
 



 

 

Måker og andre sjøfugler. 

Omarbeidet etter faredrag holdt i Kringkastingen 

den 3. august 1948. 

Av Edv. K. Barth.

Måkene er karakterfuglene i skjærgården. Sist i juli er alt 
som heter unger på vingene. Men de er ennå sammen med 
foreldrene - fastholder sine små familiegrupper, kan en si. 
Hvert par har to til tre unger. 

Når båten nærmer seg skjæret, der et par familier sitter, 
begynner de voksne fuglene å skrike og kakle advarende. Det 
tar tid før de venner seg av med det. De reiser til værs, mens 
ungene blir sittende ennå en stund. Foreldrene skriker 
hissigere. Da bøyer ungfuglene kroppene fremover, og litt 
motvillige retter de ut de spraglete vingene. Litt tunge i 
starten er de ennå, og vingeslagene er kjappere enn de 
voksnes. - En diger unge sitter ennå igjen på skjæret. Det 
kakler dypt og grovt oppe fra luften. Jeg tar kikkerten for å 
bli helt overbevist. Jo, ungen har en liten aluminiumsring 
rundt det ene benet, og det er en svartbak, den største av alle 
måkeartene våre - opptil en meter og sytti mellom vinge-
spissene. Hanfuglen er størst, som hos alle måkeartene. Den 



De fleste måkeartene og mange andre sjøfugl er i følge 
jaktloven fredløse året rundt. Men ærfuglen - den er ifølge 
loven av 1932 fredet mellom 15. mars og 15. oktober, og da 
er selvsagt eggene det også. Følgelig har heller ikke 
grunneieren selv rett til å ta ærfuglegg, annet enn hvis han er 
bruker av egg- og dunvær. Jeg må tilføye at bestemmelsene 
vedrørende ærfuglen er gjengitt forskjellig i de forskjellige 
utgaver av siste års almanakk (1948). I den som folk flest 
har, står det på den ene siden at det er jakttid på ærfugl fra 
15. oktober til 15. mars. På neste side står det at ærfuglen er 
fredet hele året! Ikke å undres at menigmann blir forvirret og 
at han blåser lovparagrafer en lang marsj. Så vidt jeg forstår 
er ærfugl for tiden fredet hele året. 

Ny jakt- og fredningslov har vært under arbeid siden 
1937. Det er til stor skade for alt fugle- og dyreliv at det ikke 
er gjort mere fortgang i denne sak. Uklarl:eten og misnøyen 
blant alle jegere og naturinteresserte blomstrer. 

Så vidt jeg vet kan en hvilken som helst grunneier 
understreke sin rett til å forby enhver forstyrrelse av 
fuglelivet på sin eiendom ved å «f r e d 1 y s e» området ved 
offentlig kunngjøring. Fremdeles har han da selv naturligvis 
rett til å beskatte alle de arter som ikke er gjenstand for 
offentlig fredning. Hvis han går ennå lenger og får øya 
naturfredet ved lov bortfaller også denne rett. 

En kar som aldri respekterer fredningsbestemmelser er 
kråka. Det er sørgelig hvor mange ærfuglegg den står til 
ansvar for hvert år. 

S v a r t b a k e n er den første fuglearten som tar til med 
eggleggingen ute i skjærgården. 15.-20. april går den i gang 
her i Sør-Norge. I Nord-Norge ca. en måned senere. Reiret 
ligger gjerne fritt på toppen av en knaus eller et flatt fjell. 
Noe dekking i terrenget liker den ikke. Den er herskerfuglen 
blant sine like, og vil ha god utsikt til alle kanter. - - I mai i 
år- var jeg forresten vitne til hvor forbausende frekke 
kråkene kan være, selv overfor en svartbak. 50 meter unna 
der jeg satt i skjul lå en svartbak 

kan veie omkring 1,8 kg, mens hunnen går ned i ca. 1,4. - Nå 
letter den siste ungfuglen. Jeg vet hvilken det er. For 6-7 uker 
siden satte jeg aluminiumsringen på den, mens den satt i reiret. 
Den var to dager gammel den gang. Nå er den 50. Den har 
vært flyvedyktig et par dager bare. 

- Vi er på en øy mellom Kristiansand og Mandal - riktig en 
fugleøy. Den har vært naturfredet siden 1942, og godt er det. 

Krigen ga fuglelivet i skjærgården en kraftig knekk. 
Tyskerne forsynte seg med egg overalt, og vaktbåtene plaffet 
løs på stort og smått. Matknappheten spilte for nordmennene 
en stor rolle. En ble fristet til å forsyne seg av skjærgårdens 
overflod i rikt mon. Eggrøving er nok dessverre gått i blodet 
på enkelte, men fredsårene har avgjort gitt sjøfuglene bedre 
tider. For å bøte på forholdene er flere øyer i distriktet blitt 
naturfredet i løpet av de siste 5 år. Hvorvidt fredningen 
respekteres overalt er derimot en annen sak. - Om en øy er 
naturfredet ved lov, betyr det ikke at landstigning, kaffekoking 
og lignende er forbudt. Mer. enhver form for alvorlig 
forstyrrelse av fuglelivet må unngåes. Heller ikke grunneieren 
har rett til å plukke egg eller skyte fugl på en slik øy. 

Naturfredningsbevegelsen har i alle år hatt en kummerlig 
tilværelse her i Norge. Det blir t e n k t en del, men g jort lite, 
og slik vil det fortsette, så lenge myndighetene ikke bevilger 
midler til en egen etat på dette felt. I våre naboland er fredning 
og jakt for lengst kommet inn i ordnede forhold. - Om det 
bare gjelder noe så enkelt som almanakken vår, så får vi 
forskjellige opplysninger ettersom hvilken utgave vi slår opp i ! 
- Forholdet er at jaktlovrevisjonen av 1932 resulterte i paragr. 
28, pkt. 1, som sier at: «Det skal være forbudt på annen manns 
grunn å forstyrre fuglereder eller derfra bortta egg eller dun.» 
Saken skulle selvfølgelig være klar nok. 

Om bare folk flest kjente til den rette sammenheng. Som 
det nå er i praksis, kan en si at fugleegg stilles i klasse med ville 
bær. Eggene ser ut til å være alle manns eie. 
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bekomst. Svartbakens make hvinte ned mot de svarte fille-
fantene og jagde dem unna. 

Svartbaken ruger sine egg i vel 4 uker. Da hakker ungene 
seg ut av skallene. -- Svartbaken er ingen tallrik rugefugl så 
langt sør og øst. På denne øya ruger årvisst bare 5--6 par. 
Lenger nord i landet ruger den atskillig tettere og tildels i 
kolonier. 

Mens den vanlige eggfargen hos svartbaken er brun eller 
blågrønn med sortbrune flekker, kan man en sjelden gang 
finne en høyst eiendommelig eggtype -- de såkalte «konge-
måkeegg». De er helt røde av farge, og det er konstatert at de 
samme hunfuglene legger slike egg hvert eneste åu. 

Den nest største måkearten, gråmåke eller sæing, som den 
kalles enkelte steder, er også mest tallrik i NordNorge, der 
den finnes i store kolonier. Den røde eggtypen forekommer 
hos den også. 

