
 



FA U N A 
NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 

Til Johan Hjorts minne.
 

Av Knut Dahl.

Den 7.de oktober 1948, døde Johan Hjort, etter et langt og 
slitsomt liv i den biologiske forsknings tjeneste. 

Som en av hans eldste medarbeidere har dette lille tids-
skrifts redaksjon bedt meg om noen korte minneord i 
anledning hans virke og bortgang, og jeg vil gjerne gjøre 
dette. 

Johan Hjort var sønn av avdøde professor Johan Storm 
Aubert Hjort, og Johanne Elisabeth Falsen. Hjort var student 
fra 1887, Gjertsen skole, og tok 1.ste grad av Medisinsk 
eksamen ved Oslo Universitet før han begynte å studere 
biologi hos Richard Hertwig i Munchen. Etter et studie-
opphold i Neapel tok han i 1892 doktorgraden ved Munchen 
universitet for et arbeid over Ascidernes utvikling. 

I 1893 ble han konservator ved Universitets Zoologiske 
Institutt etter Frithjof Nansen, som da drog på Framferden, 
ble 1894 leder av «det praktisk vitenskapelig fiskeriarbeide for 
saltvannsfiskeriene» etter G. O. Sars, studerte fysiologisk 
kjemi i Jena 1895-1896, og ble etter hjemkomsten bestyrer av 
Universitets biol. stasjon i Drøbak. 

Da undertegnede i 1896 kom hjem fra mine 3 års reiser 



belser som gikk ut på å forbedre teknikken ved utklekking av 
saltvannsfisk og å anvende dette middel til forbedringer av 
fisket og til motvirkning av skadelige følger av fiskeri. 

Den mening syntes å ha festnet seg i norske fiskerifolks 
tenkning at den eneste vei til fremskritt for de norske fiskerier 
var utstrakte forbud mot «farlige» redskaper i forbindelse med 
utklekking av saltvannsfisk. 

Den store danske forsker Dr. C. G. Johs. Petersen hadde 
gjort en rekke forsøk og undersøkelser fra Dansk biologisk 
stasjon, som viste at der gjennom de danske forvann foregikk 
en transport av drivende egg og unger av saltvannsfisk av et 
omfang som trosset alle tidligere forestillinger, og da Hjort og 
jeg begynte våre hjemlige arbeider i 1897, måtte vi tillegge dr. 
Petersens oppdagelser og metoder stor betydning. Dr. 
Petersens resultater var for en stor del oppnådd ved å ta de 
alminnelige fiskeres redskaper i bruk, og helst også å utvikle 
redskaper som var bedre og sikrere enn fiskernes. Og da vi 
begynte vårt arbeid i de norske fjorder, med små og enkle 
midler, tok vi i bruk redskaper som vi hadde lært å kjenne og 
bruke i Danmark og andre land. Dels også redskaper som vi 
konstruerte og modifiserte til vårt bruk. 

Hjort begynte i de Sønnenfjellske fjorde med små fartøyer 
som han fikk låne av marinen. Jeg begynte i Trond-
heimsfjorden hvor jeg var så heldig å kunne ordne et kjøp av 
en 13 tonns slupp, «Delfinen», som jeg kunne seile omkring 
med, og hvor jeg kunne bo ombord. Allerede den første 
sommer 1898 fikk vi resultater som overbeviste oss om at det 
gamle offisielle syn på de norske fiskeriers muligheter var 
uholdbart. 

Vi offentliggjorde straks våre resultater i boken «Fiskeforsøk 
i Norske Fjorde> som utkom i 1899 og hvor vi nærmere 
begrunnet håpet om ved utklekking i dens daværende form å 
kunne forbedre våre saltvannsfiskerier måtte oppgis, da 
ynglen spredtes av høststormene over så store strekninger at 
det var utelukket at ynglen kunne forbli der hvor den utsattes, 
og at den naturlige yngel forekom i slike 

i Afrika og Australia, fikk jeg tilknytning til Hjort, hvis elev 
jeg hadde vært i 1891-92, og først som stipendiat ved 
videnskabernes selskap i Trondhjem, senere som bestyrer av 
dette steds biologiske stasjon 1898-1903, ble jeg Hjorts 
medarbeider. Senere ble jeg knyttet til Fiskeriundersøkelsen i 
Bergen som Hjorts vitenskapelige assistent, i hvilken stilling 
jeg ble inntil 1912, da det lykkedes meg å skape Statens 
Forsøksvirksomhet for ferskvannsfiske. Det er disse 14-15 år 
i det intimeste samarbeid med Hjort som berettiger meg til en 
verdsettelse og bedømmelse av ham som forsker, venn og 
medarbeider. 

Siste halvdel av det 18de århundre hadde vært en merkelig 
tid i biologisk forsknings og marin biologisk forsknings 
historie. Menneskenes syn på til'olivelsens utvikling var i 
begrep med å forandres radikalt. Store vitenskapelige forsk-
ningsekspedisjoner til forskjellige hav hadde bidratt til den 
første forståelse av verdenshavenes fysiske og biologiske 
forhold. De første forsøk på utforskningen av fiskenes og 
fiskerienes vilkår, var blitt satt i gang i forskjellige land, og for 
Skandinaviens vedkommende hadde G. O. Sars store 
oppdagelser angående de matnyttige fisks forplantning 
fremmet tenkningen over fiskerienes vilkår i overmåte høy 
grad. Sars oppdaget som bekjent at torsken og en stor rekke 
av de viktigste matnyttige fisk la uhyre masser av rogn som 
utviklet seg i havets overflate, og ikke som man tidligere 
hadde ment ble avsatt og utviklet seg på sjøbunnen som hos 
ferskvannsfiskene. 

Få oppdagelser har hatt den utstrakte betydning som Sars' 
oppdagelse av de drivende egg har hatt for biologisk tenkning 
og forskning over fiskeri-økonomiske spørsmål. For Sars selv 
og for hans samtid synes imidlertid en annen side av 
oppdagelsen å ha hatt størst betydning. At eggene var så 
tallrike og at de kunne utvikles flytende synes å ha vært det 
forhold som gjorde størst inntrykk på samtiden, og syntes å 
åpne muligheter for kunstig utklekking og oppdrett av fisk, 
som tidligere viten ikke kunne sammenlignes med, og der 
oppsto snart både i Amerika og Europa bestre 
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tall at utklekkingen ingen rolle kunne spille. Vi mente veien til 
fremskritt i fiskeriet måtte gå gjennom fremskritt i selve 
fisket, i teknikk, i arbeidsfeltet, i oppdagelsen av nye fiskerier. 

Vi hadde funnet at ved å bruke og forbedre dypvannstrawl 
av Dr. Petersens konstruksjon, burde der i norske fjorde 
påvises reker i slike mengder, at nye fiskerier måtte antas å 
kunne oppstå. Ved å innføre og anvende hensiktsmessige 
redskaper kunne andre nye fiskerier skapes og ved å søke nye 
felter kunne større beskjeftigelse og fangst for fiskerne 
oppnåes. 

Denne aktive tankegang, istedetfor den gamle passive 
møtte selvsagt en betydelig motstand, men allerede de 
resultater som Hjort kunne vise av sine første forsøk på 
rekefiske med trawl førte til den seier som lå i bygningen av 
forsøksdamperen «Michael Sars». Og senere har de resultater 
som nåddes gjennom den utvidede adgang som «Michael 
Sars» ga oss til forskning, gitt oss full bekreftelse på verdien 
av de synspunkter som vi hevdet i «Fiskeforsøk» i 1899. 

