
 



 

Norske Diptera som parasitter 

hos varmblodige dyr. 
Prøveforelesning over selvvalgt emne til den filoso-

fiske doktorgrad 1. mars 1949. 

Av Leif lt. Natvig. 

Blant de forskjellige norske insekter som lever som 

parasitter hos varmblodige dyr utgjør Dipterne en 

forholdsvis artsfattig gruppe. Til gjengjeld finner man 

imidlertid nettopp innenfor denne gruppe den biologisk 

største variasjon og i forbindelse hermed også de 

morfologisk mest avvikende former. Dipterne 

representerer derfor et utmerket medium både når man vil 

studere hvorledes parasitisme kan oppstå, og når det 

gjelder utforskningen av forskjellige biologiske 

tilpasningstyper. Før vi går inn på enkeltheter kan det 

imidlertid være nyttig å ofre noen ord på en definisjon av 

de forskjellige begreper vi har bruk for i denne lille 

oversikt. 

Ved parasitisme forstår vi det fenomen at en levende 

organisme, som vi betegner som parasitt, lever i eller på 
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en annen levende organisme, som betegnes som vert, og 

parasitten henter sin næring av verten. Forøvrig omfatter 

begrepet parasitisme en slik mangfoldighet av biologisk 

forskjellige typer at det er vanskelig å sammenfatte dem 

alle i en kort definisjon. Parasitten er mer eller mindre 

bunnet til verten som så å si danner dens 

næringssubstrat, og det er derfor av betydning for 

parasitten at verten fortsetter å leve. Skulle parasittene 

tilta i ubegrenset mengde kunne dette medføre alvorlige 

komplikasjoner eller endog døden for verten, og dermed 

ville også i mange tilfeller parasittens eksistens være 

truet. Selvsagt er dette forhold mest utpreget hos sterkt 

spesialiserte monophage parasitter som er helt avhengig 

av den en gang valgte vert. Man finner derfor gjerne et 

merkelig likevektforhold mellom parasitt og vert, så 

parasittens utnyttelse av verter er mest mulig økonomisk. 

Parasitismens mangfoldighet muliggjør forskjellige ret-

ningslinjer ved stoffets inndeling, og det foreligger i litte-

raturen en rekke avvikende, tildels motstridende klassifi-

kasjonssystemer. Dette beror på den omstendighet at de 

enkelte forskere har lagt hovedvekten ved inndelingen på 

helt forskjellige vesenstrekk ved parasitismen. 

Før vi går inn på de forskjellige inndelingssystemer vil 

jeg nevne noen grensetilfeller som tillike gir en pekepinn 

for hvorledes parasitisme kan oppstå, og eksemplene velger 

jeg fra den gruppe vi i dag skal behandle, nemlig Dipterne. 

I enkelte tilfeller er det størrelsesforholdet mellom an-

griper og den angrepne som avgjør om vi skal betegne 

angriperen som rovdyr eller som parasitt. I fjærmyggenes 

store gruppe av ikke-blodsugende mygg finner vi i under-

familien Ceratopogoninae også blodsugende former. Hos 

disse millimeterlange insekter er det bare hunnene som 

stikker, men forøvrig finnes en rekke biologisk meget av-

vikende former. Enkelte arter angriper fortrinsvis små 

insekter som de suger ut, og de må derfor betegnes som 

rovdyr. Noen få arter som f. eks. Culicoides pulicarius er 

pågående blodsugere hos varmblodige dyr, og Culicoides 

blir derfor å betrakte som en parasitt. 

I redene til varmblodige dyr kan man finne en rik fauna 

av insekter og midder, de såkalte n i d i c o 1 e r. Mange av 

disse, bl. a. forskjellige fluelarver, lever av avfall i redet, 

men larvene av en spyflue, Protocalliphora azurae, opptrer 

som blodsuger, fortrinsvis på fugleunger. Forøvrig viser 

nidicoiene alle overganger mellom uskyldige redebeboere og 

typiske parasitter, men de mest utpregede utviklingsrekker 

er ikke representert hos Dipterne. 

En interessant overgang fra frittlevende for-mer til para-

sitter finner vi hos arter som lever som s a p r o z o e r. Lar-

vene til en rekke spyfluer lever i forråtnende dyriske og 

vegetabilske substanser, men det forekommer at disse fluer 

også kan avsette sine egg på levende dyr. Det er da for-

trinsvis forkomne eller skadede dyr som har åpne, ildelukt-

ende sår. Under krigsforhold har disse spyfluer forvoldt 

uendelige lidelser hos sårede som er blitt liggende igjen på 

slagmarken. I Norge angripes, i enkelte distrikter på 

Vestlandet, sauene av spyfluelarver. Dette er særlig tilfelle 

med lam som lider av diarr~ og som derved tilsmusser seg 

med gjødsel. Spyfluene avsetter sine egg på de tilsmussede 

partier, men etterhvert angriper larvene selve dyret og det 

kan opstå store sårflater. Ved sterke angrep kan lammene 

gå tilgrunne, men dette har ingen katastrofal virkning for 

parasittene som normalt utvikles i forråtnende kjøtt. Den 

entomologiske side av disse forhold er dårlig undersøkt for 

vårt lands vedkommende, men de få larver jeg hittil har sett 

tilhører alle slekten Lucilia Det er forøvrig et typisk 

trekk nettopp hos former som ikke er særlig tilpasset til 

parasitisk levevis, og som vi kan betegne som primitive 

parasitter, at de ikke skåner vertsdyret, men tvert imot kan 

forårsake dettes snarlige død. 

Jeg har allerede antydet at det foreligger en rekke for-

skjellige inndelingssystemer for parasitisme. Man skjelner 

mellom fakultative parasitter, som også kan leve i 

for 
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råtnende dyriske eller vegetabilske substanser, og ekte 

eller obligatoriske parasitter som er bundet til verten. De 

obligatoriske parasitter representerer et hdyere 

utviklingsstadium, og tar vi næringssubstratet som 

utgangspunkt, finner vi alle overganger fra de p o 1 y f a 

g e former til de strengt m o n o f a g e typer. Den sterke 

spesialisering, med en mer eller mindre utpreget 

morfologisk og biologisk tilpasning, opptrer bare hos de 

obligatoriske parasitter. 

Tar vi parasittens oppholdssted hos verten som innde-

lingsgrunnlag, kan vi skjelne mellom former som lever på 

verten, de såkalte e k t o p a r a s i t t e r og former som 

lever i verten, entoparasitter. 

Varigheten av parasittens opphold hos verten kan 

også brukes som grunnlag for en gruppering. Man 

skjelner da mellom stasjonære og temporære parasitter. 

De stasjonære parasitter kan igjen deles i permanente 

parasitter hvor frittstående stadier, utenfor verten, ikke 

forekommer, og periodiske parasitter hvor frittlevende 

stadier alternerer med parasittiske stadier.  

Etter denne lille oversikt over de alminnelig anvendte 

definisjoner, skal vi nå se nærmere på de norske Diptera 

som parasitterer hos varmblodige dyr og jeg begynner 

med de fakultative parasitter. 

Lucilia-larver som fakultative parasitter hos sau på 

Vestlandet har jeg allerede nevnt. Denne type av 

parasitisme finner man gjerne betegnet i den medisinske 

og veterinære litteratur som myiasis externa. De fleste 

norske fakultative flueparasitter er imidlertid ento-

parasitter, en type av parasit.isme som betegnes som m 

y i a s i s i n t e r n a eller kanskje 

mere distinkt som m y i a s i s

 i n t e s t i n a 1 i s. I en 

oversikt over norske fluelarver som fakultative parasitter 

som jeg publiserte i 1939 tok jeg også med funn av 

Hypoderma-larver hos menneske og hest. Nå foretrekker 

jeg å behandle disse funn under omtalen av Hypoderma-

larvenes opptreden hos de naturlige verter. Man kan 

nemlig, etter min oppfatning, like godt betegne disse 

larvers opptreden hos atypiske verter som et tilløp til 

polyfagi, 
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Fig. 1. Larve av lat~°inefl2ca, Famnia scalaris. (Etter Edwa7,ds.) 
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skjØnt det muligens kan strides om den mest korrekte 

definisjon. 

Det er beskrevet forholdsvis få tilfeller av myiasis 

intestinalis fra vårt land. Prof. Harbitz har i 1913 

beskrevet et par kasus. Det ene var en kvinne som 

kvitterte mengder av spyfluelarver, av en ikke nærmere 

bestemt art. Det annet kasus var en eldre mann som 

gjentagne ganger kvitterte mengder av Tipula-larver, og i 

dette tilfelle er det mest sannsynlig at han har fått i seg 

larvene ved å spise rå rotfrukter. I 1932 publiserte jeg 

selv et par nye tilfeller fra mennesker. Det ene kasus var 

en ung pike som kvitterte larver av Fannia scalaris (fig. 

1), i det annet tilfelle var det en middelaldrende mann 

som kvitterte larver av den alminnelige stueflue, Musca 

Øomestica. Angående fluelarver som fakultative 

parasitter hos dyr foreligger det, så vidt jeg vet, bare 2 

beskrevne kasus. Det. ene tilfelle  



publiserte jeg i 1924, det annet i 1939. Begge ganger var det 
larver av en sveveflue, Eristalis, de såkalte rottehaler (fig. 2) 
som ble kvittert i antall, den ene gang av en ku, den annen 
gang av en hest. 

Jeg har med vilje ikke gått i detaljer angående disse kasus 
av myiasis intestinalis da der hersker atskillig strid om 
tydningen av denne form for parasitisme. Den tyske lege og 
entomolog prof. dr. Martini har i sin nyeste håndbok over 
medisinsk entomologi betegnet forekomst av fluelarver i 
tarmtraktus som p s e u d o p a r a s i t isme og han frem-
hever at disse larver bare tilfeldig kommer med i fordøyel-
sestraktus med føden. På den internasjonale entomolog-
kongress i Berlin i 1938 fremla den tsjekkiske prof. Komarek 
resultatet av noen forsøk han nylig hadde fullført. Han a-
nbrakte fluelarver av forskjellige arter i skåler med oppløs 

 

Fig. 