S i 1 d e m å k a ligner svartbaken helt på fargen med den 
skiferbrune ryggen, men den er betraktelig mindre. Den veier 
vanlig omkring 7-800 gram, mens svartbaken når Stor svartbakunge. 

på egg. Plutselig kommer to kråker settende og slo seg ned 
nær svartbaken. Svartbaken hadde sannsynligvis mistet sin 
make eller denne måtte være på langfart. For ingen fugl 
skilte seg ut fra dem som svevde oppe i luften for å stupe 
ned og jage kråkene vekk. Kråkene ble etterhvert svært 
nærgående. En holdt svartbaken i sjakk forfra, mens den 
andre med forte hopp frem og tilbake våget seg helt inn på 
svartbaken og nappet den i halen. Svartbaken skrek dypt og 
vedholdende, og det 10 cm. lange nebbet dens virket truende 
nok. Samtidig dreide den seg fort fram og tilbake på reiret 
og prøvde mest mulig å ha front mot begge kråkene 
samtidig. Den lot seg ikke et øyeblikk forlede til å reise seg 
fra eggene og kanskje gjøre et utfall mot en av kråkene. Da 
ville den andre straks ha fått sjangsen. Etter et kvarters tid 
ga kråkene opp og fløy hen i nærheten av en annen svartbak, 
som lå og ruget 3 meter fra der hvor jeg satt skjult. Men der 
fikk kråkene sti-aks sin 

Sildemåke<<angriper>>. 
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den også atskillig av i nypløyde åkrer om våren og gjør en del 
nytte med det. 

I flere innsjøer ruger det fiskemåker - j a svartbak også. Så 
lenge folk kan huske har en del fiskemåker hatt fast tilhold på 
selveste Hardangervidda hver eneste sommer. Der ruger de ut 
ungene sine 12-1300 m. o. h. - Mjøsa huser også en fast 
fiskemåkebestand. 

De to-tre første årene av sitt liv er måkene mer eller min-
dre gråspaglet i fjærdrakten. Ofte ser vi slike ungfugler langs 
bryggene om vinteren. Nordpå kalles de gjerne for 
«skårunger». Gråmåke og svartbak bruker 4 år på å få helt 
voksen fjærdrakt og bli forplantningsdyktige. Sildemåke og 
fiskemåke blir ferdig utviklet etter tre år. 

Det ruger flere måkearter i Norge enn de 4 jeg har nevnt. 
Krykkja minner om fiskemåka i både størrelse og farge. 
Den finnes sjelden rugende sønnenfor Stad. Det mest 
karakteristiske ved krykkjas utseende er at den har bare tre 
tær. Baktåen mangler helt. Fra Mørekysten og nordover finnes 
flere steder krykkjekolonier på tusener av fugl. 

H e t t e m å k e eller lattermåke, som den av og til kalles, 
er vår sjette rugende måkeart. Den er mindre enn alle de 
andre og særmerkes ved at den har røde ben og nebb og i 
sommertiden svartbrunt hode - derav navnet hettemåke. 
Størrelsen er omtrent som en vipe. - Den har i senere år 
bredd seg ut over store deler av landet og ruger nå i kolonier 
på Jæren, Vestlandet, Trøndelag og dels på Østlandet. Den 
liker seg best ved ferskvann. 

Hettemåke og sildemåke er typiske trekkfugler. Alle de 
andre måkearter er dels standfugler, dels flytter de unna for 
isen og overvintrer i Sør-Norge eller drar et stykke nedover i 
Europa. 

- En noe aparte utgave av måkefuglene er tyvjoen. 
Navnet har den fått fordi den har for vane å stjele maten fra 
andre måker og terner. Den forfølger fuglene i luften og 
tvinger dem til å slippe sitt bytte. Ellers røver den mange egg 
og er temmelig altetende. - Tyvjoen ruger spredt langs det 
meste av kysten - ofte midt inne i måkekolonier. Den

Jeg bare nevner litt fra mitt arbeid i sommer, som viser at 
døgngamle fiskemåkeunger som oppholder seg i luft av 18,0 
C. viser en kroppstemperatur av gjennomgående 37C -- Jeg 
nevner et eksempel i farten: En 4 dager gammel unge utsatte 
jeg for intens solsteik i stille luft i 15 minutter. Da begynte 
den å pese med åpent nebb og likte seg ikke. 
Kroppstemperaturen var da oppe i 41,50. Etter en halv time 
viste temperaturen 45,0. Etter vel 3 kvarter 45,30. I det samme 
falt hodet dens over på siden og den var død. Et annet 
eksempel: I 10-tiden en kveld i begynnelsen av juni med 10 
graders lufttemperatur lot jeg to måkeunger ligge uten 
dekning av moren i 3 kvarter. Den ene var da 8 timer 
gammel. Den andre bare 1 time og temmelig våt ennå. Ett 
minutt etter morens avflukt var ungenes temperatur 
henholdsvis 37,50 og 35,00. 3 kvarter senere var temperaturen 
nede i 24,50 og 20,00. Da lot jeg moren få komme tilbake og 
etter nye 3 kvarter med stadig varme fra moren, hadde 
ungene nådd opp i henholdsvis 31,00 og 27,00, så stigningen av 
kroppstemperaturen gikk adskillig langsommere enn fallet. 
Neste morgen var ungene i beste velgående. 

Dette viser hvor følsomme ungenes livsfunksjoner er for 
en relativt liten stigning i kroppstemperaturen, mens et stort 
fall ikke spiller noen rolle. 

Fiskemåkeungene bruker ra. 30 døgn på å bli flyvedyktige, 
mens sildemåke og gråmåke bruker 8--10 døgn mer. 
Svartbaken trenger som før sagt henimot 50 døgn. 

Alle måkeungene er noen kolossale slukhalser og svart-
baken er den mest glupske. Små andunger går ned med hud 
og hår i en eneste jafs! Hvis et menneskebarn la på seg 
forholdsvis like fort som en svartbakunge, ville det etter 14 
dager veie 30-35 kg. 

På Sørlandet spiller svartbakens og de andre to stor-
måkenes beskattning av sine omgivelser svært liten rolle. Da 
er det heller verre med fiskemåka. Den har i de senere år blitt 
en svært utpreget landfugl, som forsyner seg med både 
moreller og korn i rikt mon. Men mus og mark tar
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Øygardens mest fargeglade pratmaker er tjelden. Den 
legger eggene sine direkte på grus og fjell - uten noe som helst 
mykt underlag. Små sylskarpe sneglehusbiter blir meget brukt 
til pynt i reirbunden. Et farlig underlag for eggene, som ikke 
sjelden får skade, så de råtner. 

- - Rundt hele vår lange kyst ferdes måkene. Dem kjenner 
alle. De er skjærgårdens pryd, og deres eksistens bør snarest 
sikres i mere lovlige former. - Også de viser hovedtyngden i 
Nord-Norge. Der er fuglefjellene rikt besatt med måker. Dit 
trekker de tilbake når våren er i anmarsj. Over hele den 
nordlige halvkule forskyves de hvite skarene mot nord. 

Om forsøk på innplanting av fremmede D¢yuyam7nel unge av makrellterne.

er enten helt brunsvart av farge eller den kan være temmelig 
rent hvit på undersiden. - Størrelsen er omtrent som en 
fiskemåke. 

Ternene hører til måkefuglene. Sommerbesøket deres er 
kort. Først i mai kommer de til Sørlandskysten og drar igjen i 
august - oftest til Afrika, ja enkelte drar helt over Ekvator ned 
til Sør-Afrika. - Ternebestanden ligger ennå nede. På 
Sørlandet har den gått overraskende sterkt tilbake i adskillige 
år. Forholdet ved vintertrekket sørover kan spille en rolle på 
en så lang reise som terna skal tilbakelegge. 