Jeg minnes disse årene i samarbeid med Johan Hjort som 
noen av mitt livs interessanteste og arbeidsglade år. En kan si 
at hvert år, ja hver tokt brakte nye og verdifulle oppdagelser. 
Nye fiskerier oppsto, nye millionverdier for landet ble 
fremmet. Nye fiskebanker utvidet våre fiskefelter. Vi fikk 
følelsen av å leve i en renesanse-tid, å delta i stadig nye og 
byggende arbeider. Hjorts ånd var ikke slik at han nøyet seg 
bare med de tekniske og økonomiske skritt. Hans sosiale 
interesse drev ham først til å gjennomføre ulykkesforsikringer 
for fiskerne. Han skapte fond og låneinnretninger for 
fiskerflåtens rasjonalisering. Han var den utretteligste jeg har 
kjent. Hans bruk av det lille fartøy «Michael Sars» 
revolusjonerte den internasjonale havforskning. Hvor man før 
brukte store orlogsfartøyer, ble nå fiskerbåten (trawlen) den 
rasjonelle. Det internasjonale råd for havforskning som han 
var med å stifte i 1902, skyldes for den største del hans 
drivende ånd og 

kraft, og han endte sine dage som dets president. Han ble den 
førende i den store internasjonale utforskning av havene og 
fiskeriene som har karakterisert den første halvdel av dette 
århundrede. 

Og han ble det av 2 hovedårsaker. Først på grunn av sin 
rikdom på nye ideer og sitt store pågangsmot, som aldri vek 
for en oppgaves omfang og størrelse. Dernest og kanskje mest 
fordi han hadde en ualminnelig evne til å få istand et 
samarbeid mellom de mange som arbeidet i den marine 
biologis og i fiskerienes tjeneste. 

Hans livsverk vil stå gjennom århundreder. 

Skurdalen i mai 1949.

Diverse observasjoner. 
Av Hjalmar Fleischer.

Stjertmeisen. 

Angående denne arts utbredelse, finner jeg at den går langt 
nordligere i vårt land enn i Sverige. Således hekker den helt 
opp til Saltdalen, og en flokk ble iakttatt på streiftog en vinter 
i slutten av forrige århundrede ved Ramfjord nær Tromsø 
(Collett). 

Hertil vil jeg meddele at jeg sommeren 1945 så en stjert-
meis fly over veien med redematerialer i nebbet i Rams-
fjordbotten i Troms. Således tør en vel formode at den har 
hekket der, og i så tilfelle skulle hekkningsgrensen være flyttet 
ca. 40 mil lenger mot nord. 
Bokfinken. 

I Ivar Aasens Vei på Vinderen, Vestre Aker, hadde et par 
bokfink bygget sitt rede i en lind ved en garasje. 

Da husets eiere kom hjem etter en tids fravær, og til 
stadighet åpnet garasjedøren, flyttet paret det nesten fer-
digbygde redet til en større hegg ca. 15 meter lenger bort, 
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grodd av vannliljer og blærerot, kantet med høyt siv, andre 
steder hengemyr med myrkongle (cala). 

Snarøen har for øvrig et ganske rikt fugleliv, og skulle egne 
seg godt for ekskursjoner. I våres ble myrsniper sett flere 
ganger, og mindre prestekrave har oppholdt seg der gjennom 
hele sommeren. 

idet de fløy tilbake til det gamle redet, og brukte disse 
materialer. 

Grå fluesnapper. 

Noen år før krigen forsøkte en venn av meg og jeg å fange 
en grå fluesnapper som lå på redet, for å ringmerke den. 

Første gang mislyktes forsøket, idet snaren av sort sytråd 
gled over fuglen. Da den neste gang kom tilbake, tok den, den 
mot redet nesten usynlige tråden i nebbet, og slapp den utfor 
kanten. Vi gjentok forsøket nok engang, men med samme 
resultat. 

Fugleliv i bjerkebeltet. 

I Grunke, Vestre Slidre, som ligger ca. 850-900 meter over 
havet, er vegetasjonen overveiende bestående av bjørk, 
dvergbjørk, vidje og lyng, med kanskje ti grantrær i en 
forkrøblet tilstand spredt utover området. Det er ca. 3 mil til 
nærmeste barskogsbelte, derfor finner jeg det underlig å treffe 
arter som svart og hvit fluesnapper, måltrost, vendehals, 
dompapp, grønnsisik og tornirisk. Av disse arter så jeg bare et 
eksemplar av hver art, med unntagelse av måltrost. Av denne 
art fant jeg et kull på fire unger, som ble merket. Ingen av 
disse fugler har jeg tidligere sett i traktene. Av andre arter 
som jeg ikke har sett der før kan nevnes smålom, samt to 
eksemplarer av blå myrhauk, begge gamle hanner. 

En annen grå fluesnapper hadde bygget sitt rede i en tom 
blikkboks, med en fargerik etikett, «Langaards Brasil 
Cigarillos». Boksen stod inne i et naust, og da dette skulle 
stenges, ble boksen med redet og de hardt rugede egg flyttet til 
en hylle utenpå naustveggen. Fuglen tok straks sin nye 
redeplass i besiddelse. 

Måker. 
I de samme trakter fant jeg en koloni av gråtrost på 7-8 

reder. Her var alle med unntagelse av en unge fløyet ut av 
redene, mens i en koloni kanskje 100 meter høyere opp i lien 
var det utelukkende egg eller små unger. 

I Vestre Bærum den 26/5 1949 observerte preparant P. 
Valeur, Bergens Museum og undertegnede en V-formet 
fylking av store fugl med kurs sørover. 6 fugler på høyre ving, 
og 5 på venstre, utgjorde fylkingen. Da de nærmet seg, kunne 
vi konstatere at det ikke var gjess, men ungfugl av en av de 
største måkearter. Formasjonen var konstant i en luftlinje av 
over 1000 meter, men ble oppløst da den nærmet seg sjøen. 
Da de befant seg rett over oss kunne vi også høre de 
karakteristiske måkeskrik. 

En dag jeg satt og lokket på en gjøk, kom en løvsanger 
flygende like til meg, idet den hele tiden varslet med en lyd 
som sterkt minner om tårnfalkens gig-gig-gig, skjønt svakere. 
Den flagret hele tiden med vingene, men opphørte med 
varslingen så snart jeg ikke lokket. Snart var den ivrig opptatt 
med å lete etter insekter, men straks jeg svarte en gjøk langt 
borte, vips var den der ilagrende mot meg igjen. 

Lattermåke. 

En koloni på anslagsvis 30-40 hekkende par finnes dette år 
i et tjern like øst for Fornebo flyplass. Redene lå delvis på fast 
grunn, andre flytende på sivstrå. Jordrottene hadde sittet like i 
nærheten av redet, som inneholdt nyklekkede unger, og spist 
vannliljens blomst. Tjernet er nesten igjen 

Ved kontroll av mageinnholdet av en siland hunn, iant 71 
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linje så stø som et Atlanterhavsfly. Min mor forteller at en dag 
kommer lommen i god høyde, ser antagelig en fisk, og 
styrtdukker som en terne. Den kommer opp uten fangst, 
dukker igjen, og denne gang med fisk i nebbet. 

jeg en abbor som målte 18 cm, foruten to abbor på 8 cm's 
lengde. Det går sandelig fisk med, om en skal tillate flere par av 
denne art å oppholde seg i 3t fiskevann. 

En dag fant jeg i Grunke et rede av siland. Jeg fotograferte 
redet med tanke på å la eggene klekke under en høne, og 
montere en gruppe av silanden med unger i redet, til 
Universitetets Zoologiske Museum. Men deroppe hadde jeg 
ikke noen adgang til en rugehøne, så min id~ var å legge 
silanden, som jeg fanget i en snare mens jeg lå et stykke fra 
redet og kontrollerte den i kikkert. Om den ble lagt i en så lav 
kasse at den ble nødt til å ligge ned, så skulle det nok gå. Men 
hva hender? Så snart den vettskremte fuglen kjenner de varme 
eggene under seg, ser seg omkring og finner at også her i 
kassen er det mose og brisk med gamle bjørkestubber som ved 
redet, da legger den seg rolig ned. Den brer seg ut over eggene 
og ruger som om intet skulle ha hendt. 