2. Larve (<<rottehale>>) av en svevefl2øe, Eristalis. (Etter Yatton.) 

ning av pepsin tilsatt 5 % saltsyre, andre i 5 % saltsyre, og 
atter andre i næringssubstrater hvor surstofftilførselen ble helt 
utsjaltet. Han foretok også kunstig foring av hunder og katter 
med levende spyfluelarver. Forsøksdyrene ble drept etter 6 
timer og mave og tarm nøye undersøkt. Som resultat av sine 
forsøk mente Komarek å kunne fastslå at fluelarver ikke kan 
passere levende gjennom tarmtraktus hos omnivore dyr. 
Fordøyelsesvæsken virker drepende på larvene som også er 
meget ømfintlige like overfor surstoffmangel. Imidlertid ble 
Komarek sterkt imøtegått av en rekke forskere. En av 
opponentene meddelte at det hadde lykkes ham å klekke 
spyflueegg i pepton-saltsyreoppløsning ved 39 grader. Voksne 
larver levet i denne oppløsning i 35 timer. For øvrig ble det 
fra samtlige opponenter fremhevet at en rekke omhyggelige 
undersøkelser, fra forskjellige land, ikke etterlot tvil om at 
fluelarver under givne forhold kan passere tarmtraktus i 
levende tilstand. Jeg er personlig helt enig i sistnevnte 
standpunkt, og jeg vil peke på den omstendighet at f. eks. 
Eristalis-larver og visse spyfluelarver er meget resistente like 
overfor fixasjonsvæsker. For øvrig bør det nevnes at larver av 
Musca domestica, i utlandet, er påvist både i rectum og i 
uretra hos mennesker. Fannia-larver er påvist i uretra hos 
menneske, Eristalislarver i anus hos menneske og i vagina hos 
ku. I disse tilfeller er den eneste sannsynlige forklaring at 
fluene har anbrakt sine egg på angjeldende sted, så her kan 
man iallfall med sikkerhet betegne forholdet som fakultativ 
parasitisme. 

Når vi nå skal gå over til omtalen av de obligatoriske 
parasitter vil jeg begynne med de temporære parasitter. Disse 
oppsøker verten bare for næringsopptagelse men ellers 
gjennomgår de hele sin utvikling uavhengig av vertsdyrene. 

Denne gruppe omfatter i Norge følgende former: stikk-
myggene, familien Culicidae og de små blodsugende fjærmygg, 
slekten Culicoides. Ennvidere har vi kleggene, familien 
Tabanidae, som til dels omfatter kjempene blant de 
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blodsugende Diptere; stikkefluene, underfamilien 

Stomoxydinae og endelig knottene, familien Simuliidae. 

Det som først og fremst interesserer er disse insekters 

opptreden som parasitter, og deres generelle biologi vil der-

for bare bli berørt hvor det har interesse i denne forbin-

delse. Hos stikkefluene, Stomoxydinae, suger begge kjønn 

blod, men hos alle de øvrige grupper er det bare hunnen 

som er blodsuger, mens hannen lever av plantesafter. Den 

omstendighet at bare hunnene suger blod, tyder på at 

blodsugningen har betydning for eggproduksjonen, og for 

Culicidenes vedkommende er det da også påvist at 

hunmyggen må ha blod for at eggene skal kunne utvikles. 

Man kjenner til dato bare to arter stikkemygg som kan 

produsere utviklingsdyktige egg uten forutgående 

blodmåltid, og en av disse arter, Culox pipiens molestus 

(Forskål) er påvist i Norge. De fleste myggarter trenger bare 

ett blodmåltid til eggenes modning, men det fins arter som 

må ha flere blodmåltider til modning av sine egg. For øvrig 

synes forholdet til dels å være influert av klimatiske 

faktorer. 

De aller fleste av våre myggearter suger blod av varm-

blodige dyr, men en art, Neoculex apicalis er bare 

observert 
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Fig. 3. Blinding, Chrysops caeczctiens. (Etter Edwards.) 

som blodsuger hos vekselvarme dyr. De fleste stikkemygg 

er polyfage, om enn enkelte myggearter tydelig foretrekker 

bestemte arter av vertsdyr. Det ser imidlertid ut til å være 

individuelle forskjelligheter i denne henseende også innen 

samme art vertsdyr, slik at ett eksemplar blir sterkt angre-

pet av blodsugerne mens et annet individ, som befinner 

seg like ved, bare leilighetsvis er utsatt for angrep. 

Stikkemyggene angriper helst om aftenen og natten, og 

de aller fleste myggearter unngår direkte solskinn, iallfall i 

lavereliggende strøk. Om dagen er det fortrinnsvis i skogs-

lende eller i skyggen av trær at myggene angriper, men 

angrepslysten er tydelig influert av klimatiske forhold. 

Særlig pågående er myggene i overskygget, lummert vær, f. 

eks. like før regn. De myggearter som angriper homø-

thermer er positivt termotaktiske, og man kan iaktta at 

myggene også tiltrekkes av oppvarmede gjenstander, f eks. 

en varm kaffekjele. En rekke forsøk tyder på at større dyr 

virker mer tiltrekkende på myggene enn mindre, og anta-

gelig er det her varmeutstrålingen som spiller den avgjø-

rende rolle. 

De små Culicoides angriper også fortrinnsvis om 

aftenen og natten, og på grunn av sin ringe størrelse og sin 

masseopptreden kan de være meget plagsomme. 

Culicoides-artene er utpreget polyfage, og det foreligger 

endog iakttagelser at de har angrepet metemark og 

blodfylte stikkemygg. Hos mennesker synes de med 

forkjærlighet å oppsøke hudpartiene langs hattebremmen 

og halslinningen eller rundt ermeåpningene. Da larvene 

utvikles i vann, er det gjerne nær dammer og mindre 

innsjøer man er utsatt for disse vampyrer. 

En enda større plage forårsakes av knottene, Simuliidae 

hvis utviklingsstadier lever i rinnende vann. Det er særlig 

langs større eller mindre elveløp og bekker man påtreffer 

knott i større mengder, men disse insekter kan spre seg 

over større områder fra klekkestedet. Knottene er positivt 

phototaktiske, de fleste også positivt termotaktiske. Knot-

tene angriper fra soloppgang og til solnedgang. I tempera 
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turer under = 10 grader er de ikke særlig angrepslystne. 

Knott som med husdyrene kommer inn i stall og fjøs for-

later vertsdyret og søker hen til vinduene. De fleste Si-

muliearter er polyfage og angriper både pattedyr og fugler, 

men enkelte arter er mere eller mindre utpreget monofage. 

Det er fortrinnsvis tynnhudede partier på offeret som 

angripes, og hos større husdyr finnes Simuliene på 

buksiden rundt kjønnsdelene og i ørene. Enkelte 

Simuliearter synes endog å ha spesialisert seg på 

vertskapets øre. Forskjellige undersøkelser viser at 

utviklingen av knottens ovarier er avhengig av blodnæring 

og følger graden av blodets fordøyelse. 

Kleggene, familien Tabanidae, er utpregede soldyr, som 

bare angriper når det er varmt, mens de søker ly ved sol-

nedgang. Etter foreløpige undersøkelser jeg har utført i 

østerdalene, synes Tabanus-artene fortrinnsvis å opptre i 

juli, men enkelte år kan bestemte arter ha masseopptreden 

allerede i de siste dager av juni. Chrysops-artene (fig. 3) har 

sin flyvetid fra medio juni til beg. av august, og 

Haematopota-artene omtrent til samme tid. Flyvetiden 

synes forholdsvis kortvarig for de fleste arter, men enkelte 

individer kan påtreffes også utover denne tid. Tabanidernes 

påtrengenhet under blodsugningen er så velkjent at ordet 

klegg har fått borgerrett i det norske sprog som et skjelsord. 

Hunkleggene kan være så ivrige at de suger videre til tross 

for at tarmen er fylt, så de nødsages til å t¢mme seg for 

friskt blod mens de suger. De store Tabanusarters stikk 

etterlater et tydelig sår hvorfra blodet ofte pipler ut noen tid 

etterpå. Mennesket angripes særlig av Chrysops- og 

Haematopota-arter, i mindre utstrekning av Tabanus-arter. 

Den store T. bovinus synes' ikke å angripe mennesket. I 

hvilken utstrekning de enkelte kleggarter er polyfage eller 

monofage er ennå ikke klarlagt i detaljer. 

Av både biologisk og medisinsk interesse er de fakultative 

blodsugere som ledsager kleggene. Det er forskjellige ikke-

stikkende fluer som Musca autumnalis, M. tempestiva og arter 

av slektene Morellia og 1-Iydrotæa som følger storfeet , 

på beitet. Disse fluer suger normalt nektar, gjødselvann, 

sved og sekreter, og jeg har selv fra ekskursjoner på fjell-

myrer i Østerdalene erfaring for at de til sine tider kan 

være nesten mere plagsomme enn blodsugerne. Disse fluer 

samler seg gjerne rundt blodsugende klegg eller 

stikkefluer, og de kan være så påtrengende at det lykkes 

dem å jage blodsugeren bort innen denne er ferdig med sitt 

måltid. De slikker da begjærlig opp det blod som pipler 

frem fra stikksåret. 

I motsetning til de arter vi allerede har omtalt er begge 

kjønn blodsugere hos stikkefluene, underfamilien 

Stomoxydinae som omfatter 3 norske slekter med hver en 

art. Stikkefluene er alle kjennetegnet ved den tilspissede 

stikkesnabel som raker frem fra hodets underside. Den 

alminneligste art er Stomoxys calcitrans L. som i Norge 

er utbredt over størstedelen av landet. Stomoxys er et 

utpreget innedyr som fortrinnsvis forekommer i fjøsene 

hvor den suger blod av storfeet, men den kan også 

påtreffes ute om enn ikke så hyppig. I fjøs hvor det står 

dyr inne har jeg funnet Stomoxys hele sommeren og langt 

ut på høsten. I Danmark angir prof. Thomsen at de 

forekommer i fjøs hele vinteren igjennom, men det 

foreligger ingen iakttagelser om dette for vårt lands 

vedkommende. Stomoxys er nærmest negativ phototatisk 

og finnes i de mørkere deler av fjøset. Om natten pleier 

stikkemyggene å sitte oppe i taket eller øverst på veggen, 

men om dagen flytter de lengere ned og foretar små 

flyveturer til storfeet for å suge blod. Disse periodiske 

flytninger skyldes fluens krav til temperatur og fuktighet. 

I alminnelighet pleier Stomoxys å suge blod hver 2-3 dag, 

men ved høyere temperaturer kan daglig blodsugning 

finne sted. Ifølge amerikanske undersøkelser opptar 

Stomoxys gjennomsnittlig 15 milligram blod hver gang, 

eller omtrent 2 ganger sin egen vekt. Hvis fluen ikke 

forstyrres, varer blodsugningen fra 2 til 5 min. Stomoxys 

angriper også hester, sauer, gjeter, svin eller andre 

pattedyr. Det er likeledes iakttatt at den suger fugleblod, 

men storfeet er dens yndlingsvert. 
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De to andre arter stikkefluer er, i motsetning til Sto-

moxys, utpregete utedyr som følger husdyrene på beitet. 
Den lille stikkeflue, Lyperosia iritans er mere spesialisert, 
idet den nesten utelukkende angriper storfe. Lyperosia 

finnes ofte rundt hornene (fig. 4) hvor fluene kan sitte i 
store klumper, eller de oppsøker de steder på vertsdyret 
hvor dette har vanskelig for å komme til. På droplet storfe 
finnes Lyperosia ofte på de mørke partier av dyret, anta-
gelig fordi temperaturen her er høyere. Lyperosia sitter ofte 
på storfeet også om natten og den forlater ugjerne 
vertsdyret frivillig. Den har derfor mer enn de øvrige 
stikkfluearter karakter av stasjonær parasitt. Egglegningen 
finner sted på helt friske ku-kaker, men fluene søker straks 
tilbake til vertsdyret. 