- Ærfuglflokkene er heldigvis begynt å bli tallrikere igjen 
etter krigen. Ærfuglen bruker også 3-4 år på å bli 
forplantningsdyktig. 

Nordover i våre enorme fuglefjell ruger tusener av alker, 
lomvi, lundefugl, skarv og andre. Hvordan forholdene er der 
etter krigen, kjenner jeg ikke til. 

På Sørlandet antar jeg at måkebestanden stort sett nådde 
bunnen i 1946 eller 47. De fleste stedene er den nå forhå-
pentlig i oppgang. 

pattedyrarter i Norge. 

Av Aage Wildhagen. 

Innenfor vårt lands grenser er der i tidens løp gjort mang-
foldige forsøk på å overføre pattedyrarter til lokaliteter som 
de ikke har kunnet nå fram til ved egen hjelp eller som de av 
en eller annen grunn er forvunnet fra. Og mange av disse 
forsøk har vært vellykket. Kjente eksempler eide mange 
overføringer av hare (Lepus timidus) fra fastlandet til øyer på 
Vestlandet og i Trøndelag, og av pinnsvin (Erinaceus 
europaeus). Pinnsvinets utbredelse hos oss er lite kjent, men 
det er meget som tyder på at de fleste pinnsvinstammer vi har 
her i landet, har sin opprinnelse i innplantede dyr. Omkring 
1870 var pinnsvinets utbredelse i Norge innskrenket til et lite 
område i den sørøstlige delen av landet. I 70-80 årene og 
utover til våre dager er pinnsvinet blitt innplantet mange 
steder på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Selv i så 
østlige distrikter som ved Oslo og ås ble det innplantet 
pinnsvin. I den senere tid har vel 
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som vil kunne trives hos oss og på mange steder i landet finne 
både passende klimaforhold og den næring de trenger, selv om 
forholdene har vært slik at de har vært avstengt fra å innvandre 
hit på egne ben. 

Vi skal først se litt på de større dyrearter som en har forsøkt 
å innplante i landet vårt. 

Dådyr (Dama dama) er innplantet flere ganger. Dådyret: er 
opprinnelig visstnok naturlig beboer av Mellomeuropa, men 
var forsvunnet derfra tidlig i historisk tid. Det ble senere 
innført til Middelhavslandene fra Asia av romerne. Derfra har 
det bredt seg, visstnok hovedsakelig ved menneskets hjelp, 
nordover i Europa. Fra Norge omtales dådyr første gang i et 
gammelt manuskript der det heter at en stamme som fantes på 
Kalvøya ved Stavanger, ble overført til Larvik i 1674. I 
begynnelsen av dette århundre var det på mote å innføre 
dådyr, det ble innplantet på Hankøy og Rauøy i Oslofjorden, 
på Skorpøy sør for Bergen og i Hurdal. Stammen på Hankøy 
hadde som grunnlag 7 dyr som ble innført fra Danmark i 1901 
og 1902. Den vokste raskt, og i 1911 ble bestanden anslått til 
ca. 50 dyr. På Rauøy ble utsatt 3 dyr importert fra Danmark i 
1902. Denne stamme økte også kraftig, i 1911 skal det ha vært 
ca. 50 dyr på Rauøy. Fra Hankøy svømte av og til dyr over til 
fastlandet, en tid skal det ha vært en stamme der også. For 
tiden er det visst ingen igjen av stammen på fastlandet, men på 
Hankøy skal det være en del. Fra Hankøy ble det overført dyr 
til Skorpøy i Os herred i 1904. Dyrene svømte snart over til 
den større øya Strønen der de trivdes og formerte seg. I 1903 
og 1907 ble det overført dyr fra Hankøy til Hurdals verk. Ett 
av dyrene rømte i 1903, i 1904 ble det påtruffet på Toten. De 
andre holdt seg i mange år på det inngjerdede område de 
hadde fått til beiteplass, men til slutt rømte de, og forsvant. 

I 1924 ble det overført noen dyr fra Hankøy til Fritzøhus 
ved Larvik, de har sammen med et dyr importert fra Sverige i 
1926 dannet grunnlaget for stammen der. Denne stammen 
har i likhet med stammen på Hankøy overlevd 

klimaforholdene vært gunstige for pinnsvinets utbredelse, men 
det er blitt hjulpet på veg av mennesket. Pattedyrarter som vi 
har her i landet som naturlige beboere, er også flere ganger 
blitt innført hit fra andre land, Rådyr (Capreolus capreolus) 
ble innført fra Danmark til Veøy i Romsdalsfjorden i 1910. Av 
mellomeuropeisk hjort (Cervus elaphus) - samme art som vår 
hjemlige - ble 17 dyr innført til Otterøy i 1900-03, og noen dyr 
til Sognli jaktklubbs eiendommer i Sør-Trøndelag. Fra 
Gotland er det overført harer - samme art som vår hare 
(Lepus timidus), men en variant av denne som ikke har hvit, 
men blågrå vinterdrakt. Hos oss finnes denne varianten på Jæ-
ren. Slik Gotlandshare ble overført til Hankø i 1899, der de 
formerte seg og trivdes bra en tid. I 1907-08 ble det innført 
noen harer fra Færøyene og sluppet ved Bergen. De forsvant 
fort. 

De pinnsvin som ble innplantet ved Oslo i 1874 og ved ås, 
ble innført fra Sverige. I 1876 ble pinnsvin fra Sverige også 
innplantet på Jeløy og ved Jarlsberg herregård. 

Tanken å innføre pattedyrarter som har vært helt frem-
mede for vårt lands fauna, har også mange ganger vært 
fremme. Særlig har det vært interesse for å få innført for-
skjellige jaktbare dyrearter. Dette skyldes vel dels at sports-
jakten hos oss ikke har hatt tradisjoner som har vært særlig 
verdsatt, og at en har forsøkt å overføre mellomeuropeiske 
tradisjoner hit. Dels skyldes det kanskje at mange norske 
jegere er blitt imponert over Mellomeuropas viltrikdom uten å 
være klar over at produksjonsmulighetene der er av andre 
dimensjoner enn i Norge. En har antatt at de 
mellomeuropeiske artene har hatt større produksjonsevne enn 
våre hjemlige arter. En ting som vel også gjorde sitt til å vekke 
interessen for innplantinger, var at en i Mellomeuropa har 
viltarter som i langt større utstrekning enn våre har vist evne 
til å tilpasse seg jordkultiveringen. Man ville ha viltarter som 
kunne trives i dyrkede egne og tilpasse seg menneskets nærhet. 

Det er naturlig å tenke seg at det er mange dyrearter 
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sees som en følge av rådyrets fremtrengen. I rådyret har vi jo 
fått en viltart som viser seg meget levedyktig her, og som synes 
å kunne tilpasse seg nettopp de kultiverte områder der en var 
interessert i å få en større viltart. 

Det mest interessante av alle de forsøk som er gjort med 
innplanting av fremmede dyreslag, er innplantingene av 
moskusokse (Ovibus moschatus). Moskusoksen finnes nå for 
tiden utbredt på Øst- og Nord-Grønlands kyster og i det 
nordligste Amerika. Det første forsøk på å innføre moskusokser 
til Norge ble gjort i 1924. En flokk på 11 dyr ble satt ut på en 
holme på Mørekysten. 5 av dem døde snart, de 6 gjenlevende 
ble overført til Gursøy. 3 av disse døde forholdsvis snart, 
hvilken skjebne de 3 siste fikk vet man ikke, de forsvant iallfall. 