Om jeg klødde den i nakken, la den hodet på skakke og lot 
seg klø, mens den stadig ruget like trofast. Jeg har ikke inntrykk 
av at den snudde eggene selv, så dette ble gjort hver gang den 
fikk seg et bad og sin abbor-rasjon. Dog klarte den aldri å 
konsumere så store fisk som foran nevnt, men kvantitativt 
klarte den ca. 100 gram fisk om dagen. Jeg åpnet et egg for å 
kontrollere hvor langt de var kommet, og det viste seg siden at 
eggene var stoppet i et stadium av utviklingen som kunne være 
en uke senere enn kontrollen. Dette passer med at eggene 
akkurat ved denne tid ble forflyttet pr. bil til Oslo, en tur på 
seks timer, så antagelig har vel blodkar gått i stykker p. g. a. 
ristingen. Anden ruget fortsatt en tid her på museet, men da 
tiden kom at eggene skulle ha klekket, ville den ikke ruge len-
ger. Anden ble ringmerket og sloppe ti Frognerdammen på dr. 
0. Olstads anmodning. - Dette viser i ethvert fall at det er 
teoretisk mulig å sluttføre eksperimentet, om anden får ruge 
uten forstyrrelser. En gjenfangst i Grunke ville være meget 
interessant å konstatere. Storlommen hadde hver dag sin rute 
over dalføret, en flukt 

Elg og rådyr er observert her oppe hver sommer i de senere 
år. 

Rødvingetrosten synger på en egen, morsom måte her, i 
motsetning til den ensformige sang den presterer i Oslo. 
Kanskje en Valdres-dialekt? 

Lemen. (Lemmus lemmus.) 

Dr. G. Kolthoff forteller i en av sine bøker at han tok med 
seg levende lemen (Lemmus 1. groenlandicus) fra Grønland, 
men at det til slutt satt bare en fet kannibal igjen. Dyrene ble 
oppbevart i en kasse, og ble foret med lav og salixarter som de 
var vant til fra Grønland. 

Imidlertid har Odd Enger. Oslo, fanget to lemen, hvorav 
den ene i julen 1948 fødte to unger. Noen timer etter bet den 
hannen i hjel. 15. januar 1949 fødte den igjen. 

Disse dyr har jeg fått overta, og her er noen data som 
kanskje kan ha sin interesse: 

Vekt av lemen født 3/7 1949. (4 døde + 2 levende). Morens 
vekt etter fødselen: 36 gr. De døde unger målte åm. 41 mm, 
vekt: 2,2 gr. 

Levende vekt 4/7: 3 gram. 6/7: 4 gram. 8/7: 5 gram. 11/7: 
8 gram. 13/7 10 gram. 15/7: 12,5 gram. Begge hadde åpne 
øyne. 18/7: 14 gram. Ute av redet. 

Begge døde 19/7, den ene helt oppspist. Den andre ungen 
var i hjel-bitt, ingen coccidier kunne påvises. Parring av moren 
iakttatt 4/7.
Elgens horndannelse. 

Ved Kolthoffs Naturaliemagasin i Uppsala, Sverige, fikk vi 
hver høst ca. 60 elghoder til montering. En ting jeg festet meg 
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var flere tagger på høyre horn enn på venstre, sjelden 
omvendt. 

Skansens dyrepark har en elgokse, «Tusse», født 1935. 
Denne elg hadde følgende hornbesetning: 

Altså i syv av de elleve hornsetninger dominerer antallet 
tagger på høyre horn. Dessuten viser denne tabellen klart at 
det ikke går an å bestemme elgens alder utelukkende etter 
taggantallet, en teori som ennå er meget utbredt blant 
elgjegere. Dr. 0. Olstad påpeker også taggenes tilbakesetning 
hos elgen når den er over sin beste alder, i sin bok, 
«Jaktzoologi». 

Kan kjønnsforskjellen avleses på kraniet hos rødrev? Under 
arbeidet med en del rødrevkranier for noen år tilbake, kom jeg 
til å legge merke til en tydelig forskjell i sømmenes (suturenes) 
gang på kraniene (se fig. 1). Ved å undersøke etikettene viste 
det seg at hos hannen møtes de tre med tusj markerte linjer 
før suturen merket x bryter issekammen, mens de hos hunnen 
møtes nesten ved issekammens ende. Jeg vet ikke hvorvidt 
dette er tidligere beskrevet, men ved forespørsel hos svenske 
og norske zoologer har jeg ikke fått beskjed om at det er 
kjent. Jeg har undersøkt en rekke rever av begge kjønn, og alle 
aldre, dog må jeg medgi at forskjellen ikke er så markant hos 
helt unge dyr. En undersøkelse av rødrevskranier ved 
Zoologisk Museum synes bare å bekrefte min teori. 
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Stillitsen. Stillitsen 

Vekt: 17 gr. Vinge lengde: 72 mm. Nebb lengde: 11 cm 
målt fra nesebor. Tars lengde: 17 cm. Hale: 47 cm. 

Denne fugl må vel sies å være en av våre mest sjeldne 
småfugler, selv har jeg bare sett den en gang i Norge, på jordet 
nedenfor Blinderen Universitet, vinteren 1948. 

I Sverige er den mere alminnelig, og jeg har medbrakt 
derfra et vakkert par stillitser som begge er tredje generasjon i 
fangenskap. Løvenskiold nevner i sin «Håndbok over Norges 
fugler» om kjønnsforskjellen, at hunnen er noe mindre, samt 
at de små vingedekkfjær, delvis også de mellomste, er nesten 
helt gråbrune med brede brune bremmer, i motsetning til 
hannen, hos denne er de svarte. 

På grunnlag av et materiale på ca. 10 eksemplarer som jeg 
har montert i Sverige, samt disse to levende, vil jeg 
komplettere bestemmelsesnøkkelen for kjønnsforskjellen hos 
stillitsen. 

Dette forutsetter da naturligvis at en har fuglen i hånden, 
hvilket en får håpe ikke blir aktuelt med vår fattige stamme av 
denne art. 

Foruten at hannen i regelen er større, er det flere detaljer 
som muliggjør bestemmelse av kjønnet på grunnlag av 
fjærdrakten. Hannen har oftest skarpere og renere farger og 
grenser mellom farvene. Overnebbets bue er mere konveks 
hos hannen. Ofte er det mere svart på nebbspissen hos denne. 
Nebb-børstene er svarte hos hannen, mere brunlige hos 
hunnen. 

Ansiktsmasken sterkt blodrød og strekker seg mere bakover 
kinnene og mere over øynene enn hos hunnen, dessuten er det 
røde hos hunnen mere rustfarget. At tarsen og foten i vill 
tilstand er lys brune, men i fangenskap omfarges til lyst 
kjøttfarget er også værdt å nevne i denne forbindelse. 
Torniriskens vakre farger faller bort etter fjærfellingen, og 
gråsisikens røde kalott blir rustgul i fangenskap. Antagelig er 
det et stoff i forsammensetningen som mangler, eller kan det 
ha andre årsaker? 

Stilitsen Vekt:19 gr 
19 gr: Vingelengde: 79 mm. Nebb 
lengde: 12 cm målt fra nesebor. Tars lengde: 17 cm. Hale 

Ringdue. 

Ringdue observert på Øverland gård, Østre B æ r u m, 
flere ganger siste vinter, siste gang 10/2 1949. Altså 
overvintring. 

En ringdue pad, skutt ved Øverland gård, Østre Bærum, 
21/8 1949, hadde to meget utviklede egg i egaestokken. Egg 
nr. I. Vekt: 3,5 gram. Diameter: 21 mm. 

Egg nr. II. Vekt: 2 gram. Diameter: 17 mm. 

Jeg har i Sverige funnet flyveferdige unger av ringdue i beg. 
av september måned, men eggdannelse på denne årstid må vel 
være en unntagelse, eller legger den kanskje tre kull ' enkelte 
år? 