Haematobia stimulans er mindre enn Stomoxys, men noe 
større enn Lyperosia. Den synes å være mere tilpasset et 
kjøligere klima enn Lyperosia og er i Norge bl. a. påvist fra 
de nordligste landsdeler og fra høyfjellsområder. 
Haematobia fins omtrent på de samme steder på storfeet 
som Lyperosia, men den har ikke samme tendens til å 

 

Fig. 4. En kvie, med masser av den lille stikkeflua, I,yperosia iritans, ved 
roten av hornene. (Etter Thomse)t.) 

samle seg omkring hornene. Den sitter gjerne med hodet 
mot hårene, og som regel sitter derfor Haematobia med 
hodet vendt oppover mens Lyperosia sitter med hodet 
nedadrettet. Haematobia forlater vertsdyret om natten og 
skjuler seg i gresset eller andre steder. Den er i det hele tatt 
ikke så bundet til vertsdyret som Lyperosia. 

En gruppe som det faller naturlig å omtale i tilslutning 
til de allerede nevnte temporære blodsugere, er Pupiparene, 
familiene Hippoboscidae og Nycteribidae, idet disse viser 
alle overganger mellom frittlevende parasitter og rent per-
manente parasitter. Pupiparene har en rekke karakterer som 
er typiske tilpasninger til parasitisk levevis. Deres integu-
ment er læraktig seigt, kroppen er dorsoventralt flattrykt, 
og benene har store, velutviklede klør. Hva vingene angår 

 
 Fig. 5. Svalelaeslarve, Stenopteryx hirundinis. (Etter Edwards.) 
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finner vi alle overganger fra typiske flyvevinger som f. eks. 

hos hestelusfluen, Hippobosca equina, mer eller mindre 

reduserte vinger som f. eks. hos svalelusfluen, Stenopteryx 

hirundinis (fig. 5), og helt vingeløse former som sauekrab-

ben, Melophagus ovinus (fig. 6). 

Den mest extreme tilpassing til parasitisk levevis fore-

kommer hos flaggermusparasittene, _Nycteribidae. Våre 

Nycteribider er ennå ikke nærmere undersøkt, men i mitt 

materiale finnes iallfall 2 arter, hvoriblant den største art 

Nycteribia pedicularia Latr. (fig. 7). Denne eiendommelig 

utseende flue minner i sin almene habitus mest om en 

edderkop, men en typisk dipterkarakter er bevart, nemlig 

svingkøllene. Nycteribia har en dorsoventralt flattrykt 

kropp, kraftige ben med usedvanlig velutviklede klør, og det 
lille hodet kan fluen bøye bakover mot brystets ryggside. 

 

Dette finner alltid sted når Nycteribia, så å si, 

aker seg fremover i vertsdyrets pels. 

Som navnet pupipara antyder er lusfluene levende-

fødende. De føder imidlertid ikke en puppe, men derimot en 

fullt utviklet larve som kort etter fødselen forpupper seg. 
Noen kjertler som munner i vagina, utskiller under fluens 

drektighet et melkefarget sekret som tjener larven til 

næring. Sauekrabben, Melophagus ovinus avsetter sine 

larver i vertsdyrets ull, så denne art er permanent parasitt, 

men så vidt vites avsetter de øvrige pupipare fluer sine 

larver utenfor verten, om enn mer eller mindre i nærheten 

av denne. 

Før vi slutter omtalen av de blodsugende diptere kan det 

være på sin plass å ber¢re giftvirkningen av disse insekters 
stikk. De foreliggende undersøkelser tyder bestemt på at det 

er insektets spytt som er giftig. Pavlovsky refererer 

undersøkelser av Yorke og Macfie over spyttet hos mala-

riamyggen, Anopheles maculipennis. En emulsjon av spytt-

kjertlene agglutinerer mennesket erytrocyter. Virkningen er 

imidlertid svakere hos hund og kanin og emulsjonen har 
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Fig. 6. Sauekrabben, Melophagus ovinus. (Etter Edwards.) Fig. 7. En flagge~°musflaee, Nycteribia 1)edicula?,ia. (Etter Edwards 
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ingen virkning hos mus og marsvin. Emulsjonen 

inneholder også antikoagulin. Imidlertid viser det seg at 

spyttet hos forskjellige myggearter varierer både i 

konsistens og i virkning. Den normale reaksjon etter 

myggestikk er, hos mennesket, dannelsen av en hevelse, 

som tyskerne betegner som Quaddel, d.v.s. en flat 

oppsvulmning av huden som følge av en ansamling av 

serøst exudat i corium. Forsøk av Hecht tyder på at den 

øyeblikkelige quaddel-reaksjon er et alergisk fenomen. 

Senere dannes det en liten papula på stikkstedet. Spyttets 

konsistens er mindre kjent hos de øvrige blodsugende 

diptere. Knottenes stikk forårsaker en heftig brennende 

smerte, og såret blør sterkere etterpå enn man skulle 

formode ved et så lite sår. Ved masseangrep kan 

husdyrene få store, smertefulle øedemer, åndedrett og 

puls blir hurtigere, i alvorligere tilfeller inntreder asphyxi 

og dyret kan dø i løpet av noen timer. Fra våre naboland 

Danmark og Sverige er atskillige tilfeller med dødelig 

utgang beskrevet. Også kleggstikk forårsaker heftig smerte 

og hevelse, men for øvrig synes giftvirkningen lite under-

søkt. Det samme er tilfelle med Stomoxys. Cornwall og 

Patton har imidlertid påvist at spyttet hos Tabanus ikke 

inneholder antikoagulin. 
Selv om lite er kjent for vårt lands vedkommende angå-

ende disse blodsugeres rolle som smitteoverførere bør det 
nevnes at Thjøtta har konstatert overføring av tularemi 

ved stikkemygg og Brandt påviste, under 

miltbrannepidemien i 1937, antrax-basiller hos klegg. 

Anopheles ncaculipennis er overfØrbar av plasmodier, 

mens Melophagus ovinus overfører 2 ikke patogene 

protozoer, nemlig Trypanosoma melophagium og Rickettsia 

melophagi. 

Hos de blodsugende diptere vi har omtalt er det imago 

som lever som parasitt mens utviklingsstadiene er fritt-

levende. Det motsatte forhold finner vi hos bremsene, 

familien Oestridae, hvor egg og larvestadiet er bundet til 

ett vertsdyr, mens imago er frittlevende. Bremsenes biologi 

viser stor variasjon og man skjelner mellom 3 biologisk 

forskjellige larvetyper; de c u t i k o 1 e Oestrider eller 

hudbremsene - de c a v i c o le arter eller nesebremsene 

og de g a s t r i c o 1 e former eller magebremsene. 

Det er hittil påvist 3 arter hudbrems i Norge; derav 2 

arter hos storfe og 1 art hos ren. På den tid renens hud-

brems har sin egglegningsperiode er renen midt i 

hårskiftet, men man finner ikke bremse-egg på de gamle 

hårene som snart felles. Ytterst på egglegningsrøret har 

nemlig bremsen tangformig krummede vedheng, og ved 

hjelp av denne tang finner den frem til hår av passende 

tykkelse. Eggene avsettes i en rekke på opptil 14 stykker 

på ett hår og hvert egg er festet til håret ved en elegant 

klype. 

I vertsdyrets hårlag befinner eggene seg i en naturlig 

termostat og utviklingen avhenger øyensynlig først og 

fremst av temperaturen. Larvene i de egg som sitter 

nederst på håret, altså de som er nærmest vertsdyrets 

hud, utvikles alltid først, og man kan ofte skjelne larvens 

rekker av kitintorner som mørke tverrbånd gjennom 

eggskallet på de nærmeste egg mens de øverste egg ennå 

er helt klare. Ifølge mine forsøk tar det 6-10 dager før 

larven bryter ut av egget. Den kryper da ned langs håret 

og borer seg ved hjelp av munnhakene gjennom 

vertsdyrets hud. 

Bremsene avsetter sine egg hvor de kan komme til på 

renen, men oftest slår de ned på vertsdyrets ryggside. 

Den drektige brems stikker det lange egglegningsrøret 

ned mellom hårene mens hode og foten stikker opp av 

renens pels. Larvene gjennomgår 3 hudskifter, men det er 

første stadium som representerer vandrestadiet, hvor 

larven søker opp mot vertens ryggside. Kort tid etter at 

larven har nådd sitt bestemmelsessted skjer 

gjennomboringen /4v vertens hud. Larven, som nå er 12-

16 mm lang har noen kraftige kitintorner i bakenden og 

ved hjelp av disse torner skaffer den seg åpning ut. 

Antagelig finner det sted en trykk-atrofi av vertens hud. 

Samtidig med at luften kommer til skifter larvens hud, 

den mister munnhakene og de store torner i bakenden, og 

går over i sitt 2 stadium. Larven skifter hud enda en gang 

og tiltar hurtig i størrelse så den til slutt oppnår en lengde 

på ca. 25 mm. Den ligger innkapslet i 
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en bindevevskapsel, dannet av verten (fig. 8) og denne såkalte 
værbyld er fylt med purulent puss som tjener larven som 
næring. Værbyllene finnes langs vertsdyrets ryggside, på begge 
sider av ryggkammen og størst er antallet i lenderegionen. 
Først neste vår, i april-mai forlater larven vertsdyret og 
forpupper seg, løst nedgravet i løv og gress på marken. 

I et arbeide om kubremsene i Norge har jeg tidligere påvist 
at den lille kubremsen, Hypoderma lineatum er den 
alminneligste art, mens Hypoderma bovis opptrer mer 
sporadisk og sjelden. Kubremsens biologi er i store trekk 
overensstemmende med renbremsens, men Hadwen har 
påvist at eggene fortrinnsvis avsettes på storfeets nedre 
partier (fig. 9). Vandrelarvene hos lineatum vandrer først til 
oesophagus og søker derfra opp til ryggmarvskanalene som 
de følger bakover til vertens lenderegion hvor de atter 
trenger ut mot huden og utvikler seg på vanlig måte. Hos 

 

 

 

Fig. 9. De m¢rlce partieo° angir hvor bremsene avsetter sine egg på storfeet 
(Etter Hadwen). 

bovis synes vandringen stort sett å minne om forholdene 
hos Ooedemagena. 