Neste forsøk ble gjort i 1931. Da ble 10 dyr som var 
innfanget på Øst-Grønland ført til Ålesund, der de ble holdt i 
fangenskap i 1. år. 8 av disse dyrene var kalver av året, de andre 
2 vel 1 år gamle ved overføringen. 7. oktober 1932 ble de sendt 
til Hjerkinn og satt i frihet. Det første året holdt dyrene seg i 
terrenget ved Hjerkinn, høsten 1933 dro de til fjellene vest for 
Drivdalen. I april 1934 omkom 5 av dyrene i et snøskred, de 
øvrige 5 - 1 okse og 4 kuer - berget seg. De fikk i hvert fall 1 
kalv i 1936 og 1 i 1938. Dette året ble det sloppet 2 nye 
oksekalver, 1 kalv av året og 1 årsgammel. I 1939 var det iallfall 
9 dyr på Dovre. De formerte seg, og i 1941 kunne en regne 
med at det var 12-14 dyr. Nå var forsøket kommet så langt at 
en kunne si det så ut til å kunne bli vellykket, og at en kunne 
regne med å ha en fast stamme av moskusokser i Norge. Men i 
1942 hadde tyskerne fått interesse for dyrene, og en fikk dette 
året melding om at iallfall ett av dyrene var skutt. I 1944 vet en 
også at ett dyr ble skutt, og siste krigsvinter gikk antakelig 
resten av stammen med. Rykter om at det skal være sett 
moskusokser de første par år etter krigen, viser seg ved 
nærmere undersøkelse å være grunnløse. I 1945 og 1946 så en 
hverken moskusokser eller spor etter dem på Dovre. 

krigen. Dådyrene har stort sett vært holdt som parkdyr på 
inngjerd.ede eller naturlig avgrensede områder, men de for-
søkene som er gjort, viser at dådyrene er godt i stand til å leve 
hos oss. De kan greie seg hele året uten å fores. 

Forsøk på innplanting av gemser (IZupicap}°a rupicapra) er 
foretatt 2 ganger. Første gang, i 1862, ble det overført 5 
individer (7 ble innkjøpt, men 2 døde på reisen) fra Bayern til 
gården Håkenes i Vestfjorddalen. 2 døde like etter ankomsten, 
de 3 overlevende ble holdt på gården vinteren over og sloppet i 
fjellene omkring dalen våren 1863. Der levde de hele 
sommeren og så ut til å finne seg godt til rette, men om høsten 
døde de alle tre. Ved undersøkelse viste det seg at de var døde 
av dreiesyke. Dette er en sykdom som forekommer hos sau og 
skyldes en bendelorm hvis tintestadium slår seg til og vokser ut 
til en stor blære i hjernen på dyret. Forsøket kunne altså ikke 
vise om gemsen ville trives i Norge, det må vel nærmest 
betraktes som et uhell at de ble angrepet av denne sykdommen. 
Det andre forsøket som ble gjort i 1891 førte til enda mindre. 
Det ble innkjøpt et par gemser fra Østerrike til gården Berger 
ved Eidsvoll, de døde av ukjent årsak under innkvarteringen på 
gården før de kunne bli satt i frihet. 

Også villsvin (Sus scrofa) - som en vet har levd i Sør~ 
Norge i steinalderen - er forsøkt innført her i landet. Det ble 
ikke gjort noe egentlig forsøk på å sette dem ut i frihet, men 
skal likevel omtales her. Et par ble innført til godseier 
Hanneborgs eiendom i Høland i 1886. Der dannet de grunn-
laget for en stamme som ble holdt inngjerdet på et lite område 
på ca. 5 mål. Arealet var selvsagt altfor lite til at dyrene kunne 
finne seg nok mat der, de ble foret omtrent som tamsvin og 
fetet før de skulle skytes. Men de levde da ute både sommer og 
vinter. De formerte seg kraftig. 11890 var det foruten de 10 
som var blitt skutt i årenes løp 16 stykker igjen. I 1897 var det 
11 igjen. Når de ble helt borte vet en ikke. 

I de senere år har det ikke vært aktuelt med innplanting av 
mellomeuropeiske viltarter. Dette har sikkert mange årsaker, 
men det er ikke umulig at det delvis kan 
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Med mind re jaktb are pattedyr h ar, det  væ rt forsøkt i nn-
plantinger atskillige ganger. Europeisk hare (Lepus europaeus) 
ble utsatt på Kal vøya ved  Sta vanger o g på Fx' edøy v ed 
Kristiansand i 1 878, begge s teder døde de f ort. På Os tøya i  
Asker b le eur opeisk hare utsat t i 1901, dette fors øket v ar 
relativt ve llykket for så  vi dt s om dyre ne le vde der m ange å r. 
Enkelte vandret over t il fastla ndet og til a ndre øy er, 1 ble 
skutt så langt vekk som i Sørkedalen. På Hankøy ble slik hare 
utsatt i 1904, også her levde de mange år. 

Dessuten er det gjort noen forsøk med å innplante villkanin 
(Lepus cuniculus). En vet at det er innført kaniner fra England 
til Molen i Oslofjorden i 1899 og  ti l øya Fedje i  Sogn i 1875. 
Det er  m ulig a t det fra  d isse stam mer er o verført kaniner ti l 
andre ste der, o g de har i de n fø rste tide n et ter utse ttingen 
antakelig spredt seg noe. Dessuten er det mange steder, særlig 
på øyer langs sy d- og vestkysten og i Trøndelag, sloppet eller 
rømt tamm e kani ner. Av de u tsatte vil lkaniner fin nes de t 
neppe noen etterkommere tilbake, men det finnes nokså mange 
steder små stammer av forvillete tamkaniner. 

Det s ynes for øvrig å være kara kteristisk for disse 
utsettinger av ha rer o g kan iner på  ø yer at bestanden til å 
begynne med vokser veldig, men når det har gått en t id og de 
forskjellige reg ulerende fak torer beg ynner å vir ke. vil  
bestanden f ort komme ned på et  rim elig n ivå elle r he lt 
forsvinne. Om utsetti ngene av kaniner på  M ølen ve t vi at det 
et par  år et terpå og n oen år fremover ble  sk utt bort imot 1 00 
stykker årlig, i enkelte år flere hundre. Med en så stor bestand 
på de t li lle område m åtte selvsa gt vegetasjonen lide, og den 
ble de lvis ø delagt sl ik at det et ter en ti d b le vans kelig f or 
kaninene å livnære seg. 

Sydharen på Ostø ya tr ivdes g odt i e n de l år . De t b le sk utt 
ca. 20 år lig, men etter h vert ble bes tanden mindre. Harene på 
Hankøy (Lepus timidus av kystformen) formerte seg slik at det 
enkelte år ble skutt 2--300 årlig. 

I den tiden stammen var her, holdt den seg innen et bestemt 
område på Dovre, og f oretok i kke len gere van dringer derf ra. 
Avismeldinger om at moskusokser skal ha funnet veien til Os i 
Østerdalen, k unne ved nøyaktige u ndersøkelser i kke bli 
bekreftet. 

I 1 947 ble fo rsøkene gjenopptatt, det ble ov erført 8  dyr 
som ble sl oppet ve d Hj erkinn. D isse d yrene var alle kalver 
født samme år som de  b le sloppet. En tid et ter sl ippingen var 
iallfall 1 av  kal vene død, og våren 19 48 så de t ut til at den 
lille fl okken var hel t ut dødd. Men o m sommeren ble noen av  
dyrene sett. Iallfall 3 av dem hadde kommet langt vestpå, helt 
ut av de fjellområder de r det bu rde være best b etingelser for 
dyrene, og  det er kanskje tvilso mt o m d isse vil kunn e g reie 
seg. Me n vi m å vel reg ne m ed at det er e n m ulighet f or at 
iallfall noen dyr vil klare seg. 