Oslo, 21/7 1949. 

Litt om fuglelivet i midtre 'Vestfold 
Av Olav Hagelund.

Vi har i Vestfold en del interessante fuglearter som ikke 
kan sies å være alminnelige på Østlandet, ja, noen hører til de 
sjeldneste arter i landet. Det er særlig slike som holder til ved 
grunne, sivbevokste innsjøer som Borrevannet og 
Akersvannet. Det er mest her jeg har vært og sett på fuglelivet. 

Borrevannet er i sørenden svært langgrunt, og her er et 
område med usedvanlig frodig takrørvegetasjon (Phragmites 
communis) med enkelte grupper av vierbusker iblant. Utenfor 
dette er vannflaten langt utover helt dekt med vannliljeblader, 
og ellers fins det grupper og belter av sjøsivaks (Scirpus 
lacustris), høye starrarter (Carex), elvesnelle (Equisetum 
fluviatile) og myrhatt (Comarum 
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palustre). Men om våren før den nye vegetasjon er vokset 
opp er det den fjorgamle takrørskogen som er tilholdsstedet 
for mange fuglearter og den gir dem et ypperlig gjemmested. 
Innenfor er stranden flat og ofte oversvømmet, regelmessig 
gj ennomskåret av brede, åpne grøfter. Nærmest rørskogen, 
som er ganske skarpt avgrenset, er det høyt starrgras som rår 
grunnen, men ettersom terrenget sakte stiger går det gradvis 
over i lavere grasarter. Her er det vaderne, og da særlig vipe, 
har sitt rike. Og rundt omkring frodige lunder av varmekjære 
treslag som eik og lind. Ja, i en eldgammel lind tett ved 
vannet vokser til og med den sjeldne misteltein. I det hele 
tatt kan jeg tenke meg at denne trakten må ligne litt på de 
berømte sørsvenske «fågelsjøar». 

Ved Akersvannet er det ikke fullt så rik vegetasjon, men 
ved sørenden og særlig ved nordenden er det en del tak-
rørfelter. Forresten er hele vannet kranset med et belte av 
sjøsivaks. I nordenden går Akersmyra ut til vannet og 
danner et utstrakt hengedy. 

Første gang jeg var ved Sorrevannet var den 2, juni 1939. 
Det jeg særlig ville se etter var sivsangeren og andre sangere 
som holder til på lignende lokaliteter. Men noen slike fant 
jeg ikke den gang. Derimot fant jeg en hette-måkekoloni 
(Larus ridibundus L.) på anslagsvis 100 par. Av andre fugler 
jeg så kan nevnes sivhøne (Gallinula chloropus L.) og 
sivspurv (Emberiza schoeniclus L.) Siden var jeg ikke ved 
Borrevannet før den 30. mai 1947. Da fikk jeg se 5-6 
sivsangere (Acrocephalus schoenobaenus L,), hvorav et par 
var ivrig opptatt med reirbygging. Dessuten fikk jeg inne i 
den tette rørskogen høre en sanger jeg ikke kjente. Jeg fikk 
se en skimt av den noen ganger og så da at den lignet 
sivsangeren. Den var svært iherdig til å synge, og en gang jeg 
tok tiden på den sang den 6 min. i et trekk, for etter noen 
sekunders pause å begynne på nytt. Ut på høsten skrev jeg til 
dr. H. L. Løvenskiold om disse fuglene. Han ba meg da å 
leite etter reir der hvor jeg hadde hørt den ukjente fuglen, 
for han hadde mistanke om 

Fig. 2 .  R e i r  a v  d e n  l i l l e  r ø r s a n g e r e n .  

at det var den lille rørsangeren (Acrocephalus s. scirpaeus 
Herm.) Og det viste seg å være riktig, for da jeg undersøkte 
stedet den 4. okt. fant jeg et vakkert rørsangerreir nettopp 
der jeg hadde hørt den fremmede sangeren. Det lå inne i en 
tett, over mannshøy takrørbestand og var kunstferdig 
opphengt i rørene 75 ei-r. over vannflaten, se fig. 2. Reiret 
var bygd i fjorgamle rør og besto utelukkende av plantedeler, 
mest smått, mykt gras og takrøraks. At det var brukt til 
ruging kunne en se av at det lå rester av en fugleunge i det. 
Jeg sendte det til dr. Løvenskiold, og det er siden undersøkt 
også av danske sakkyndige. Som kjent er rørsangeren bare 
påvist en gang tidligere i Norge, nemlig i 
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1936, da en hann ble skutt på Utsira. Det er mulig at det er 
funnet reir av den før, men det er ikke ivaretatt noe bevis. 
Jfr. Løvenskiold : «Håndbok over Norges fugler», s. 231. 

På en tur dr. Løvenskiold og jeg foretok til Borrevannet 
den 30. mai 1948 hørte vi bare en sivsanger, men derimot tre 
syngende rørsangere. Dessuten hørte vi på denne turen 2-3 
vannrikser (Rallus aquaticus L.), så to sothøner (Fulica atra 
L.) og skjeand (Spatula clypeata L.). Hettemåkekolonien 
anslo vi til 60 par. 

Den 7. februar i år fant jeg nok et rørsangerreir på et sted 
hvor vi hørte fuglen synge våren 1948. Det lå 50 cm over 
isen, men vannstanden om våren hadde antagelig vært ca. 30 
cm lavere. Dette reiret hadde disse målene: utvendig høyde 9 
cm, bredde 8 cm, innvendig høyde 4,5 cm og bredde 5 cm. 

Så besøkte jeg stedet den 16. april i år for å se etter 
sothøner og skjeender. Av de førstnevnte så jeg 6 stykker, 
men skjeendene var ikke kommet ennå. Den 15. mai var jeg 
der igjen, og da var en rørsangerhann alt kommet. Flere 
skjeandpar hadde også innfunnet seg, og flere ganger så jeg 
tre andrikker i følge. Som jeg satt og så på en av dem i 
kikkerten, stakk det et andehode opp av sivet like ved siden, 
og det hadde den karakteristiske lyse buen over øyet som 
fortalte at det var en knekkand (Anas querquedula L.) Siden 
så jeg knekkender flere ganger, så det er ikke usannsynlig at 
det var flere par ved Borrevannet i sommer. Om kvelden 
den 29. mai hørte jeg to rørsangere og en sivsanger ved 
sørenden av vannet og ved en liten takrørsgruppe på 
vestsiden nok en sivsanger. På samme turen fant jeg et 
skjeandreir med 9 egg. Det lå blant høyt starrgras, 5-6 m 
innenfor kanten av «vassen». Eggene hadde en 
gjennomsnittlig lengde på 49 mm og bredde 38 mm. 
Hettemåkekolonien var atskillig større enn i fjor, antakelig 
på ca. 300 stykker. Vannriksen var i år helt forsvunnet fra 
stedet. 

Ved Akersvannet har det i flere år holdt seg sivhøne og 
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sivspurv, men først i år har jeg funnet sivsanger og rør-
sanger her. Det var den 30. juni da jeg ved nordenden av 
vannet fikk høre en syngende hann av hver art. De må ha 
kommet hit etter den 22. mai da jeg var på stedet uten å 
merke noe til dem. 

Jeg nevner også noen andre iakttagelser som kanskje 
kan ha interesse: 

Stillits (Carduelis c. carduelis L.). Den 29. juni i år så jeg 
to stykker som satt på bakken og spiste løvetannfrø. 
Sivspurv (Emberiza s. schoeniclus L.). Jeg har inntrykk av 
at denne arten har utbredt seg svært i de siste åx-. V Nå er 
den alminnelig ved alle vann her i distriktet hvor det fins 
noen takrørgrupper. 

