelser. 

Herman L. Løvenskiold: Håndbok over Norges Fugler. Hefte 1 og 
2. 324 sider. Gyldendal Norsk Forlag. Kjennskapet til våre 
fuglearters utbredelse, levevis og vandringer er forøket betydelig 
siden Colletts og Schaanings håndbøker over norske fugler utkom. 
Dertil har siden den tid skjedd ganske store forskyvninger i mange 
arters utbredelse. Mange arter som før var alminnelige i en egn er 
nå sjeldne eller helt forsvunnet, til gjengjeld har andre arter utvidet 
sitt leveområde. Det har vært et savn for alle fugleinteresserte at vi 
ikke har hatt noen moderne håndbok over Norges fugler, dette savn 
er det dr. Løvenskiold vil søke å avhjelpe. 
Det som kanskje først og fremst faller en i øynene ved gjennomsyn 
av boka er at forfatteren har brukt den treleddete nomenklatur. Ved 
å beny tte d enne p ålegger fo rfatteren seg en vanskelig oppgave. 
Han h ar satt seg fo re å undersø ke hvilk e raser som h ittil med 
sikkerhet e r konst atert i Norg e. Da d et h ar vært dr evet li te 
rasestudier i Norg e er det s ammenligningsmateriale vi har i våre 
museer sterkt begr enset. Til be stemmelse av mange av r asene h ar 
forfatteren måttet vende seg til utlandet for assistanse. 
Boka er greit og oversi ktlig ordnet.  For hver art finner vi først et 
avsnitt med beskrivelse av fuglen. Dernest en kort oversikt over de  
spesielle kjennetegn. Denne oversikten vil være særlig verdifull for 
nybegynneren. Etter en kort oversikt over artens 
utbredelsesområde kommer et avsnitt om forekomsten i Norge. Her 
er det  mange ny e ting, blant ann et en h el de l av for fatterens egne 
iakttagelser. I neste av snitt som behandler fu glens opph oldssted 
finner vi o gså meget nytt. Det te avsn ittet h ar forfatteren ogs å 
særskilt god e b etingelser for å sk rive, som v år fremste prakti ske 
ornitolog kjenner han jo nettopp f uglen i sitt miljø. Av snittet o m 
trekket føl ger d eretter, her  har forfatteren fått med d et som 
ringmerkingene har avslørt om de forskjellige arters trekk-v eier og 
vinteroppholdssted. Forplantningen er som rimelig kan være gitt et 
stort avsnitt, den  følg es av et av snitt o m føden. D en kon sentrerte 
framstillingen og  den  klare inndelingen i avsnitt gjør at det er 
meget lett å finne fram i boka til det en vil ha tak i. 
Enhver fugleinteressert vil h a stor gled e av b oka, og d a den er 
merkverdig billig h ar d e fl este anl edning ti l å ansk affe seg den.  
Boka kan trygt anbefales til alle. 
Foreløpig foreligger 3 av de 5 hefter som skal komme. 

A. W. 
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