11948 ble det o verført 10 ka lver fra Øst-Gr ønland t il 
Bardufoss. 2 av dem døde like etter ankomsten. De andre 8 ble 
drevet inn i Skoelvdalen i Bard u i høst. Der ska l det a v og t il 
ha væ rt set t d yr u tover vi nteren. 3  av dem  sk al ha t ilhold 
under golvet til en sportshytte der inne!! 

En har l ite kjennskap ti l h vilke krav m oskusoksene sti ller 
til si tt le veområde, m en deres ut bredelse i pola regnene t yder 
på at de der er avhengige av tørt klima. Derfor s k u 1 1 e både 
Dovre o g I ndre Tr oms i hve rt fa ll når det gjelder klimaet 
kunne by moskusoksene gode kår. Men en kan slett ikke være 
sikker på at  m oskusoksen stre ngt tatt krever et så tør t klima. 
Overføringen til områder med andre temperaturforhold, lengre 
somre og and re pr oduksjonsforhold enn i deres hjem  i 
polaregnene, lian g odt m edføre endringer i ni ange av deres 
øvrige livskrav. 

I herredstyremøte i Sula i vinter ble det besluttet å tillate at 
øya Sula ved Ålesund ble stilt til disposisjon for moskusbeiter. 
Selv om  d ette området i kke e r s ærlig nedbørrikt, er , de t 
atskillig st ørre ne dbør enn på Do vre, o g v interklimaet er jo 
langt mildere enn i de andre områder ,moskusoksen kan leve. 
Likevel kan en ik ke si at et fors øk med utsett ing a v m oskus 
her er dømt til å mislykkes. 
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Karakteristisk for omegyten av Haugesund er dette bare m yrer og moer-, som dog 

etter hvert oppdyrkes, og fjellknauser som beplantes. Skogbeplantningen ved 

Haugesund består av nåletrær, hvorav en vesentlig del er buskfuru. Bjørk, osp og 

rogn. finnes spredt her og der i plantningene. - Hassel .finnes  enkelte steder. 

Fra fuglelivet ved Haugesund. 

Av Arne årebrot-Olsen

Fuglelivet om vinteren. 

Framstillingen ne denfor bygger utelukkende på egne 
iakttagelser i årene 1944-49. Observasjonene skriver seg fra 
den nærmeste omegn av Haugesund, det vil s i området som 
er teg net i nn på ve dføyede kartriss. - Artslis ten gj ør på 
ingen m åte kra v på å v ære ful lstendig. Me isene (Parus) er 
ikke tat t m ed, da de t visstnok se nere kommer til å bli 
redegjort for disse av Svein Haftorn. 

Ravn (C orvus c . c orax L.). F orekommer ved  Haugesund 
hele vinteren, sæ rlig a lminnelig under si ldefisket. Besø ker 
ofte dyrket mark like utenfor byen. Opptrer stundom i mindre 
flokker på o mkring 5-6 in divider. Har øke t merkbart i an tall 
de to siste vintrene. 

K r å k e (Corvus c, cornix L.). Alminnelig, opptrer til 
sine ti der i  veld ige f lokker s om streifer om kring ute nfor 
1byen. E n slik f lokk ka n telle ats killig o ver- 300 i ndivider. 
Kråkene besøker, sammen med måser og stær, flittig avfalls-
dynger. - Hver ettermiddag, før mørkets frambrudd, kan en se 
kråkene i  d istriktet f lyve fl okkevis over byen på vei  t il sit t 
nattekvarter - en m indre øygruppe nordvest for Haugesund. I  
grålysningen om  morgenen kan e n se kråke ne på vei tilbake 
til sitt daglige oppholdssted. 

Kaie (Coloeus m. monedula L.) . M indre fl okker på 3- 4 
individer fo rekommer hele vinteren ved b yen. Besøke r oft e 
byens parker og hager. 

Skjære (Pica p. pica L.). Alminnelig overalt ved 
bebyggelsen. 

Stær ( Sturnus v . v ulgaris L.) . Over vintrer årli g ved b yen. 
Mindre flok ker p å omk ring 5-6 ind ivider og  d erover 
forekommer temmelig alm innelig. Besøke r flittig f uglebrett 
og foringsplasser. 
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annet overvintrende individ påtreffes stundom i plantningene; 
opptrer sjelden i flokk på disse kanter. 

Gulspurv ( Emberiza c. citr inella L.). Me get alminnelig 
ved Ha ugesund. Ette r snø fall kommer størr e og m indre 
flokker inn t il bebyggelsen. Flokker på omkring 50 individer 
sees ofte. Hyppig gjes t i byens par ker og ha ger; en av de 
vanligste fugler på foringsplassen. Dialektnavn: Snøfugl. 

Lerke (Alauda a. arve nsis L.).  E t og an net overvintrende 
individ forekommer årlig ved byen; er ikke iakttatt flokkevis. 

H e i p i p 1 e r k e (Anthus pratensis L.).
 Overvintrende individer sees stundom, 
gjerne 2-3 sammen. 

T r e k r y p e r (Certhia f. familiaris L.). Vanlig fugl i 
skogplantningen om vinteren; følger meiseflokkene, ofte 4- 5 
individer sammen. 

S t j e r t m  e i s (Aegithalos c. caudatus L.). Mindre flok-
ker ( 4-5 in divider) ia kttatt et par  gan ger i plantningene 
nordøst for byen. (29/12 1946, 6/1 1948 og 3/11 1949). 

Sidensvans, silkes tjert (Bom bycilla g. garrulus L. ). 
Vinteren 1946/47 alm innelig ve d b yen. Fl okker på om kring 
25 individer observertes ofte. Ble også iak ttatt i  byens hager 
og parker. 

F u g 1 e k o n g e (Regulus r. regulus L.). Svært almin-
nelig i s kogplantningene om  vi nteren. V iser se g a v o g til i 
hager og parker inne i byen. 

R ø d v i n g (Turdus m. musicus L.). Noen
 individer overvintrer årlig. De 
overvintrende fugler er svært sky. 

G r å t r o s t (Turdus pilaris L.). Mindre flokker over-
vintrer årl ig ved byen; kan e n sje lden ga ng o gså ses in ne i  
byen. 

S v a r t t r o s t (Turdus m. merula L.). Alminnelig 
i plantningene hele vinteren. Ses ofte i hager og parker inne i 
byen. Besøker hyppig foringsplasser. 

Rødstrupe ( Erithacus r . ru becttla L.). Noe n individer 
overvintrer årli g ved b yen. Antallet av  overvintrende fugl 
synes å variere ganske sterkt fra det ene året til det 

Gråspurv (Passer d . domesticus L.). Streifer i vintertiden 
omkring på dyrket mark i flokker, vanligvis 8---10 individer 
sammen. Besøker ofte byens pauker og hager, hvor den er en 
hyppig gjest på foringsplasser. 

P i 1 f i n k (Passer m. montanus L.). Alminnelig
 ved dyrket mark, til si ne tide r over ordentlig 
tallrik. Flokker på 4 0-50 individer er ik ke sjeldne. 
Observeres iblant i  ha ger o g parker i nne i byen. Besø ker 
flittig fuglebrett og foringsplasser. - Synes å øke i antall. 