Trelerke (Lullula a. arborea L.). Denne arten er ikke så 
sjelden å treffe på i midtre Vestfold. I Sandar har den vært 
årviss iallfall de siste 12 år, og i Stokke har der_ oas:i holdt 
seg i de siste år. Jeg har ikke funnet reiret til den, men i 
sommer har jeg flere ganger sett kull med flygedyktige 
unger. Den 15. juni 1948 hørte jeg den synge både i Borre 
og Sem. 

Bøkesanger (Phylloscopus s. sibilatrix Bechst.) Dette er 
også en art som er i sterk utbredelse her, og den kan ikke 
lenger sies å være sjelden i bøkeskog og annen storvokset 
lauvskog. I år kom den uvanlig tidlig, idet jeg hørte fire 
stykker den 8. mai. 

Hegre (Ardea c. cinerea L.). Den 22. mai i år så jeg en 
hegre ved Akersvannet. 

Knoppsvane (Cygnus olor Gmel.). Etter hva folk som 
bor ved Borrevannet har fortalt begynte et svanepar å 
bygge reir her i 1948. Men de ble forstyrret og forlot det, 
visstnok før det ble lagt noen egg. 

Fagergås (Tadorna tadorna L.). Den 8. mai i år så jeg en 
flokk på 9 stykker på Træla ved Tønsberg. 

Storspove (Numenius arduatus L.). Etter hva som står i 
litteraturen skulle ikke storspoven være alminnelig i denne 
landsdelen, men den kan ikke sies å være sjelden her. På 
alle litt større, trebare myrer kan en som regel finne den. 
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Fra Stavanger Museum. I. øverste ved klatring nedenfra eller ovenfra. I byggeperioden har 
det hendt flere ganger at de nederste reirene ble vasket vekk av 
sjøen under de siste vårstormene, fortalte fiskerne. 

Fuglene var lite sky og forlot nå under klekkingen reirene 
først når folk var kommet på et par meters hold eller mindre. - 
Foruten de 12 bebodde reir var det 5 tomme reir fra tidligere år. 

Med denne kolonien er krykja blitt rugefugl i Rogaland fylke, 
og sørgrensen for dens utbredelse her i landet er flyttet ganske 
betraktelig. Ifølge litteraturen ligger de tidligere kjente 
rugestedene nord for Stadt og fuglen er tallrikest nord for 
polarsirkelen. 

Ellers har den en ganske vid utbredelse i Europa. Foruten i de rent 
arktiske strøk ruger den også på Island, Færøyane, de Britiske øyene og på 
noen øyer i Kanalen, foruten i Nord_Norge og 17å ishavskysten  østover. I de 
år har den tiltrukket seg spesiell oppmerksomhet. fordi den i 1;338 slo seg 
ned på Helgoland, riktignok bare 3 der den ikke hadde ruget siden omkring 
år 1800. Disse 3 parene bygde reir men la ingen egg. 1 1939 kom likeledes 
3  par (de samme?) Det ene la ikkje egg, det andre bare 1, men ungen døde 

og det tredje paret klekket 2 unger som imidlertidig utviklet seg meget 
langsomt. Krykja skal ha ruget på Helgoland også i 1940, men hvordan det 
har gått med dem senere er uvisst. Det ville være rart om den fremdeles 
skulle være der etter den medfarten Helgoland fikk under krigen og særlig 
etter krigen. 

I Danmark opptrådte kyrkja i 1941 uventet og plutselig som rugefugl 
for første gang, da 11 par slo seg til på en av Hirsholmene i Nord-Jylland. 
Her bygget de reir på rullestenene ved stranden, la egg og fostret opp 
ungene utan uhell. Ved nye tilskudd økte kolonien det følgende år til 17 par 
og var i 1947 kommet opp i hele 139 par krykjer. 

Ved den nye kolonien på Utsira er det svære gapet mellom rugestedene 
lenger nord på norskekysten og det danske delvis fylt ut. Det er også godt 
mulig at krykja er begynt eller vil begynne å hekke fleire steder på 
sørvestkysten hos 

Av Holger Holgersen. 

Krykja, Rissa t. tridactyla L., ny som rugefugl for 
Rogaland. 

Under et besøk på Utsira i juni 1940 fant jeg på en liten 
holme en krykjekoloni på 12 par. Etter opplysninger fra flere 
sirabuer er kolonien kommet dit først etter krigen, men det 
nøyaktige årstall er uvisst. 

24. juni inneholdt reirene I egg (1), 2 egg (2), 1 unge (1), 1 
unge og 1 egg (3), 1 unge og 2 egg (1), 2 unger 
og 2 unger og 1 egg (t). Ungene var alle enten nyklekte 
eller høyst 2 dager gamle, cg de fleste av eggene var det gått 
hull på. Parene viste således stor samt3dig13et i klekkingen, 
og dex'ig.jennon: og-sa i paring og et;gieg 

Kolonien holdt til i en ganske liten, men bratt bergvegg 
vendt mot vest. De nederste reirene kunne nås fra robåt, de 

  

Fig.  3 .  Krykjer  i  fuglef jel l .  
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1dIellomskarven, Phalacrocorax carbo sinensis, 
ny for Norges fauna. 

I Vidensk Medd. fra Dansk Naturhist. Forening 1947 gir dr. 
Hans Johansen opplysninger om en ringmerket skarv, som øker 
listen over norske fugler med den mellomeuropeiske rasen 
Phal. carbo sinensis Shaw & Nodder. 

Den fuglen det her gjelder, ble ringmerket (nr. 29-0803, 
Zool. Museum, København) som unge på Vorsø i Horsens 
Fjord, Øst-Jylland, 17. juni 1946 og meldt tilbake fra Langenes 
ved Kristiansand S den 4. oktober samme år, etter et streiftokt 
på 280 kilometer mot nordvest. 

Mellomskarven har i Sverige ruget i Skåne til slutten av 
1800-årene, i Blekinge til 1909, men den er nå forsvunnet 
derfra som rugefugl. I Danmark hekker den på Vorsø og på 
Langeland. Den har tidligere vært mere utbredt i landet, men 
har også i en årrekke manglet helt som rugefugl der. Ellers er 
den utbredt over den søre palæarktiske og den indiske region, 
fra N.-Spania og Frankrike i vest til Japan, China og India i øst. 
På de Britiske øyene forekommer den bare som tilfeldig 
besøker. 

I utseende skiller mellomskarven seg fra den typiske rasen 
ved å være metallglinsende grønn istedenfor metall-b 1 å, og 
voksne fugler har i rugetida mye mere kvitt på hode, nakke og 
strupe. I levevis skiller den seg fra hovedformen ved stort sett å 
være en innlands- (fersk 

oss, sør for Stadt, og det vil være av interesse om 
alle opplysninger om nye kolonier kunne komme 
fram. 

Grunnen til denne ekspansjonen kan synes 
problematisk. Krykja er en arktisk fugl, stort sett, 
men den har likevel en tydelig vestlig, atlantisk 
tendens i sin utbredelse. Og i de senere år har flere 
vestlige dyrearter vist tilbøyelighet til å spre seg øst- 
og nordover. Blant fuglene brer flere seg over Belgia, 
Nederland og Tyskland til Danmark, og her i landet 
har vi fra de aller seneste år bl. a. innvandringen av 
den engelske gulerla (Mot. flava flavissima). At det 
samtidig også skjer en innvandring fra sør, av 
mellomeuropeiske fuglearter, er en sak for seg. 

Hvor våre nye krykjer kommer fra, skal være 
usagt. Det kan tenkes de kommer vest- eller sørfra, 
men det rimeligste er nok likevel å anta at det er 

å
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in N-Norway, but has not previously been reported as breeding 
species south of Stad (6211 11' N. lat.). A special interest is 
aroused in connection with the establishment of new colonies 
also at Heligoland (1938-1940), and at Hirsholmene in Denmark 
(11. pairs 1941, 139 pairs 1947). 

The Southern Cormorant (Fhal. carbo sinensis Shaw & Nod-
der) is added to the Norwegian list as a specimen was shot at 
Kristiansand in S-Norway, October 4, 1946. The bird was banded 
as young on Vorso in Horsens Fiord, Denmark, June 17, 1946. 