Larver av Hypoderma lineatum er i Norge funnet både bos 
hest og hos mennesker. De små vandrelarver foretar hos 
mennesket de typiske vandringer oppover og de bryter gjerne 
ut gjennom vertens hud på brystet, skulderen eller på hodet. 
Da de frembrytende larver alltid blir ekstrahert, er det uvisst 
om de kan fullføre sin utvikling hos den fremmede vert. 

For Norges vedkommende savner vi statistiske oppgaver 
over antall værbylder pr. dyr hos storfe, men danske under-
søkelser gir tall mellom 10 og 25. R,enen har vanlig 50-60 
larver pr. dyr, men jeg har funnet opp til 677 hos en enkelt 
ren. For øvrig varierer antall værbylder med vertens kjønn og 
alder, og man har også påvist at vertsdyrene kan erverve seg 
en viss immunitet likeoverfor disse parasitter. De små 
vandrelaver synes å stimulere produksjonen av anti- 



stoffer hos verten, og det finnes ikke sjelden i muskula-

turen døde larver som er omgitt av eosinophiler. 

Av c a v i c o 1 e Oestrider har vi bare en art her i landet, 

nemlig renens nesebrems, Cephenomyia trompe. Denne 

føder levende larver som den sprøyter opp i vertsdyrets 

neseåpninger. Larvene utvikles i den bakre nesevegg og i 

den bløte gane, og når de er fullt utviklet blir de ca. 3 cm 

lange. Antall larver hos ett vertsdyr varierer fra 20-30 og 

opp til 130. Ved sterke infeksjoner forårsaker larvene både 

blødninger og store ødemer i vertens slimhinner, og særlig 

årsgamle renkalver kan om våren omkomme som følge av 

parasittenes skadevirkninger. 

Påfallende er vertsdyrenes heftige reaksjon likeoverfor de 

eggleggende bremser, til tross for at disse ikke tilføyer dyret 

noen smerte. Kuene blir rent hysteriske ved bremseangrep, 

og skjener av sted med løftet hale. Renflokker, som i 

solsteken står på en snefonn, er i stadig bevegelse. Såsnart 

en brems slår ned på en ren, ryster denne seg energisk. 

Ved massesuggesjon forplanter ekstasen seg til de 

nærstående dyr, så hele grupper av ren er i samtidig 

bevegelse. Renens nesebrems slår sjelden ned på verts-

dyret, men holder seg helst svevende foran renens hode. 

Den angrepne ren søker å bore mulen ned i lyngen og slår 

heftig etter fluen med forbenene, men snart forkynner en 

heftig nysing fra renen at bremsen har anbrakt sitt avkom 

på rette sted. 

Hittil er bare påvist en g a s t r i c o 1 Oestride i Norge, 

nemlig Gastrophiius equi som parasiterer hos hest. Eggene 

avsettes på vertens hår og de nyklekte larvene forårsaker 

kløe ved å krype rundt på hestens hud så vertsdyret 

bringes til å slikke seg. På denne måte kommer 

Gastrophiluslarvene ned i hestens mage hvor de fester seg 

ved hjelp av sine kraftige munnhaker. På de steder larvene 

er festet dannes i slimhudens epitel, papillomatøse 

fortykkelser av en carcinomatøs karakter, Øyensynlig 

fremkalt av en giftig substans, Oestrin, som utsondres av 

bremselarven. Når larvene er utvokset, etter ca. 10 

måneder, løsner de taket i epitelet 
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og føres med ekskrementene ut av verten, hvorpå de for-

pupper seg løst nedgravet i jorden. 

Som det vil fremgå av denne lille oversikt finner vi 

parasittiske former innen en rekke forskjellige dipter-

grupper. De mange utviklingsrekker, fra frittlevende 

organismer til høyt spesialiserte parasitter, tyder på at 

parasitismen må ha utviklet seg på ny ad forskjellige veier. 

Hos de blodsugende Pupipara har imago rik adgang til 

næring så larvestadiet; så å si, er sjaltet ut, idet mordyret 

sørger for larvens ernæring. Hos diptere med sterkt spesia-

liserte larver, som f. eks. Oestridene, finner vi det omvendte 

forhold. I løpet av sin lange utvikling hos vertsdyret opp-

samler larven slike forråd av næring at det strekker til også 

for imago. Hos Oestridenes imago finner vi derfor 

forkrøblede munndeler og imago tar ingen næring til seg. 

Imidlertid gjenstår ennå mange uløste problemer, så de 

parasitiske diptere representerer et både interessant og rikt 

arbeidsfelt. 

Gnagerår ®g 

gråsidemus. 

Av Yngvar Hagen. Mange som var i fjellet i 1948 eller -49 la sikkert 

merke til at vi da var inne i en periode med 

overproduksjon av lemen og mus. En mindre synlig 

oppgang må en anta fant sted så tidlig som i 1947, for 

allerede sommeren eller høsten 1948 førte 

overproduksjonen på sine steder til små-

gnagerbestandens klimaks. Enkelte andre steder derimot 

har masse-formeringen gitt seg størst utslag i 1949. 

En må vel tro at smågnager-perioden er forbi for denne 

gang, iallfall for fjelltraktenes vedkommende i det 

øyeblikk dette skrives (mars 1950). Men ennå er det en 

stor musebestand enkelte steder her på Østlandets 

lavland. 
Under smågnagernes yngleår i fjellet er det gjerne leme 
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nen som blir lagt mest merke til, men det er feil å tro at 

det alltid er denne som er den tallrikeste. Det kan tvert 

imot hende at gnager-overfloden vesentlig består av for-

skjellige arter «markmus», særlig av to uanselige 

gråbrune arter, av hvilke den første er markmusen selv 

(Microtus agrestis), den andre er fjellrotten (Microtus 

ratticeps). Dessuten kan vi merke oss to av de artene som 

har rødbrun rygg, nemlig klatremusen (Clethrionomys 

glareolus) og gråsidemusen (Clethrtionomys rufocanus). 

Det er nok flere musearter som kunne nevnes i forbin-

delse med fenomenet «yngleår», men 1a det være med 

dette. Sannheten er imidlertid at smågnagerne er 

interessante dyr når en først lærer dem å kjenne. Selv har 

jeg vært nødt til å beskjeftige meg nokså mye med dem, i 

embets medfør så å si, ettersom mitt arbeid har ført meg til 

skogs eller til fjells hver eneste sommer i tyve år. i denne 

lange tiden har jeg opplevd flere av smågnagernes yngle-

perioder. Den første var den som inntraff i 1.929-30. Som 

ivrig jeger og fisker streifet jeg den gang meget omkring i 

Romedal og Westye-Egeberg-almenningene. ®g skogen var 

full av liv. Klatremus slapp seg ned fra trærne alt i ett når 

en kom gående gjennom skogen, og foran en pilte 

markmus av gårde mens de tegnet seg nesten som svarte 

mot vårens siste sn¢flekker. Pipende våk kretset over 

tretoppene, og i måneskinnsnettene lokker perleuglen 

stemningsfullt. 

Den neste perioden kom i 1933-34. Jeg var den gang i 

Bygland i Setesdalen - men, hvor jeg senere har reist eller 

oppholdt meg i Norges land, har jeg fått være vitne til at 

smågnagernes yngle-perioder har inntruffet med en for-

bausende presisjon, en kunne nesten si «til avtalt tid», 

således i 1937-38, 1941-42, 1944-45 og - som nevnt - den 

siste i 1948-49. Som bekjent følger slike svingninger en 

temmelig regelmessig syklus med 3-4 års omløpstid. 

Ikke alle disse årene har jeg truffet på lemenen. På 

Dovre i 1941-42 uteble den således helt, tilsynelatende 

iallfall, for personlig observerte jeg ikke en eneste i marken 

disse to somrene, enda jeg hørte at lernenen samtidig ble 

sett på 
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flere andre kanter av landet. At forskjellige musearter har 

hatt yngleår i alle disse periodene, har derimot vært lett å 

konstatere. Om ikke på annen måte, så får en da føle det 

innendørs - i seterhusene - eller i innmark, på stølsvolder 

og eng. Men også ute i marken rasler det og smetter i kjerr 

og busker, og, om en ser seg for, merker en snart de grå 

skyggene som piler av gårde etter marken. 

De to artene, markmus og fjellrotte, er temmelig like av 

utseende. For min egen del må jeg tilstå at om jeg avliver et 

eksemplar og får det i hånden, er jeg ennå ikke alltid 

sikker på hvem av de to jeg har for meg, så lenge jeg bare 

betrakter dyret utvendig. På tennene kan en imidlertid 

straks skille dem, om en skjærer opp gapet på musen. Men 

da må en nok helst være utstyrt med en lupe, og en må ha 

lært seg noe som heter «tannvinkler». Disse dannes som 

mange vil vite av foldene i kinntennenes emaljelag. De 

andre artene jeg nevnte, klatremusen og gråsidemusen, er 

lettere å finne ut av. De er som sagt rustrøde langs ryggen 

begge to, men klatremusen som har noe lengere hale, er 

forholdsvis lys gråbrun eller rødgrå langs sidene av 

kroppen og enda lysere på undersiden. Den andre er, som 

navnet sier, grå eller snarere blygrå langs hele siden av 

kroppen fra kinnene til bakenden, og likeledes er den grå 

på hele undersiden. Denne fargen står i en ganske tydelig 

kontrast til den rustfargete ryggen, og hvis det er skikkelig 

dagslys, kan en kjenne en levende gråsidemus på dette 

signalementet selv om den piler nokså raskt av sted. 

Denne siste, gråsidemusen, skal jeg fortelle litt nærmere 

om. Den skulle altså være nokså lett å kjenne, men dei er 

allikevel ikke så ofte en opplever akkurat å få se den så 

tydelig at en blir sikker i saken. De fleste markmusarter er 

skumringsdyr, og det er bare i yngleår at en kan få se noe 

særlig til dem midt på lyse dagen. I motsetning til lemenen 

som kan virke dumdristig eller direkte tåpelig i sin adferd, 

forsvinner gråsidemusen, som de andre markmus, lynsnart 

i nærmeste hull når den merker noen fare. Riktignok 

kommer den forsiktig fram igjen etter et par 
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minutter om en forholder seg helt urørlig, men - vips - er 

den igjen borte om den merker, eller tror å merke, en 

mistenkelig lyd eller bevegelse. Dette gjentar seg så lenge 

en har tålmodighet til å stå. Imens kan en glede seg over 

dens nette bevegelser og få se den beite noen sekunder av 

gangen på lyngskudd eller lignende. 