G r ø n f i n k (Chloris ch. chloris L.) Vanlig fugl i 
skogplantningene ved Haugesund. Etter snøfall kommer den 
inn til b yen, h vor den  ofte besø ker fuglebrett og  
foringsplasser. 

S i s i k (Carduelis spinus L.). Mindre  flokker (3-5 
individer) ses stundom i plantningene omkring byen. Gråsisik 
(Carduelis f. flammea L.). Ses hver vinter ved byen. Mindre 
flokker påtreffes nå og da i plantningene, oftest etter snøfall. 
Kommer undertiden like inn i byens parker og hager. 

G u 1 n e b b i r i s k  (Carduelis f. flavirostis L.). Vanlig 
fugl om vinteren. Opptrer i flokken på opptil 10-15 individer. 
Besøker stundom hager og parker. 

T o r n i r i s k (Carduelis c. cannabina L. ) . Iakttatt et 
par ganger ved Hau gesund vinterstid. (Vi ntrene 1 945/46 o g 
1948/49). 

D o m p a p p (Pyrrhula p. pyrrhula L.). Etter snøfall 
vanlig i plantningene ved byen. Besøker stundom byens hager 
og parker. Svært tallrik vinteren 1948/49. 

G r a n k o r s n e b b (Loxia c. curvirosta L.). Besøker i 
større og mindre flokker skogplantningene ved byen. Er også 
iakttatt et par ganger i en av byens parker (vinteren 1948/49). 
Var særlig alminnelig ved byen vinteren 1946/47. 

B o k f i n k (Fringilla c. coele bs L.). Alminnelig
 hele vinteren. O pptrer i fl okker, h vor de t 
overveiende antal l bes tår av ha nner. Flo kker på om kring 25 
individer er  ikke sje ldne. Besøke r ofte parker og hager; er  
vanlig ved fuglebrett og foringsplasser. 

B j ø r k e f i n k (Fringilla m. montifringilla L.). Et og 
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sjøen, alltid enkeltvis. Besøker ofte vannene omkring byen før 
isen legger seg. 

S a n g s v a n e (Cygnus c. cygnus L.). Mindre flokker hå 
3-7 i ndivider bes øker stu ndom vannene ved byen. V ed 
Skeisvatn e r den iakttatt på ise n på m ildværsdager fl ere 
ganger i løpet av de siste vintrene (1946/47 og 1947/48). 

Polarsvane (Cygnus columbianus bewickii Yarx-.). 
Observerte den 3. januar 1949 3 individer ved Skeisvatn. 
Fuglene kom flygende nordfra og slo seg ned på vannet. Etter 
et par timer lettet de og fortsatte sørover. Fuglene var 
påfallende mindre enn sangsvanene, som jo forekommer ved 
vannet hver vinter (se ovenfor). Vingeslagene virket raskere 
og flukten i det hele hurtigere enn hos sangsvanene. 

Stokkand (Anas pl. platyrhynchos L.). Hold er til i v annene 
omkring byen i nntil isen le gger s eg, tre kker der på ut t il 
sjøkanten. Flo kker på  omkring 25 in divider forekommer 
vanlig. 

K r i k k a n d (Anas c . crecca L.). Mindre flokker på 4-5 
individer holder hele vinteren t il la ngsmed sj østrendene li ke 
nord for byen. 

L y n g a n d (Anas penelope L.). Overvintrer årlig ved 
byen, enkelte år i temmelig store flokker. 
T o p p a n d (Aythya fuligula L.). Observeres hver vinter 
i vannene ved b yen om kring ju letider, synes senere å 
forsvinne. Noen få i ndivider sees dog år lig i Karmsundet i  
februar måned. 

B e r g a n d (Aythya m. marila L.). Noen få individer ses 
stundom i Karmsundet og langsmed strendene nord f or  byen. 
Ses av og til i Skeisvatn og Tornesvatn. 

K v i n a n d (Bucephala c. clan gula L.) . Meget a lminnelig 
ved Ha ugesund he le vi nteren. H older til i vannene ve d bye n 
inntil ise n l egger seg, t rekker dere tter ut t il sj økanten, m en 
vender tilbake til v annene strak s isen  «g år opp». Flo kker på 
30-40 individer er alminnelige. 

S j ø-o r r e (Melanitta f. fusca L.). Et og annet over-
vintrende individ påtreffes årlig ved Haugesund. 

annet. Ses ikke så sjelden inne i byen; besøker stundom 
fuglebrett og foringsplasser. 

G j e r d e s m e t t (Troglodytes t. troglodytes L.). Al-
minnelig fugl i pla ntningene ved Haugesund; alminnelig også 
i b yens ha ger og pa rker. Stei fer o fte om kring sammen med 
meiseflokkene. Dialektnavn: Fuglekonge. 

Stor f 1 a g g s p e t t ( Dry obates m. major L.). Tem-
melig alminnelig i pla ntningene i j anuar måned, bes øker da 
stundom o gså by ens parker og hag er. Er alltid  observert 
enkeltvis. 

D v e r g s p e t t (Dryobates m. minor L.). Fra tid til 
annen ia kttas et enke lt in divid v ed b yen. -  Er m uligens 
vanligere ved Haugesund vinterstid enn antatt. 

G r ø n s p e t t (Picus v. viridis L.). Påtreffes ofte i skog-
plantningene ved byen. 

G r å s p e t t (Picus c. canus L.). Iakttatt et par ganger ved 
Haugesund om vinteren. (17/1 1949 og 22/1 1949). S v a r t s 
p e t t (Dryocopus m. martius L.). Sett et par 
garger i plantningene ved byen de siste vintrene. (18/12 1947 
og 11/1 1949). 

H u b r o (Bubo b. b ubo L .). Påtr effes ofte ved b yen om  
vinteren; enkelte  ga nger komm er den like f rem til be byg-
gelsen. Det er lett å m erke når e n hu bro er k ommet inn h å 
bebygget o mråde; da samler alle krå kene i  nab olaget seg 
omkring den og lager et skrekkelig spetakkel. 

H o r n u g 1 e (Asio o. otus L.). Funnet atskillige ganger i 
skogplantningene ved Haugesund vinterstid. 

K a t t u g 1 e (Strix a. aluco L.). Opptrer hver vinter 
ved byen og besøker da også parker og hager inne i byen. 

T å r n f a 1 k (Falco t. tinnunculus L.). Et overvintrende 
individ ble  observert no rdøst fo r byen vi nteren 19 47;48 
(3/11). 

H ø n s e h a u k (Accipiter g. gentilis L.). Forekommer 
hver vinter ved byen. 

Spurvehauk (Accipiter n, nisus L.). Alminnelig ved 
Haugesund om vinteren. Observeres ofte inne i byen. 

H e g r e (Ardea c. cinerea L.). Ses alminnelig ute ved 
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Fiskemåse (Lar us c. c anus L.). Meget a lminnelig ve d 
Haugesund. Store flokker besøker ofte vannene omkring byen; 
på m ildværsdager ka n det si tte veldige fl okker på isen. 
Flokker på  50 0 in divider o g derover er vanl ige. Det 
overveiende antall er ungfugler. - Når det er storm og høy sjø, 
søker måseflokkene tilhold ved vannene øst for byen. 

S æ i n g (Larus a. argentatus P ont. ) . Sæ rlig alm innelig 
ved b yen under s ildefisket. A tskillige in divider besøker va n-
nene omkring byen; de fleste er ungfugler. 