A grasshopper-warbler (Loc. naevia Bodd.) was observed near 
Stavanger, SW-Norway, June 11, 1948. Previuos to 1949 the 
species had been observed only twice in Norway, viz. 1883 and 
1892. 

An adult female of the Rose-coloured Starling (Pastor 
roseus.) was shot in a garden at Voll in MoJteroy, Ryfylke, 
August 17, 1949. This is the second specimen known in Western 
Norway. 

vanns-) fugl og ved oftest å legge reiret i trær, selv om den også 
ruger på bakken. 

Grashoppesanger (Locustella naevia Boll.) 
ved Stavanger. 

11. juni 1949, bare et par dager etterat Bernhoft-Osa 
hadde hørt og sett en grashoppesanger ved Smukkevatnet i 
Time (se «Naturen» 1949) hadde jeg samme opplevelse ved St. 
Stokkavann en halv mil vest for Stavanger. Fuglen hadde etter 
opplysninger fra folk på stedet holdt til deromkring siden 10. 
mai omtrent. - Arten er som kjent funnet bare 2 ganger 
tidligere i Norge, på Jæren i 1883 og i Asker 1892. 

Ifl9. muntlige opplysninger har grashoppesangeren i sommer 
vist seg flere steder i Danmark, men noe reirfunn er ikke kjent. 
I Sør-Sverige har den også vært mere vanlig em ellers. 

Fra Stavanger Museum. II. 1Rosenstær (Pastor roseus L.) i 
Ryfylke. 

Av Holger Holbersen. 
På Voll i Mosterøy skjøt Leiv Edland den 17. august 1949 en 

voksen hunn av rosenstæren. Fuglen hadde også dagen før vært 
sett samme sted, i en bærhage. Rådyr i Rogaland. 

Dette er det andre kjente funn av rosenstær i Rogaland, og 
på Vestlandet. Det første skriver seg fra 1937, ela en voksen 
hann ble skutt på Soppeland i Årdal 30. juni, av Andreas Skår. 

I en årrekke har rådyret (C. capreolus L.) vist en utpreget 
tendens til å bre seg her i landet. Både er leveområdet for den 
faste bestand øket, og streifdyr har vist seg på steder der dyret 
før var ukjent. En inngående oversikt har dr. 0. Olstad gitt i 
«Naturen» nr. 3, 1943, og «Meddelelse nr. 14 fra Statens 
Viltundersøkelser», 1944. 

Ellers er arten her i landet funnet en gang i Trøndelag (Rissa 
1885) og noen få ganger på Østlandet. 

I Sverige, der rosenstæren er funnet 15-20 ganger i de siste 
200 år, ble 1 eksemplar fanget på Ottenby fågelstation den 3. 
september (1949) ; første funn av arten på Øland. Ifølge dr. Olstad er rådyret sett ofte i Vest-Agder, også på 

grensen mot Rogaland. Men fra dette sistnevnte fylke forelå 
inntil 1944 ingen observasjoner, så vidt vites. 

En notis i dagbladet «Rogaland» forteller 11. november 1948 
at folk «i går fekk sjå ein reinkalv som kom frå Snøde, tok x-ett 
over til Risa og forsvann så i skogen ved Tjora. Kalven var på 
storleik som eit halvvakse føl». - Det skulle være tydelig nok 
hva slags dyr dette var, når en tenker på 

Summary. 

At the island of Utsira (59018' N. lat., 40 53' E. lang.), county of 
Rogaland, SW-Norway, a colony of Kittiwakes (Rissa t. tridactyla 
L.) has settled down after the war. In June 1949 it consisted of 12 
pairs with brood. The kittiwake is numerous 
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at de nevnte stedene ligger ytterst på Jæren, vest for 
Stavanger. 

Samme høst holdt et rådyr seg på Bokn, en av de største 
øyene i Ryfylke. Det kom dit visstnok i august og hadde i 
flere måneder tilhold nær Hålland-gårdene, der det ofte ble 
sett når det var inne på dyrket mark og forsynte seg av årets 
grøde. Dette siste dyret må ha nådd Bokn via Haugesunds-
halvøya, og dermed blir det enslags forbindelse mellom dets 
opptreden og en forekomst i søre Hordaland, idet 2 rådyr ble 
skutt (ulovlig) i Skånevik 1936, iflg. dr. Olstad. Kan noen av 
leserne supplere med flere iakttagelser fra Haugesunds-
halvøya? 

et så skjult og nattlig liv at den kan være ganske vanlig i et 
strøk, og enda vet folk der snautt nok at den eksisterer. 
Summary. 

The roe deer (C. capreolus L.) is reported as new to the fauna of 
Rogaland Co., SW-Norway, as two stragglers were observed in the 
autumn of 1948. - The badger (Meles taxus L.) is previously known 
as locally common in the forested and mountainous parts of 
southern Rogaland. During recent years it has extended its area 
westwards also into the open coastal plain. 

Rypene mine søker husly. Av 
C. F. Hagen. 

Grevling på Jæren. 

I faglitteraturen omtales grevlingen (Meles taxus L.) som 
sjelden eller helt manglende på Vestlandet. I siste verk på 
området - Norges Dyreliv - er utbredelsen, bortsett fra 
stammen i- Trøndelag, søraustlig. Den faste bestand går så 
langt mot vest som til Egersund-Gyadalen omtrent, med et 
streifdyr i Hardanger. Imidlertid er grevlingen ikke sjelden i 
flere herreder i søre Rogaland, Bjerkreim, Gjesdal, Høle og 
Høyland, og den finnes også på selve flate Jæren, der den 
sikkert har trukket utover etter hvert som de mange 
plantningene har vokst opp. Et par år før krigen så 
buntmaker Fritz Jensen en grevling ved Ljoshaug, vestsiden 
av Orrevatnet i Klepp herred. I 1948 ble det fanget en hunn 
på Reve, noe nordenfor. Den slapp imidlertid løs igjen og ble 
senere sett med 4 unger nær Ljoshaug. 

25. april i år ble jeg tilkalt for å se nærmere på et merkelig 
dyr som noen dager før var fanget på Orre, ved sørvestre 
enden av Orrevatnet og straks innenfor sjøkanten. Dyret var 
ukjent for alle på stedet, og minst etpar hundre valfartet til 
den revegården der det var slappet inn. 

Det var ikke annet enn en grevling, en ung hunn og kan-
skje en av ungene fra Ljoshaug-kullet 1948. - At grevlingen er 
ukjent for folk på Jæren, skyldes nok at den fremdeles er 
fåtallig der. Men dessuten fører dyret også

Benytter uttrykket «mine» om rypene, idet jeg selv har 
fraktet dem hit som kyllinger og har dem så å si på egen 
eiendom. 5 kyllinger i 1945, 5 i 1947 og 6 i 1948. Flokken 
følges med stor interesse og det blir da fler og fler for hvert 
år, men å få noenlunde visshet for et bestemt antall - selv på 
et noe begrenset område - er meget vanskelig. Begrenset ja, 
hovedøya her (i min eiendom øygruppen Tarven) er ca. 8000 
mål; men det er ennå ikke observert rypen på de andre øyene, 
så jeg går ut fra at de er her. Har gått, meget omkring på øya i 
vinter, dels på harejakt, men også mange ganger bare for å se 
etter rypene. Har også hatt skumle hensikter om å skyte en 
som jeg ville stoppe ut. Men jeg har oppnådd å påtreffe ytterst 
få, jeg har mange ganger vært i riktig dårlig humør idet jeg 
ikke har kunnet forstå annet enn at de måtte være forsvunnet. 
Så ble jeg imidlertid like ofte trøstet igjen av mine naboer som 
bor spredt rundt på øya. Snart forteller en at han har sett 20 
stk. der og der, en annen har sett 12, en tredje «sjer kvar gång 
han går i myran» osv., og alle er enige om at det er flere i 
vinter enn i fjor vinter. Det høres vel mindre 
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oppvakt ut å lete etter kanskje 50 ryper på 8000 mål,, men det 
meste er snaue, flate strekninger med lave hauger, så ryper i 
vinterdrakt ses langt på den bare mark. Har også kun funnet 
restene etter en eneste rype, så jeg må gå ut fra at de er 
«tilsvars». At de fortrekker herfra og inn på fastlandet - ca. 8 
km - kan jeg heller ikke tro. Kyllingene er også innfanget på 
øyer (Flatanger og Frøya), så jeg håper de vil oppføre seg pent 
og stasjonært her som det sømmer seg trønderske kystryper. 