Dyregeografisk sett regnes gråsidemusen for å ha 

hovedtyngden av sin utbredelse i grenseområdet mellom 

arktiske og boreale strøk, eller mellom fjellet og nåleskogen 

kunne en si. Dette sier imidlertid ikke noe om det faktum 

at utbredelses-sonen er svært vid, slik at den omfatter en 

stor del av begge regioner, både skogen og fjellet som vi 

senere skal se. Arten antas å være innvandret til Norge fra 

finskrussiske områder, altså fra nordøst. Collett sier at den 

hos oss har sitt egentlige hjem i Finnmark og Troms fylker. 

Selv så langt syd som i Nordland kan den opptre i så stort 

antall at den i enkelte år kan gjøre skade på skogen. I 

Hattfjelldalen viste den seg således tallrik i 1904. 

SØnnenfor nordlandsgrensen var gråsidemus på Colletts 

tid regnet for mere sjelden, idet en bare kjente til 3 funn fra 

Syd-Norge. Jeg skal nevne dem særskilt: 

1) Det eldste er fra Løsset i Rendalen hvor enkelte eks-

emplarer ble fanget 14/7 1872. 

2) Neste funn består av enkelte som i oktober 1894 og 

januar 1895 ble fanget ved gården Vivelien i Eidfjord. 3) 

Det siste er 1 eksemplar som ble fanget innenfor Levanger 

7/9 1910. 

Etter dette er det altså som Collett sier, «sandsynligt, at 

den forekommer, om end i ringe Antal, over de fleste syd-

lige Fjeldtrakter.» Etter Collett's tid ser det imidlertid ut til 

å være kommet frem lite nytt om utbredelsen av grå-

sidemusen i Syd-Norge, og jeg skal derfor komme frem med 

hva jeg selv har funnet. 

Før dette vil jeg da gjøre oppmerksom på at Thome i sin 

tid fant gråsidemusen på en helt ny lokalitet, nemlig: 4) 

Hvebergsjøene i Brandval (Solør). Her ble 4 stk. påvist 
i en samling oppgulp-boller etter spurvugien. Bollene 
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fantes 7/6 1909 i et gammelt hakkespetthull som 

uglen antagelig hadde benyttet som vinterkvarter. 

Dette var et par år før Collett ga ut «Norges Pattedyr,» 

men det kan jo være forståelig allikevel at ikke funnet er 

kommet med der. Finnestedet er i alle tilfeller overras-

kende, både fordi det ligger så langt mot sydøst, og fordi 

det bare ligger ca. 250 å 300 meter over havet. Kanskje 

kan det tenkes å være en forbigående reaksjon på masse-

formering og overbefolkning at gråsidemusen ved denne 

anledning hadde trengt så langt nedover Østerdalen. Iall-

fall var 1908-09 en svær oppgangsperiode for 

smågnagerne i Syd-Norge.') 

De fleste av mine egne sammentreff med gråsidemusen 

skriver seg riktig nok fra et begrenset undersøkelsesfelt på 

Dovre, men det er likevel en del også fra andre steder i 

Syd-Norge. De aller fleste finnestedene har jeg rovfuglene 

og uglene å takke for, idet det meste av materialet neden-

for er fremkommet gjennom analyse av disse fuglenes 

gulpeboller. Listen nedenfor gir opplysningene i tur og 

orden: 

5) Rauhellern, Uvdal (Hardangervidda). 1 stk. i magen til 

en jordugle 7/10 1934. Lokaliteten ca. 1200 meter 

over havet. 

6) Røstadstølen, Surnadal (Trollheimen). 1 stk. i felle i 

midten av august 1937 (Materiale Statens Viltundersø-

kelser). 

7) Hjerkinn Fjellstue-Hegglingen-Hjerkinnholen, Dovre. 14 

stk. i boller fra 6 jorduglereder 19/6-9,/8 1941. 1 stk. 

i felle 18/7 1945. 1 stk. i hornugleboller i maijuni 

1946. 
8) Nysetra, Dovre. 2 stk. på fjellvåkrede 5-24/7 1941. 

9) Nordsetra, Dovre. 2 stk. i fjellvåkboller 14-23/7 1941. 1 

stk. i jordugleboller 19-24/6 1942. 

i) Senere, den 12/7 i 1918, har Schaanning tatt 4 eksemplarer i nkre-
lien {Likkilsdalen} i Nord-Fron. Opplysningen finnes i Norsk 
Ornithologisk Tidsskrift nr. 2. 1921, side 87, men jeg ble først 
oppmerksom på den for sent til at den kunne komme med i 
hostående kart og i funn-listen. 

10) Fokstumyren, Dovre. 1 stk. 15/7 1941; 4 stk. 12/77/8 

1942; 5 stk. 11-26/7 1945. Alle i myrhaukboller. 11) 

Hjersgavlen, Hjerkinn, Dovre. 1 stk. 16/7-13/8 1941; 1 

stk. 4/8 1945. Begge i fjellvåkboller. 

12) Kringla, Avsjøen, Dovre. 1 stk. 19/7 1941; 2 stk. 21/6 

1946; alle i fjellvåkboller. 

13) Velthjerkinnhovden, Dovre. 6 stk. 8/8 1941; 24 stk. 

22!7-17/8 1945. Alle ved fjellvåkreder, vesentlig i 

boller. 

14) Tverrfjell, Grisungdalen, Dovre. 1 stk. 9/8 1941; 4 

stk. 2/8 1945; alle i fjellvåkboller. 

15) Røros(-fjellene?). 2 stk. i magen til en snøugle 20/2 

1942. 

16) Børsungtjern, Dovre. 1 stk. i tårnfalkboller 21/7 

1944. 17) Haukberget, Svånådalen, Dovre. 16 stk. i 

fjellvåkboller 19/7--2/8 1945. 

18) Gjeitberget, Hjerkinn, Dovre. 3 stk. i fjellvåkboller 

19/7-8/8 1945. 

19) Gautdalen, Dovre. 21 stk. i fjellvåkboller 22/7-3,/8 

1945. 

20) Vålåsjøberget, Dovre. 5 stk. i fjellvåkboller 11-15/8 

1945. 

21) Haukskar, Blåhø, Dovre. 13 stk. i fjellvåkboller 23/8 

1945. 

22) Mehø, Vålåsjø, Dovre. 1 stk. i fjellvåkboller 19/6 

1946. 23) Storeslågån, Avsjøen, Dovre. 1 stk. i gammelt 

tårnfalkrede 20/6 1946. 

24) Borkhus, Kvitdalen, Folldal. 5 stk. i perleugleboller fra 

1947 (funnet. 11/5 1948). 

25) Einunna Kraftverk, Alvdal. 43 stk. i levninger i gam-

melt hubrorede (funnet 19/5 1948). 

2"0) Atnabru, Sollia. 2 stk. i hornuglerede 15-28/6 1948. 

27) Muru Statsskog, Nordli. 22 stk. i slagugleboller 20/5 -

13/7 1949. 

28) Kingen, Nyborg Statsskog, Sørli. 8 stk. i haukugleboller 

30/5 1949. 
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29) Rånåbekken, Nordre Atnadal, Folldal. 119 stk. i hauk-

ugleboller 14-17/6 1949. 

30) Rondabu, Atnasjøen, Sollia. 3 stk. i feller 15-16/6 

1949. (Materiale Edvard K. Barth.) 

31) Bjørndalen, Vollum, Sollia. 39 stk. i haukugleboller 

22-26/6 1949. 

Skal en få noe brukbart billede av alle disse funnene 

må en se på kartet side 88. Her har jeg også tatt med de 3 

finnesteder som Collett oppgir og Thomes funn i Brandval. 

Ikke mindre enn 17 lokaliteter er imidlertid klumpet sam-

men innenfor Dovre og den del av Folldal herred som gren-

ser inntil, og alle disse har jeg naturligvis ikke fått plass til 

å avmerke hver for seg. Jeg har nøyd meg med å tegne inn 

de finnesteder som danner hjørnene i dette området, 

nemlig funnene 9, 17, 19 og 24. Fra nord til syd kan en da 

regne opp følgende herreder hvor gråsidemusen nå er 

påvist: Nordli, Sørli, Levanger, Surnadal, Røros, Dovre, 

Folldal, Alvdal, Sollia'), Ytre Rendalen, Brandval, Eidfjord 

og Uvdal. De to byene representerer selvsagt bare til-

nærmete stedsangivelser, og vi vet ikke hvilken land-

kommune de står i stedet for. 

Av kartet vil vi for øvrig se at funnene av gråsidemus er 

slik gruppert at det mange steder blir svære tomrom 

mellom dem. Det er vel trolig at disse forholdene ofte bare 

skyldes manglende undersøkelser. At antallet av finne-

steder innenfor de enkelte herreder er større jo lenger det 

er drevet undersøkelser på stedet peker i samme retning. 

Således er det nå registrert hele 16 lokaliteter for 

gråsidemus innenfor Dovres grenser. Fra Sollia derimot 

har vi hittil bare kjennskap til 3, i Folldal 2 osv. Bedre enn 

noe annet illustrerer dette hvor lite vi ennå vet om grå-

sidemusens forekomst, til og med i sentrale deler av vårt 

land. 
Av hele 381 stk. gråsidemus, summen av alle funn fra 

nr. 4 til 31, skriver bare 5 seg fra fellefangster. Alle de 1) 

Nord-Fron. 

andre er tatt av ugler eller rovfugl. Hos de forskjellige arter 

er følgende antall gråsidemus påvist: Hos spurvugle 4, 

perleugle 5, haukugle 166, hornugle 3, jordugle 16, slag-

ugle 22, snøugle 2, hubro 43, tårnfalk 2, myrhauk 10 og 

fjellvåk 103. Summen er 376 stk. 

Til sammenligning skal nevnes at klatremusen hos de 

samme uglene og rovfuglene er representert ved følgende 

tall: Hos spurvugle 26, perleugle 16, haukugle 39, horn-

ugle 15, jordugle 27, slagugle 10, snøugle 1, hubro 3, tårn-

falk 10, myrhauk 4 og fjellvåk 65. Summen er 216 stk. 

Etter denne sammenligningen skulle neppe noen kunne 

tenke seg at gråsidemusen vanligvis er fåtallig, eller i det 

hele skulle opptre noe særlig sparsommere i Syd-Norge enn 

f. eks. klatremusen gjør. Den siste regnes jo for å være en 

ganske alminnelig art. Noe annet er det at gråsidemusens 

utbredelse er mer begrenset til de høyereliggende 

skogstrakter og til fjellplatåene. Etter funnene hittil ligger 

gråsidemusens høydesone i Syd-Norge mellom ca. 250 og 

ca. 1200 meter. 