Sildemåse (Larus fusc us in termedius Schiøler). Ove r-
vintrende individer forekommer ofte ved Haugesund i flokker 
sammen med andre måsearter. 

Svartbak (L arus m arinus L.). Meget alm innelig fug l om  
vinteren. Besøker of te sammen med andre m åsearter vannene 
omkring byen. 

H e t t e rn å s e (Larus r. ridibundus L.).
 Overvintrer årli g. F lokker på o pptil 20-
25 i ndivider hol der t il ved va nnene omkring b yen in ntil ise n 
legger seg. Ses ofte i Karmsu ndet vin terstid. På 
mildværsdager, en nå fø r isen er «g ått opp», in nfinner 
hettemåsene seg ofte ved vannene. 

K r y k k j e (Rissa t. tr idactyla L .). Fore kommer hele 
vinteren ved Hauges und, oftes t i fl okker samm en m ed andr e 
måse-arter. 

A 1 k e (Alca torda L.). Alminnelig på sjøen omkring 
juletider. 

L u n d e (Fratercula ar ctica L. ) . Et og annet individ 
påtreffes en sjelden gang på sjøen utenfor Haugesund (Sletto). 

Lom v i (Uria aalge Pont.). Forekommer av og til på 
sjøen (Sletto) like nord for byen. 

A 1 k e k o n g e (Plotus a. alle L.). Forekommer enkelte år 
svært tallrikt langsmed strendene. Er også flere ganger iakttatt 
i Karmsundet. Meget alminnelig vinteren 19-16/9_7. 

S o t  h ø n e (Fulica a. atra L. ) . Holder t il i vannene om-
Ikring b yen - un dertiden i ga nske store f lokker - in ntil is en 
legger seg , trek ker derpå ut ti l sjøe n. Ses ofte i harm sundet 
vinterstid. 

Æ r f u g 1 (Somateria m. mollissima L.).
 Overvintrer ved byen parvis. Påtreffes ofte ved 
sjøstrendene li ke nord fo r Ha ugesund. De overvintrende 
fugler er svært sky. 

S i 1 a n d (Mergus serrator L.). Observeres av og til i 
vannene ved byen; har sitt tilholdssted i råker og elveoser. 

S t o r s k a r v (Phalacrocorax c. carbo L.). Ses stundom 
på Sletto om vinteren. Kan iblant komme like oppunder land. 

T o p p s k a r v (Phalacrocorax a. aristotelis L.). Fra tid til 
annen påtreffes m indre flokker ( 3-4 individer) li ke m ord for 
byen (Sletto). 

H a v h e s t (Fulmarus g. glac ialis L.). Observert et par 
ganger på Sletto, straks nord for byen, de siste vintrene (27/11 
1948 og 7/11 1949). 

S m å 1 o m (Colymbus stellatus Pont.) og S t o r 1 o 
m (Col ymbus a. arc ticus L. ) o bserberes a v o g ti l på s jøen 
(Sletto) like nord for byen. 

R i n g d u e (Columba p.  pal umbus L.) . Har sit t til holds-
sted i sko gplantningene o mkring byen. Besøk er stundom -  
enkeltvis eller noen få sammen - dyrket mark nær byen. 

Vipe (Va nellus vanellus L.). O vervintrende viper o b-
serveres v ed Haug esund hv er vinter, do g ikk e lik e ofte hv ert 
år. En st ørre flo kk o vervintrende v iper holdt ti l ved b yen i  
midten av januar 1945. 

T j e 1 d (Haematopus o. ostralegus L.). Fra tid til 
annen ha n en treffe på et ove rvintrende i ndivid på stren dene 
nord for byen. 

Rugde (Sc olopax rusticola L.). Forekomm er alminnelig 
ved Haugesund omkring juletider, men synes senere etterhvert 
å forsvinne herfra. 

Enkeltbekkasin (Ca pella g. gal linago L. ). Påtref fes 
alminnelig ved b yen om vinte ren, of test en keltvis. Sæ rlig 
treffer e n på de n om kring va nnene, sje ldnere ute ve d 
sjøkanten. 

R ø d s t i 1 k (Tringa t. totanus L.). Noen få overvint-
rende individer holder til på  st rendene ute ved s jøkanten. Ble 
ikke iakttatt vinteren 1947/48. 
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strekning bjørkeskog oppkommet etter brann. Under bjørka er 
det nå atskillig smågran, både naturlig oppkommet og plantet, 
men det var påfallende at alle grønnsangerne ble påtruffet der 
det var lite eller ikke noe underskog. 

Litt om dyrelivet i Lierne, 

Nord-Trøndelag. 
I 1946 fikk jeg høre en grønnsanger den 5. juni, og jeg ble 

som rimelig er høyst overrasket. Jeg hadde tidligere lært å 
kjenne den ved Drammen en vår, og dens nordgrense i Norge 
skulle jo være 61° 30' Jeg iakttok fuglen en hel time, men 
merket ikke noen make. I 1947 hørte jeg en, muligens to, 
syngende hanner der. Begge årene var jeg på tjenestereise og 
kunne ikke gjøre nærmere undersøkelser. I 1948 fikk jeg 
endelig anledningen. Jeg tilbragte to dager, 14.-15. juni, i 
trakten. Det var da minst 4 syngende hanner spredt utover 
bjørkeskogen. Den ene ble sett med make, og reiret ble funnet 
14. juni. Det lå blant blåbærlyng, småbregner og gras under det 
ytterste av kvistene på en gran i bjørkeskogen. Der var 5 svakt 
rugede egg. Reiret med 3 egg og en hann som ble skutt, ble 
sendt inn til Vitenskapsselskapets Museum i Trondheim. 

Av Kristen Krogh. 

I Lierne - herredene Nordli og Sørli - gjør Norge en bukt 
inn i Sverige mellom omtrent 64° og 64° 30' n.br. Hele Sørli og 
en stor del av Nordli ligger øst for vass-skillet. Begge bygdene 
ligger omkring en rekke større sjøer, som ligger i 303-400 
meters høyde o. h. Det høyeste fjell når opp i 1390 m. o. h. 

I dette område har faunaen ganske naturlig en rekke 
særpreg, som henger sammen med der. østlige beliggenheten. 
Jeg oppdaget dette i 1937-41 da jeg var skogvokter i Nordli, og 
fra 1945 har jeg igjen hatt anledning til å gjøre iakttagelser 
leilighetsvis i Lierne. I 1948 hadde jeg med bidrag av Fr. 
Lundgreens fond 4 ukers opphold i Lierne utelukkende for å 
undersøke fuglefaunaen. Opptegnelsene fra Lierne har jeg ikke 
fått bearbeidet ennå, og jeg vil forøvrig gjerne supplere dem på 
noen punkter først. Men. enkelte ting er så pass interessante at 
de fortjener å bli gjort kjent straks for alle zoologisk 
interesserte. 

G r ø n n s a n g e r e n eller bøkesangeren (Phylloscopus 
sibilatrix) har i årene 1946-48 vært årviss i bjørkeskogen ved 
Murusjøen, lengst øst i Nordli, på ca. 64° 28' Omkring 
vestre enden av denne sjøen er det en større 

1VI ø 11 e r e n (Sylvia curruca curruca) observerte jeg en 
gang i 1940 og på tre steder i 1947, derimot ikke i 1948. Tre av 
observasjonene er fra traktene ved Murusjøen, den fjerde ved 
Laksjøen (392 m. o. h.) vest for vass-skillet. I Collett 1921 står 
det at mølleren finnes spredt i Namdalen. Jeg har ikke 
bemerket den andre steder her, skjønt jeg har alle de indre 
bygdene i Namdalen i mitt distrikt. 