For noen dager siden fortalte vår lærer meg at han på sin 
søndagstur hadde jaget opp en flokk ryper - ca. 20 stk. - som 
holdt til på tomten etter en tyskerbrakke. Dagen etter går jeg 
derut for å ta tingene i øyensyn. Murene etter brakka - ca. 10 
X 20 m -- var 1

/2 m høye og innenfor disse lå en hel del 
lemmer på skrå med endene oppå muren. Jeg ser til å begynne 
med intet mistenkelig, men til min store forundring kommer 
11 ryper fykende opp - fra jeg hadde nær sagt - hvert sitt lille 
hus under lemmene. Åstedet lå 50 m fra en 38 cm kanon som 
står igjen her, og ca. 300 m fra beboelseshus. Ennå større ble 
min forundring da jeg like etterpå får høre at en skolegutt 
hadde overrasket 2 ryper i sin lille lekestue; de hadde gått inn 
gjennom en liten åpning, og den tredje satt utenfor. Dette var 
ca. 50 m fra beboelseshus og noe nærmere klokkehuset på vår 
lille kirkegård. Kan si at jeg nesten er oppvokset sammen med 
rypene hjemme på Storfosen hvor det i «gamle dager» var en 
meget rik og jevn bestand. De kunne trippe rundt i hagen om 
vinteren og hekket ganske nær gården. Men hørte aldri at de 
søkte i hus oppsatt av menneskehender. 

Nu er det noe rovfugl her, men heldigvis ikke av de farlige 
sorter for rypene. Imidiertid finner de vel kanskje det er best å 
skjule seg så godt som mulig likevel - og forresten, mon om 
rypa kan se forskjell på en havørn og en kongeørn, en fjellvåk 
og en jaktfalk osv. på avstand. Og skjulesteder skulle det være 
mer enn nok av her ute, noe ur og forrevet fjell og passende 
vegetasjon i lange baner, herav meget ener, som herute 
foretrekker å vokse i lav 

høyde og ikke lite bjørk, for det meste som kratt, lang for-
vokset røslyng på strekninger hvor ikke sauene beiter m. v. 
Den eneste mulige forklaring jeg finner er at rypene i likhet 
med andre skikkelige skapninger setter pris på ordentlig tak 
over hodet i det stadige regnvær vi har vært velsignet med 
nesten hele vinteren. Med hensyn til rypeflokken så er her jo 
store forhåpninger for fremtiden - en har jo lest om Karsløy i 
Troms og likedan har jeg nevnte Storfosen i meget frisk 
erindring. Her er ikke rev og ikke røyskatt og vi besøkes 
sjelden av hauk og falk. Til gjengjeld er her en masse katter 
som folk er nødt til å holde for vonnens skyld og i de siste år 
også for mus og rotter som tyskerne brakte oss. Og så har vi 
pinnsvin som jeg var dum nok til etter gode menns råd å 
innføre her i håp om at det skulle desimere vonnen kraftig - 
for ikke å si helt utrydde den. Jeg ble meget skuffet, det ser ut 
som pinnsvin og vonn lever i beste forståelse med hverandre. 
Dertil naturligvis ravn og kråke. Sistnevnte var forresten 
nesten en saga blott i fjor vår etterat jeg hadde lagt ut en 
masse fosformos. (Rettere sagt en masse porsjoner.) Jeg akter 
å fortsette med det. Og hvis det så er «liv laga» for rypene 
regner jeg med en jevnere og mer årviss bra bestand her på 
kysten enn til fjells. ( ? ) Når jeg nevnte de for rypene ufarlige 
rovfugl så gjelder det havørn og et par overvintrende fjellvåk. 
Har forresten inntrykk av at rypene har noe respekt for 
fjellvåken; sålenge marken var bar holdt de seg helt borte fra 
«skogen» vår - bjørk og osp hovedsagelig - nettopp hvor 
fjellvåkene oppholdt seg for det meste. 

Ser enkelte ganger anført at havørnen tar hare; det vil jeg 
ikke underskrive etter mange års samvær med begge nevnte. 
Men ingen regel uten unntakelse, en sjelden gang kan nok 
havørnen se sitt snitt til å overrumple en harepus, en enkelt 
gang har jeg sett det, dessverre kom jeg litt for sent til å 
bivåne selve innfangsten, det ville ha vært meget interessant. 
Kjenner heller ikke til at noen av mine medmennesker her ute 
har vært vitne til at ørnen har tatt 
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Bokanmeldelser. hare; de samme mennesker er vant til at jeg til enhver tid 
pumper dem for iakttagelser særlig når det gjelder fuglefaunaen, 
så det ville i tilfelle sikkert ha kommet dem for øre. Finner det 
rimelig at det ikke er så bent frem for en havørn å få klørne i en 
hare; haren er ja langt hurtigere enn ørnen til å stoppe, snu eller 
lage det rene sil:ksakklyn på marken enn ørnen er i luften med 
sitt veldige vingefang; og jeg skulle anta at haren til det ytterste 
benytter seg av denne sin ferdighet når den blir forfulgt av ørn. 
Heldigvis har vi ikke hatt besøk av hubro herute ; iallfall ikke 
siden jeg innførte hare her for 15 år siden. De nevnte 
medmennesker har ved flere leiligheter fortalt meg at de har 
iakttatt havørn som etter fortvilte anstrengelser har gitt opp å få 
tak i dukkende edderfuglstegg; det forundrer meg nærmest. 

Bengt Hubendick: Våra Snåckor. SnSckor i sott och 
brack vatten. Albert Bonniers Forlag, Stockholm. 

Det har hittil vært vanskelig å bestemme de skandinaviske 
artene av snegler som lever i ferskvann og brakkvann av mangel 
på en moderne oversikt. Dr. Hubendicks bok er derfor en meget 
kjærkommen tilvekst til den skandinaviske bestemmelseslitte-
raturen. 

Forfatteren har tatt med korte men viktige kapitler om inn-
samling, sneglenes anatomi, deres biologi og utbredelse. Den 
største delen av bokens 100 sider behandler de enkelte artene 
med bestemmelsestabeller og artsbeskrivelser samt litt om 
levesettet og utbredelsen i Skandinavien. For Sveriges 
vedkommende er angivelsene av forekomsten ganske inngående, 
mens de for Norges vedkommende er temmelig mangelfulle, noe 
som nok dessverre skyldes oss selv som ikke har publisert det 
materiale som fins i våre museer og samlinger ellers. Teksten er 
ledsaget av en rekke gode tegninger og 3 plansjer med 
fotografiske gjengivelser av de forskjellige artEr. Dessuten er det 
en fargeplansje som uten skade kunne sløyfes, s k at den ganske 
høye prisen, sv. kr. 6,25, kartonnert sv. kr. 7,25, kunne settes 
lavere. 

Dr. Hubendi(,ks utmerkede bok vil sikkert gi støtet til at de 
skandinaviske i, rskvannssneglene blir bedre undersøkt enn de 
hittil er blitt. Jeg vil på det varmeste anbefale denne boken og 
håper at mange av «Fauna»s lesere nå vil kaste seg over studiet 
av ferskvannssneglene våre. 