Det er verd å legge merke til at de spredte funn av 

gråsidemus i Syd-Norge fra 1872 til 1937 (funnene 1 til 6) 

elle er gjort i smågnagernes yngleår. 

1871-72 var således lemenår i alle fjelltrakter i Syd-

Norge (og samtidig i Nord-Finnland og tilstøtende deler av 

Russland). Gråsidemusen hadde yngleår i Finnmark. 

1894-95 var også lemenår, både i Syd-Norge og i Nord-

land (samtidig også i Nord-Finnland). Samtidig hadde også 

forskjellige markmus-arter yngleår over større deler av 

landet. I 1895 hadde gråsidemusen yngleår i Sverige. 

1909-10 var store lemenår i Syd-Norge, og nesten alle 

markmusarter hadde overproduksjon samtidig. (I Nord-

Skandinavia falt yngleperioden først i 1910-11. Gråside-

musen hadde da yngleår i Øst-Finnmark). 

1933-34 var smågnagerår over store områder, fra Setes-

dalsheiene til Troms fylke og Nord-Finnland. Både lemenen og 

flere markmusarter hadde da en yngleperiode. 1937-38 ble en 

rik lemen- og museperiode over hele 
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Fennoskandia, med utpreget topp i 1938. Gråsidemusen 

hadde da yngleår i Nord-Finnland. 

At gråsidemusen sannsynligvis har opptrådt i samsvar 

med de smågnagerperiodene som har vært senere, skal jeg 

forsøke å vise ved noen enkle tall. Ser vi på det antall 

eksemplarer jeg har påvist for hvert enkelt år gjennom 

analyse av rovfuzlenes ernæring, får vi: 

 

En kan nok innvende at slike tall, ikke sier stort, etter 

som det er i smågnagerårene en har best anledning til å 

undersøke ernæringen hos fjellets rovfugler. Og etter som 

det er smågnagerne selv som gir denne anledning, nettopp 

ved sine vekslinger, blir det hele litt innviklet. Det beste er 

derfor å stille spørsmålet på en annen måte. Smågnager-

fluktuasjonene er jo i og for seg tydelige nok når en bedøm-

mer musemengden kollektivt, og de etterlater hos en obser-

vatør i marken ingen tvil om når det henholdvis er oppgang 

i bestanden, kulminasjon og nedgang. Altså, om en vil vite 

hvorvidt en bestemt art deltar i en masseformering, må en 

undersøke om den utgjør noen nevneverdig prosent av 

smågnagerbestanden når denne er på høyden. Som 

eksempel kan nevnes at jeg ved å undersøke forholdene i 

perioden 1941-42 har funnet at gråsidemusen da utgjorde 

4,5 prosent av smågnagerne i rovfuglenes ernæring på 

Dovre. En forstår snart at noe slikt ikke kan forklares på 

annen måte enn som resultat av en samtidig sterk opp-

blomstring hos gråsidemusen selv, for i motsatt fall ville den 

helt ha blitt borte blant yngleårets millioner av andre 

smågnagere. 
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En må selvsagt ikke legge for stor vekt på slike tall, men 

jeg er allikevel overbevist om at de gjenspeiler noe av de 

virkelige forhold ved smågnagerbestandens sammensetning i 

de 3 siste yngleperioder - vel å merke innenfor Dovre-

Rondane-området. Sammenlignes denne tabellen med den 

forrige skulle det synes å være nokså klart at gråsidemusen 

må ha hatt regulære yngleår på linje med de andre mark-

musartene i det siste decennium. Det hele har også forløpt 

etter en ganske pen «smågnager-rytme». 

Tallene kunne tydes derhen at det må ha vært særlig mye 

gråsidemus akkurat i den siste yngleperioden. Det er også 

sannsynlig at det forholder seg slik, likesom også andre trekk 

i tabellen faller bra sammen med iakttagelsene i marken. Jeg 

har nevnt før at lemenen ikke såes ~n eneste gang i terrenget 

hverken i 1941 eller -42, selv da bestanden av markmusarter 

var på det høyeste. Selv ikke i neste periode, 1944-45, så jeg 

lemen en eneste gang levende, men jeg fant stadig drepte 

lemen på rovfugle-redene. Først i 1948 kunne lemenen 

direkte iakttas i marken, etter at den 

 

Vi kan forfølge dette videre og se på den andel flere 

smågnagerarter har hatt i uglenes og rovfuglenes ernæring 

i de siste 3 perioder. Forholdet kan best studeres om vi 

innskrenker oss til å se på Dovre-Rondane-området siden 

den langt overveiende del av materialet er derfra. Vi kan da 

også nøye oss med å betrakte de 5 viktigste smågnager-

artene i fjellet (se nedenfor), idet den betydning andre 

smågnagere i disse årene har hatt for uglene og rovfuglene 

her nærmest har vært lik null. Vi uttrykker oss da enklest 

ved å angi i prosent hvor sterkt hver enkelt art er 

representert i forhold til summen av dem alle 5: 



B 1 å h ø k (Circus c. cyaneus (L)). 

En hann i overgangsdrakt fra unge til voksen ble tatt 19. 

september 1949 i Fluberg. Dessverre ver den råtten ved 

ankomsten til museet. 
Ny Ørneart for Norge. 

En Haliaeetus leucorypltius (Pall.) ble 7. juli 1949 skutt 

under Krokkleven, Sundvollen, og innsendt til museet. Se 

artikkel om denne av cand. real. Hj. Munthe-Kaas Lund. 

F i s k e ¢ r n (Pandion h. haliaetus f,L.)). 

Et eksemplar av denne art ble 24. september 1949 skutt 

ved Hoveisrud, Helgøen i Mjøsa og innsendt til museet. 
Storspove (Numenius a. arquata (L.)). 

Storspoven har hos oss to atskilte utbredelsesområder. 

Det ene er på østsiden av Oslofjorden og oppover langs 

Glomma til Kongsvinger, det andre langs vestkysten fra 

Jæren til Vadsø. I juni 1950 mottok museet 2 egg som var 

klekket 9. juni i Fåberg, Gudbrandsdalen, og som viser at 

arten også har hekket mellom de to hittil kjente utbredel-

sesområder i vårt land.* 

S t o r j o (Stercorarius skua Briinnich). 

Løvenskiold nevner at arten er funnet 11 eller 13 ganger i 

Norge. Museet har senere mottatt to eksemplarer, ett fra 

«Polarfront'>, 66° N., 2° 30' Ø., 22. juli 1949, og ett fra Me-

fjordbåen tvers av Åsgårdstrand, 5. november 1949. 

F j e 11 j o (Stercorarius l. longicaudus Vieillot). 

Av denne art har museet mottatt et eksemplar fra Mus-

valdseter, 29. september 1949 og et fra Råde i Østfold, ca. 20. 

august 1949. Dessverre var begge råtne, og måtte kasseres. 

S i v h ø n e (Gallinula ch. chloropus (L.)). 

I tillegg til de funn fra Østlandet som er nevnt i Løven-

skiolds Håndbok over Norges fugler har museet nå mottatt 

2 eksemplarer fra Langenvassdraget, Ski, 17. oktober 1949, 

og ett fra Nesodden 24. oktober 1949. Farvevarieteter av 

lirype (Lagopus l. lagopus L.). 

Gjennom Statens Viltundersøkelser mottok museet en 

hann fra Meråker, 1.8. september 1949, hvor alle farvede fjær 

var lyst askegrå og med et meget svakt rødlig innslag på hals 

og hode; totalinntrykket var nesten som en rype i vinterdrakt. 

Gjennom Arbeidernes Jeger- og Fiskerforbund har museet 

mottatt en erythristisk hunn fra Grefstadfjellet, Meldal i Sør-

Trøndelag, 25. september 1949, hvor alle farvede fjær var 

utpreget rødlige. 

R a k k e 1 h a n e (Lyrurus tetrix 3 x Tetrao urogallus y), 

Museet har mottatt en hann fra Hemnesberget, Nordland, 11. 

desember 1949. 

'" I juni 1942 ble et storspovepar funnet rugende på Fokstumyra, 
Dovrefjell (Haftorn i «Naturen» 1944, s. 31). - Red. 

R,esume. 

Les notes faunistiques ei-:3essus donnent des informations sur 1) le 

casse-noix mouchete (Nucifraga c. earyocatactes (L.)), paraissant en 

exceptionnellement grand nombre dans la Norvege du sud-est pendant 

Fete et 1'automne 1949; 2) deux specimens du Martin-pecheur d'Europe 

(Alcedo atthis ispida L.) de la Norvege du sud-est; 3) quatre specimens de 

la clouette eperviere (Sccrnia u. ulula (L.)) de la Norvege; 4) un specimen 

du busard Saint-Martin (Circus c. eyaneus (L.)) de la Norvege centrale; 5) 

une espece d'aigle (Haliaeetus leucoryphus (Pall.)) nouvelle pour la faune 

de la Norvege; 6) un specimen du balbuzard fluviatile (Panction h. 

haliaetecs (L).) de la Norvege centrale; 7) deux oeufs du courlis cendre 

(N2cmemius a. arquata (L.)) provenant de Gudbrandsdalen, entre les deux 

regions du pays, ou 1'espece etait connne jusqu'aujourd'hui; 8) un 

specimen du grand labbe (Stercorarius skua Briinnich) de la Mer 

Norvegienne et un du fiord d'Oslo; 9) deux specimens du labbe å Iongve 

queue (Stercorarius l. longieaudus Vieillot) de la Norvege meridionale; 10) 

trois specimens de la poule d'eau (Gallinula ch. chloropus (L)) de la 

Nervege meridionale; 11) deux varietes de couleur du lagopede des saules 

(Lagopus l. lagopus L.): 1'une grise, 1'autre erythristique; 12) un hybride 

du tetras lyre et du grand tetras (Lyrurus tetrix ~ x Tetrao urogailus y ) de 

la province de Nordland. 
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Nytt fra Universitetets zoologiske 

Museum, Oslo. IL 
 Pallas' havørn. Haliaeltus leucoryphus (Pall.) for 

første gang funnet i Vest-Europa. 

Den 9/7-49 ringte tannlege Sigurd Petlund, Oslo til 

preparant Hj. Fleischer ved Universitetets Zoologiske Mu-

seum, Oslo, og spurte om han kunne få stoppet ut en stor 

musvåk han hadde skutt. «Er den så stor da?» spurte 

Fleischer. «Jo da, omtrent 2 m mellom vingespissene,» 

svarte Petlund. .«Da er det ingen musvåk, men en ørn,» sa 

Fleischer. Fuglen ble sendt inn til museet samme dag, og 

Fleischer så straks at dette var en sjelden gjest, høyst 

sannsynlig en ørn som ikke tidligere var påtruffet i Norge. 