K v i t r y g s p e t t (Dryobates leucotos leucotos) traff 
jeg ved Kinggen i «sydspissen» av Sørli (ca. 64° 3' n.br.) den 30. 
mai 1948. Det var i et ospeholt, hvor den hadde reiret 5,5 m 
oppe i en osp. Det inneholdt unger, visstnok nokså små. 
Hannen ble skutt. Det er eneste gang jeg har påtruffet 
kvitryggspetten i de 12 årene jeg har fartet omkring i Nord-
Trøndelag fra Verdalen og nordover. 

Det kan med det samme nevnes at tr etåspetten er den 
eneste hakkespettart som er alminnelig i de nordre, indre deler 
av Nord-Trøndelag. Foruten den forekommer svart 

S i v h ø n e (Gallinula chl. chloropus L.). Alminnelig i 
vannene inntil isen legger seg, trekker deretter ut til sjøen. I 
januar-februar holder større og mindre flokker til i Karm-
sundet. Ihjelfrosne fugler driver stundom i land langsmed 
strendene. - Har øket betraktelig i antall de siste årene. 

L i r y p e (Lagopus 1. lagopus L.). Funnet noen ganger i 
plantningene øst for byen. (21/12 1947, 5/11 1948 og 30/12 
1948). 
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Når en ser slike mengder av dyr, selv om de er små, kan en ha 
lyst til å spørre: <Hva i all verden lever de av?» Jo, av den 
næringen som finnes på snøen. Særlig pollen, eller med andre ord 
blomsterstøv, fra forskjellige treslag skal være viktig næring for 
snøloppene. De trives iallfall bevislig godt på sitt kalde underlag 
med den maten de finner der, hva det nå enn må være. De 
formerer seg, parrer seg og legger egg - i snøen. «Men tåler de sterk 
kulde?» - kan det også spørres. Denne side av saken er tidligere 
undersøkt. Det viste seg at selv ved 3 kuldegrader hoppet 
snøloppene riktig muntert omkring, men sank temperaturen til 5-S 
kuldegrader, da forsvant snøloppene. De «gikk i dekning», men 
ikke lenger unna enn at hvis man tok opp et stykke av skaren og 
undersøkte, så var snøloppene der. De hadde bare krabbet ned i 
det lune snøkammerset. Kommer det snøfall, blir disse 
småkrypene selvfølgelig begravet av nysnøen, men bare for en kort 
stund. Snøloppene er nemlig så små, at de uten større besvær kan 
manøvrere mellom snøkrystallene. Blir det gunstig vær igjen, 
finner vi dem atter hoppende oppe på snøflaten i nye 
beiteområder. 

Hjalmar Munthe-Kaas Lund. 

Linerle (Motacilla alba alba L.) hekker i reirkasse. Raurevens mat. 

Når eg hev ferdast ute i skog og hei vinterstid hev eg titt sett 
spor der reven hev teke fugl og hare; og sikkert er det at den lever 
mykje av vårt matnyttige vilt, då helst i yngletida når det er lett 
for han og taka fugl og bærungar, men reven tek nok eindel mus 
og anna småkrek og. I fleire år hev eg fanga rev og skore op 
magesekken for å se etter kva den hev ete, og eg hev funne restar 
etter mest allslags vilt, ja til og med aure. Ein gong la eg merke til 
at ein rev helt seg så mykje ved ein bekk der det var fisk, eg såg 
spor i søylor ved bekken, fann og revens ekskrementer der, og det 
visa seg at der var fiskeskinn i det. Eg fanga reven og den var 
svært .feit, vog over 8 kg, so den hadde nok havt gode dager, den 
har truleg teke fisken i stryken i bekken eller når fisken gjekk nær 
land. No siste haust hev eg notera op mageinnhaldet og anna på 
dei revar eg hev fanga og her er resultatet. 

Revane er fanga i Gjøvdal, ca. 250 m over havet. 

Linerlen har flere ganger hekket i reirkasser som er oppsatt 
på en av bygningene til Langevåg Fabrikker ved Ålesund. Våren 
1946 ble det laget en kasse av bord, innvendig 11,5 X 9,5 cm og 
25,5 cm dyp. Den ene av de bredeste langvegger som danner 
taket, har et fremspring på 7 cm. Kassen ble satt opp utenfor et 
vindu, horisontalt og langs med veggen. Bygningen er av mur, og 
vinduet i 4. etasje mot nord. Inntil bygningen st ' oter et lavere 
hus, og høyden fra dette til reirkassen er 3 meter. Kassen ble tatt 
i bruk av linerlen, men reiret ble røvet, antagelig av skjære. For å 
hindre dette senere, ble der satt opp flere kasser i samme 
dimensjoner, men med forskjellige stengsler som vanskeliggjorde 
adkomsten. En kasse med to ståltrådbøyler i kryss foran åpningen 
ble godtatt, og kullene kom vel frem både i 1947 og 1948. 

Løvenskiold omtaler i sin bok «Våre småfugler -», 1934, reir-
kasser av en annen type, men han angir, så vidt jeg erindrer, at 
det ikke er påvist at linerlen har hekket i disse her i landet. I. L.: 
«Håndbok over Norges Fugler» står at den en sjelden gang bygger i 
fuglekasser. 

Langevåg, 25. januar 1949. 

Gustav Devold. 
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Hoggorm på jakt. 

Fra tid til annen blir det servert historier som går ut på at 
hoggormen hypnotiserer sitt bytte. Her er en opplevelse: 

På en trebar myrstrekning ved Rødeggvatnet i Nordfjord, ca. 
200 meter o. h. og ca. 400 meter fra, skogkanten, fikk jeg se en 
liten fugl som med stor fart sirklet rundt et punkt på bakken 
i en høyde av bortimot 10 meter. Den gikk lavere og lavere i stadig 
mindre ringer mens den ustanselig skrek. Det slo meg at det 
kanskje lå en orm der, og jeg sprang frem da fuglen beveget seg i 
en høyde av 0,5 til 1 meter over bakken. Ganske riktig, der lå 
hoggormen i angrepsstilling. Det ble dens siste jakt. 

Episoden inntraff i midten av juli 1936, og jeg var den gang 19 
år gammel. 

P  t  Langevåg  8  februar 1949  

Audun Gjengedal. 

Korsnebb på bytur. 

Korsnebbene hører ikke nettopp til de fugler en daglig får høve 
til å stifte bekjentskap med. De er typiske barskogsfugler, og selv 
der er deres opptreden høyst variabel både i tall og tid. 14. og 15, 
januar i år så jeg en flokk i tettbebyggelsen i Oslos utkant 
(Furulund, Aker). Antallet lot seg ikke fastslå, men det måtte være 
minst 20 stykker som delikaterte seg med konglene i furutoppene 
der. En hunn kom ned på bakken bare et par meter fra meg der 
den hakket i seg biter av den hardfrosne snøskorpa. Det kraftige, 
krumme nebbet røpet furukorsnebben (Loxia p. pyttyopsittacus). 
Foruten de mer uanselige grågrønne hunner og ungfugl var det i 
flokken flere fullvoksne, praktfulle, tomatrøde hanner. 

C. Mdlbach-Petersen. 

OSLOAVDELINGEN 

har omvisning på Zoologisk Museum, TØyen, mandag 4, april 
kl. 19. Eime: Fugl. Fremmøte ved Museet. 
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