Personlig har jeg engang sett en havørn som tilsynelatende 
hadde bestemt seg for et måltid gråmåse; dessverre foregikk 
sluttkampen på den annen side av en høy holme, så jeg fikk ikke 
iaktta selve innspurten; men det så jeg at det var en enkel affære 
for ørnen hvis den bare fortsatte en liten stund. Det var rent 
utrolig hvor fort ørnen halte inn på måsen når den bare hadde 
den i rett linje. Når den var like innpå gjorde j o måsen et 
tverrkast - med et ynkelig skrik - og var berget for noen øyeblikk 
inntil ørnen fikk snudd og fikk klar bane igjen. Tviler ikke på at 
måsen ganske snart ble så utkjørt at den ble et lett bytte for 
ørnen. 

Her er meget ørn om vinteren, hvor mange det kan være er 
ikke godt å si; men jeg tror at jeg med glede kunne overlate 
atskillige par til de ørnefattige distrikter som det klages over. 

Tilbake til rypene igjen - jeg har jo ofret både tid og 
omkostninger på en hobby og da er det virkelig hyggelig for meg 
litt etter litt å erfare at samtlige tidligere nevnte medmennesker 
(ca. 120 stk.) følger det nye innslag i faunaen med glede og 
interesse. 

Tarva først i mars 1949. 

T. Soot-Ryen. smånotiser. 

Planorbis carinatus, ny posthornsnegl for Norge. 

Frognertjern, Vang i Hedmark, er ca. 300 m langt og om-
kranset av en rik vegetasjon. Til tross for at bunnen er så råtten 
at det lukter svovelvannstoff helt opp til overflaten, er faunaen i 
tjernet meget rik. Blant annet har jeg funnet store mengder av en 
posthornsnegl som stemmer meget godt med beskrivelsen av 
Planorbis carinatus i Hubendicks bok: «Våra snåckor.o De 
største eksemplarer er 14-15 mm i diameter. Professor Odhner i 
Stockholm har vært så vennlig å kontrollere bestemmelsen. 
Planorbis carinatus er før ikke kjent fra Norge. 

Helen Rost. 
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Rugende hanner av svart og kvit fluesnapper. Gutane hadde klatra opp rett frå sjøen til hekkeplassen. Etterpå 
hadde dei visst ikkje nokon hug til å gjera turen ein gong til. 
Rundebrannen er rekna for å vera eit av dei verste fuglefjella å 
koma fram i, og det er vel difor at så mange sjeldne fugleslag held 
til der. 

I all den litteratur som er kommet meg i hende hittil, har det 
vært anført at bare hunnen av svart og kvit fluesnapper ruger. 
Derfor ble jeg ikke så lite forundret i vår da jeg i to tilfeller fant at 
hannen ruget. I en reirkasse ved Torsgard, ål, som var bebodd av 
svart og kvit fluesnapper ble hunnen ringmerket den 7/6 1949. Da 
jeg kom igjen den 14/6 for å kontrollere reiret, lå hannen og ruget 
på 3 egg og 3 små unger. Hunnen kom til stede etter ca. 5-6 
minutter. Det samme gjentok seg den 21/6 1949 i en reirkasse ved 
Skattebøl, Al. Der lå hannen og ruget på 5 egg. Hunnen kom til 
stede etter ca. 6-7 minutter med mat i nebbet. Jeg hadde i år 
anledning til å kontrollere ca. 60 reirkasser bebodd av svart og kvit 
fluesnapper, bare i disse to har jeg sett hannen ruge. Noen særlig 
alminnelig foreteelse er det vel ikke. Dessverre hadde jeg ikke tid til 
å ha en reirkasse under observasjon gjennom et lengere tidsrom. 

Et selsomt syn. 

At gråspurven undertiden kan ha ekteskapelige kontroverser 
som ikke ligger de menneskelige etter, fikk jeg anledning til å 
konstatere en dag siste sommer (21/6). Fra en syrin-busk på 
gårdsplassen hjemme hørtes plutselig en så ynkelig piping at jeg 
øyeblikkelig satte den i forbindelse med en fugl i fare. Jeg listet meg 
derfor bort til busken for å ta tilfellet i nærmere øyesyn. - Og hva 
fikk jeg ikke se: Ut fra en gren inne i busken hang en gråspurvhann 
dinglende i luften med benene slapt ned, som om den var blitt 
strypt i en snare. Noen blader dekket de øvre partier av fuglen så 
jeg fikk ikke med det samme full klarhet i situasjonen, men da jeg 
skulle se nærmere etter oppdaget jeg at hannen hang og dinglet i 
nebbet til hunnen, som satt på en gren rett over. Hunnen hadde 
tatt tak i nakkeskinnet og nakkefjærene på hannen og var iferd med 
å riste ham ettertrykkelig. Rett som det var fikk han en omgang ved 
at hunnen energisk ristet på hodet. Denne høyst menneskelige form 
for korporlig refselse gjentok seg 5-6 ganger. Til slutt kunne det 
øyensynlig være nok, for etter en ekstra energisk risting slapp 
hunnen taket på hannen, idet denne svingte ut til den ene siden, så 
han for gjennom luften og falt tungt til marken, temmelig fortumlet. 

Han kom seg dog fort igjen etter medfarten, fløy opp i busken, 
satte seg like ved siden av henne og begynte omhyggelig å kjemme 
sin pjuskete drakt. 

Al, Hallingdal, 25/7 1949. 
Ole Tveito. 

To havsule-egg funne i fuglefjellet på Runde. Dei 
første egga som er funne i Noreg. 

Dr. Axel F. Mathiesen i Ålesund har sendt oss et utklipp fra 
Sunnmørsposten 23/5 1949, som gjengis i sin helhet. 

Fredag var det gjort eit sers interessant egg-funn på Runde Tre 
gutar i 16-17-års alderen, Ola Goksøyr, Birger Ormseth og Paul 
Goksøyr, fann to havsulereir med eit egg i kvart, oppe i 
Rundebrannen, om lag hundre meter over havflata. 

Lenge trudde ein at korkje havsula eller havhesten hekka på 
denne sida av Norskehavet, trass i at fuglane held seg utfor kysten 
vår store deler av året. Desse to fugleslaga er sers sky, og kjem 
ikkje ofte under land. På Shetlandsøyane, Færøyane og Island har 
ein funne rugeplassar etter dei. 

For nokre år sidan vart det funne havhest-egg på Runde, og det 
er framleis den einaste staden i landet der ein har prov for at 
havhesten hekkar. Folket på Runde har meint at havsula og hekka 
der ute, men nok prov har ein ikkje fått før i 1947, då tre 
vitskapsmenn som vitja øya fekk tak i ein nyklekt unge. Dei tre 
gutane vart altså dei første som fann havsule-egg på norsk jord. Det 
høvde så godt til at zoologen, lektor Harald Goksøyr på Eidsvoll, 
nett var heime på Runde då funnet vart gjort, og han kjende straks 
att egga, som er litt mindre enn alkeegg og gråkvite i fargen. 

Etterpå kom jeg til å tenke på at jeg gjentatte ganger i våres 
hadde vært vitne til at ektemannen i spurveredet innunder mønet 
på huset vårt ble kastet ut av gemalinnen, og overøst med «skjells-
ord». 

Det skulle vel ikke være det samme paret som nå så ettertryk-
kelig demonstrerte deres manglende evne til gjensidig forståelse og 
respekt i familieanliggender? 

Drammen i september 1949. 

Per Hafslund. 
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Meddelelse. 

X. Congressus Internationalis Ornithologicus. 

Kongressen vil bli holdt i Uppsala, Sverige, i tiden 10.-17. juni 
1950. I forbindelse med kongressen arrangeres ekskursjoner til kjente 
fuglelokaliteter fordelt over hele landet. Programmet samt 
innmeldingsskjema kan uten forpliktelser fåes ved henvendelse til 
stud. real. Svein Haftorn, Frydenberggt. 8, Drammen. 
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