(Her kan tilføyes, at den 3/7-49, noterte jeg følgende i 

dagboka på en hytte ved Bjønnerudtjern., i nærheten av 

Sundvollen: «Kl. 13 kretset en stor rovfugl under 

haugskyer ca. 1 km syd for tjernet. Nlusvåk?» Dette var 

første gang jeg gjorde en slik iakttagelse på dette sted i 

løpet av 9 år, med stadige besøk på hytta. Det er derfor 

sannsynlig at det var denne samme ørnen jeg så, fire 

dager før den ble skutt ved Sundvollen.) 

Av museets bestyrer, dr. phil. L. R. Natvig, fikk jeg i 

oppdrag å bestemme hvilken ørn det kunne være. Det 

nyttet ikke å lete i vanlige vesteuropeiske fuglebøker, men 

av boka «The Fauna of British India, Birds Vol. IIL» av W. 

T. Blanford, London 1895, framgikk at det h¢yst sann-

synlig måtte være Haliaeetus leucoryphus, Pallas' havørn. 

Detaljene i fjærdrakten stemte imidlertid ikke helt med 

beskrivelse av de voksne fugler i boka. Artsbestemmelsen 

er nå blitt bekreftet av den nederlandske zoolog dr. K. H. 

Voous, Zool. Mus. Amsterdam (brev til konservator C. 

StøpBowitz av 14/i-50). Han opplyste at denne ørnen var 

en ungfugl. Dette forklarer de små uoverensstemmelser 

fra beskrivelsen av de voksne fuglers fjærdrakt. Voous 

med 
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delte videre at Pallas' havørn hekker på steppene i S.O. 

Russland og Central-Asia, og at den ikke tidligere var kjent 

fra Vest-Europa. 



Ifølge Blanford (1895 p. 366-368) er Pallas' havørn 

antakelig utbredt over Syd- og Centralasia, mot vest til den 

Persiske bukt, det Kaspiske- og Svartehavet. Den er 

alminnelig i det nordlige Indien og i Burma, men mangler i 

Syd-India og Ceylon. Denne ørnen er knyttet til elver og 

sumper, og lever hovedsakelig av fisk, svømme- og vade-

fugler, slanger, frosk m. v. 

Dette norske eksemplaret av Pallas' havørn ble skutt ved 

dyrket mark i barskogen under Krokkleiva ved Sundvollen, 

Hole herred, ca. 100 m. o. h. den 7/7-49. Tannlege Petlund, 

som har overrakt ørnen til Universitetets Zoologiske Museum, 

Oslo, ble oppmerksom på den gjennom kråkeleven. Ørnen var 

en ung hunfugl, som nærmest var mager og veiet 2900 g. 

Totallengden var 860 mm, vingelengde 620 mm, halelengde 

365 mm, tarsen 120 mm, nebblengde fra vokshud til 

nebbspiss 47 mm, vokshud 18 mm. Iris var mørkebrune med 

en diameter på 15 mm, nebb og klør var blåsvarte. 

Det ble funnet en del pelslus (Mallophager) på fuglen, 

hvorav de fleste bare var etpar mm lange. Men et enkelt 

eksemplar var hele 11 mm lang. 

Jeg undersøkte innvoldene og fant at kro og mage bare 

inneholdt to furunåler og noen grønne planterester. Tarmene 

var tomme, bortsett fra en grøtaktig masse av grønne 

planterester i endetarmen. 

Det ble ikke funnet entoparasitter i luftrør, lunger, lever, 

spiserør, kro, krås. Men i tynntarmen, ca. 70 cm fra anus ble 

funnet to lyserøde kratsere (Acanthocephali), som var 7 og 8 

mm lange. Tarmene var ca. 190 cm lange, og blindtarmen var - 

i motsetning til forholdet hos planteetende fugler - bare to ca. 

9 mm lange klumper. 

Denne sjeldne gjest - Pallas' Havørn -, som antakelig må ha 

forvillet seg hit til Norge fra Asias stepper, er nå utstoppet av 

preparant Hjalmar Fleischer (se fotografiet), og vil bli utstillet i 

Universitetets Zoologiske Museum, Oslo. 
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Summary. 

Pallas' sea-eagle, Haliaeetus leucoryphus (Pall.), for the first time in 

Western Europe. 

The 7 july 1949 Sigvald Petlund shot a specimen of this 
Eagle near the lake Tyrifjord in southern Norway. I then 
determined the bird to be Haliaeetus leucoryphus (Phall.), and 
this determination has now (14. juli 1950) been confirmed by 
dr. K. H. Voous, Zool. Mus. Amsterdam. The eagle was a 
young female. Weight 2900 g, total length 860 mm, wing 620 
mm, tail 365 mm, tarsus 120 mm, beak (from cer-etip) 47 
mm. Iris dark brown. Ectoparasites: Some Mallophagi. 
Entoparasites: 2 Acanthocephali. 

Hj. Munthe-Kaas Lund. 

Bokanmeldelser. 

Haakon Lie: Villmark og villdyr. 

Illustrert av Omar Andreen. Tiden, Oslo 1949. 

Forlaget har gitt denne boka et vakkert utstyr, men 
heldigvis har resultatet ikke blitt noen kalket grav. Forfatteren 
viser at han har til dels meget inngående kjennskap til våre 
ville dyr. Han skriver i sin, jeg kunne være fristet til å si - 
sagalignende stil - om både gaupe, rev, rådyr, lemen og fugler. 
Man kan lære meget av denne boka, uten å behøve å kjede seg. 
Høyest når kanskje forfatteren i kapitlene om «Reven raude», og 
«Dei fredlause» (rådyra). 

Men det er også en del ting jeg har lyst til å kritisere. For 
det første er det dyrenavn. Når forfatteren kaller jerven «Guloo 
og gaupen «Felis», er jeg med. Men når han (s. 37) titulerer to 
hakkespetter (svartspett og grønnspett) bare med latinske 

navn, faller dette neppe i lesernes smak. En tredje hakkespett 
- flaggspetta, kaller han «Dryobates», men dette latinske 
navnet har denne fuglen ikke lenger nå. Landørnen kaller han 
«Chryse og Chrysa~tus», navn som vel faller tungt for norske 
ører. Fjellreven kaller han «Lagopus», det klinger bra, men når 
han også kaller den «mjølrakke», da protesterer jeg. Det 
riktige navn er m e l r a k k e, og det har ikke noe med mjøl å 
gjøre - men med sandmel, hvor den graver hiet sitt. Og med 

det samme vi er inne på sand, så liker jeg ikke navnet 
«strandsvale». Sandsvale er meget bedre navn for disse 
fuglene som graver reir i sand, og ikke ved havets strand. 

Av andre faglige ting kan nevnes at på s. 49 tevler musvåk 
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er redd for at vårt land kunne ha hevdet seg bedre hvis interes-

sen hadde vært mer utbredt, energien sterkere, forståelsen større 

hos dem som på en eller annen måte kan lette arbeidet. Enda 

mer uviss er jeg på fremtiden, men jeg håper at de unge bio-

logene ikke vil forsømme den faunistiske utforskning av vårt 

herlige land. Mange av disse undersøkelsene er langsiktige, og de 

kan ofte synes å være utakknemlige, men både de enkelte funn 

og de problemene som de kan kaste lys over, gir rikelig 

belønning. Før eller senere kommer den dagen da de spredte 

enkelthetene føyer seg sammen til et hele, selv om mange av de 

slutninger som vi trekker, kan være provisoriske, slik som 

professor Thienemann også fremhever. 

Fridthjof Økland. 

A n a t o 1 H e i n t z :
 «Dyrelivets utvikling». 45 sider. 1 
fargeplansje og 8 tekstfigurer. Olaf Norlis 
Forlag. Oslo 1950. 

I 1938 utga A. Heintz og L. Stormer en stor fargeplansje over 

dyrelivets utvikling. Opprinnelig var plansjen beregnet til  under-

visning i skolen, men tiltaket imøtekom tydelig et utbredt behov 

og vakte stor oppmerksomhet også utenfor den engere krets. 

Plansjen er senere offentliggjort i publikasjoner i Tyskland og 

U.S.A. og den er likeledes benyttet i danske og svenske konver-

sasjonsleksika. 

Til tross for at utviklin.genslæren i dag hører med til funda-

mentene for moderne biologisk forskning, har vi her hjemme 

savnet en kortfattet oversikt over de problemer som står i for-

bindelse med dyrelivets utvikling. De mange som ønsker en 

sikker veileder i vitenskapens syn på disse spørsmål, vil derfor 

sikkerligen hilse prof. Heintz' lille bok velkommen. 

I de innledende avsnitt: Inndeling av dyreriket - Likhet mel-

lom dyrene - Fosterets utvikling - Hvordan foregår utviklingen, 

forklarer forfatteren prinsippene for den vitenskapelige klassi-

fisering av dyreriket og hvorfor man anser utviklingen som et 

faktum. Han fremhever imidlertid at ennå er flere problemer 

uløst når det gjelder å forklare h v o r 1 e d e s denne utvikling 

har funnet sted. Bokens hovedavsnitt: Oversikt over dyreriket, 

er en detaljert gjennomgåelse og forklaring av fargeplansjen, og 

til tross for tekstens kortfattede form er det smuglet inn utrolig 

mange interessante biologiske detaljer. I det avsluttende avsnitt: 

En oversikt, peker forfatteren på de mere almene trekk ved ut-

viklingen og belyser disse med eksempler fra fargeplansjen. 

Nettopp ved å trekke opp hovedlinjene i de forskjellige problemer 

har det lykkedes prof. Heintz å fremlegge det overveldende 
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stoff på en slik måte at ethvert almeninteressert menneske med 

utbytte vil kunne lese denne lille bok, og en rekke gode strek-

tegninger bidrar til å lette forståelsen. Boken avsluttes med en 

systematisk oversikt, med norske og latinske navn, over de dyr 

som er avbildet på fargeplansjen og en tabell over de geologiske 

formasjoner som omtales i teksten. 

På side 37 sier forfatteren at dyr som lever i vann (og da først 

og fremst i havet) er i stort flertall. Meningen er visstnok at de 

fleste dyre-stammer bare er representert ved former som lever i 

vann, hvilket også fremgår av den følgende tekst. Noen få 

korrekturfeil i teksten og på side 42-43 i den systematiske 

fortegnelse, bør rettes i neste opplag. Dette er imidlertid bare 

bagateller i forhold til det gode som kan sies om den klare og 

oversiktlige fremstilling. Boken fortjener stor utbredelse og den 

bør også finne innpass i den høyere skole. For naturfag-

studerende vil den være et velkomment kompendium. 

Leif R. Natvig. 

Smånotiser.  

Toppanden. (Aythya fuligula (L.)). 

Den 9/6 og 10/6 1949 ble en hunn og en hann av toppand 

sett i Langevann, Flesland ved Bergen. Da denne art ennå ikke 

er konstatert rugende på Vestlandet, mener jeg det er verdt å 

opplyse om dette funnet siden de ble sett midt i rugetiden. 

Siden har jeg ikke vært ved Langevann, så eventuell ruging ble 

ikke konstatert. 

Langevanh skulle etter Løvenskiolds beskrivelse av redeplas-

sen («Norske Fugler») være velegnet til rugeplass for toppanden. 

Erling N. Christiansen. 
 

Vipe i Troms. 

Fra Johan Hay, Steiland, Bardu, Troms, fikk jeg følgende 

meddelelse om en fugl, som ikke tidligere var sett på de kanter 

av landet: 

St¢rrelsen var litt mindre enn ei kråke. Hodet, ryggen og vingene 

mørk med grønnlig skjær. Hodet litt lysere med lyse kjakeflekker. 

Undersiden hvitgrå med skarp avgrensing over brystet fra den 

mørkere fargen fra hodet. Undersiden av halefjærene var lyserød. 

På hodet satt en fin «hodepynt», en fjær som delte seg i to og lå 

utover og bakover. Dette er vel det mest karakteristiske ved fuglen.  
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Benene var typiske vadeføtter. 

Denne fuglen slo seg ned på jordet her på Steinland 1. mai om 

kvelden. Det så ut som om den fant mat på de snebare flekkene. Den 

holdt seg omtrent på samme plassen i henved 3 timer. Da forsvant 

den. Neste morgen var den imidlertid igjen på jordet her, men 

forsvant så for godt. Den var helt alene. If¢lge beskrivelsen må dette 

ha vært en vipe. 

I Collett «Norges Fugle» omtales at vipene er iakttatt mang-

foldige steder nord for polarsirkelen, men at deres nordligste 

rugested muligens er Røst i Lofoten. 
FIj. M.-K. Lund. 

Turteldue (Streptopelia turtur turtur) skutt i Nordli, Nord-

Trøndelag. En turteldue ble skutt på Eidesmoen i Nordli av gård-

bruker Lars O. Larsen «noen dager før elgjakta» 1949. Den satt på 

fjøstaket, og han så det var en ukjent fugl og skjøt den for å 

gjemme den til jeg kom oppover. Jeg fikk se den vel 3 uker 

seinere. Den luktet da så mye at jeg ikke sendte den til noe 

museum, men bestemmelsen var jo lett nok, så det er ikke noen 

tvil om arten. Totallengden var 278 mm. Så vidt jeg forstår, måtte 

det være en ungfugl, da den svart-kvite halsflekken bare var 

antydet. 

Kristen Krogh. 

Tidlig rugetid for sivsØurven. 

Den 29. mai 1949 fant jeg et rede av sivspurv (Emberiza 

schoeniclus) med ca. 5 dager gamle unger ved Østensjøvann i 

Ski. Hos denne sivspurven må første egg være lagt omkring 8. 

mai. I et annet rede jeg fant ved østensjøvann i ø. Aker ble 

ungene klekket mellom 2. og 5. juni, og første egg må være lagt 

omkring 17. mai. 

Begge disse tilfelle er etter min mening svært tidlige. Ifølge 

Løvenskiold (Håndbok over Norges fugler) er tidligste tidspunkt 

for egglegningen hos sivspurven ca. 23. mai. 

Odd Låtun. 

Stor vannsalamander (Triton cristatus) funnet i Bergens omegn. 

En av mine elever, Jakob Julke, Kalandseid, fortalte meg en dag 

om et funn han hadde gjort i midten av april i år i østre 

Fanafjell. Han mente selv det var en salamander, og etter hans 

beskrivelse måtte det være en hunn av den store 

vannsalamander eller en hann med ennå uutviklet 

sommerdrakt. 
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22. april dro vi så opp til stedet som ligger ved herredsgrensen 

Os-Fana, nord for Lysehornet ca. 300 m. o. h. 

Landskapet er her småkupert med enkelte fuktige dalsenk-

ninger i øverste delen av et større sammenhengende skogområde, 

hvor furu er dominerende. For øvrig er vegetasjonen her lite frodig 

med lyng og mose og spredt einer, på de fuktigere steder torvmos 

(Sphagnum), som også omgir de fleste av de små, grunne tjernene 

eller dammene hvor salamanderen ble funnet. Disse dammene som 

var fra ca. 3!4 ar til ca. 2 ar i vidde, var oppfylt med en meget 

løs og dyp gjørme, som så ut til vesentlig å stamme fra 

torvmoserester. Spredt forekomst av vannplanter, hvorav bl. a. 

bukkeblad (Menyanthes trifoliata) med sine svære undervanns-

stengler, - karakteristisk for samtlige dammer. Dybden av klart 

vann over den løse bunnen var ca. 0,2-ca. 1 m., mens dybden av 

gjørmen var mange ganger så stor. 

2 av de 3 dammene hvor dyrene ble funnet, var uten synlig 

avløp eller tilsig. Den 3. hadde tydelig et svakt rennende avløp i 

myren som omgir den. Avstanden mellom dem var fra ca. 50 m til 

ca. 200 m, og høydeforskjellen mellom øverste og nederste dam 

var ca. 25 m. 

I den øverste (og minste) dammen ble funnet 5 dyr og i de 2 

andre 2 stk. i hver. Samtlige var hanner i utviklet forplant-

ningsdrakt. De lå oppe på dyndet 0,5-1,5 m fra bredden unntatt 

2 av dem som lå halvt innkrøpet i dyndet på siden av dammen. 

Salamanderne viste seg alle lite sky og nærmest trege. Var derfor 

lette å ta, også med bare hendene. De svømte ofte bare et kort 

stykke bort etter at de var sloppet fri. 

Været var den dagen funnene ble gjort, kjølig, frisk vestbris 
med sludd og regnbyger. 

Flere omkringliggende tjern og dammer ble senere også under-

søkt men foreløpig uten resultat. Det er dog sannsynlig at vi vil få 

flere funn av den store salamander fra disse trakter i Bergens 

omegn. 

Av de få funn av stor vannsalamander som tidligere er gjort på 

Vestlandet, er nærmeste kjente lokalitet hdland i Samnanger 

(1919 og 1923), så vidt meg bekjent. Se for Øvrig «Naturen» 1935.) 

Fjøsanger i mai 1950. 

Johan F. Willgohs. 

Bøkesangeren, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.), ved 

Hammeren i Maridalen. 

Bøkesangerens enkle, karakteristiske sang kan skrives «sipp-

sipp-sipp-sipp-sipp-sipp-sipp-sipp-sirrrrr». Tempoet i denne stro 
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fen øker stadig og avslutningen blir gjerne sammenlignet med 
klangen av en sølvmynt som er satt i rotasjon på en glassplate 
og som klirrer når den faller ned på platen. 

Fra utlandet kjenner jeg godt denne sangen, men inntil for 
nylig hadde jeg aldri hørt den her i landet. Det var en helt 
uventet opplevelse å høre den igjen etter mange år, like nord 
for Maridalsvannet, på vestsiden av elva fra Skjærsjøen. Vi 
hadde ikke gått så mange minuttene fra bussholdeplassen ved 
Hammeren, før vi hørte sangen. Veien går her gjennom ganske 
høy skog, dels lauvtrær og dels bartrær, en god lokalitet for 
bøkesangeren, som til tross for navnet slett ikke er bundet til 
bøkeskog. Jeg kan føye til at det var midt på dagen den 18. 
juni, og at det småregnet. 

Nå er det ofte så sin sak å bestemme en fugl bare etter 

sangen, hvis en ikke har hørt den på lang tid, men i dette 
tilfelle var jeg straks klar over at det måtte være den nevnte 

arten. v få se fuglen hadde jeg lite håp om, for bøkesangeren 

pleide å holde til høyt oppe i trærne, og jeg kan ikke huske at 
jeg har sett en levende bøkesanger før. Men denne gangen var 
jeg heldig. Fuglen flakset om i noen busker, helt synlig og 
ganske nær. Den var ivrig opptatt med å fange insekter, og rett 
som det var sang den av full hals . I kikkerten kunne jeg 
beundre dens rene farger, like tydelig som om jeg hadde studert 
et museumseksemplar. Størsteparten av undersiden er rent 
hvit, men forrest er den gul; den gule stripen over øyet er svært 
markert. Det kan også nevnes at arten er mer korthalet enn 
lauvsangeren. 

Noe bevis for at bøkesangeren ruger ved Hammeren kan jeg 
ikke gi. Jeg har vanskelig for å tro at arten har holdt til i disse 
traktene i lang tid, for jeg har streifet omkring der med kik-
kerten år etter år uten å se eller høre noe til den. Men bøke-
sangeren er jo nettopp en art som en kan vente å finne på 
steder hvor den før har manglet. Det mest overraskende funn 
ble gjort av Kristen Krogh i Nord-Trøndelag for et par år siden 
(se «Fauna» 1343, side 26-27). 

Frithjof 
fbkland. 

Spurvugle, 

Glaucidium p. passerirum (L.), hamstrer fuglekonge. 
Den 20. desember 1949 drev jeg med meiseundersøkelser 

ved Kloptjern, Drammen. Fra kl. 10 om morgenen fulgte jeg en 
flokk som besto av granmeiser, toppmeiser, trekrypere og 

fuglekonger. De holdt seg i granskog oppblandet 

med litt furu og noen lauvtrær. Kl. 11,45 ble det plutselig 
svært til ståhei i flokken, og jeg skjønte at noe ekstra måtte 
være på ferde. Meisene hadde sin oppmerksomhet henvendt på 

en gran, og ganske riktig, der satt en spurvugle på en kvist 
nær stammen. Meisene var svært oppspilte. De hadde slått en 
krets rundt ugla - slik som de pleier å gjøre i lignende tilfeller -
- og ni-varslet hver med sitt nebb. Granmeisa hveste «iii-iii-iii 
tæææ tæææ tæææ». Toppmeisa
 skrek kraftig «p i r r i p i p i p i r r i p i p i»
 og fuglekongen «s r r i i i
 s r r i i i s r r i i i».

 Ingen våger seg nærmere ugla enn 3-4 meter. 

Ugla satt med ryggen til meg, og jeg kunne ikke se om den 
hadde noe bytte i klørne. Etter å ha sittet en stund i grana - 
helt rolig, bare med svake hodedreininger - slo den plutselig 
ut fra treet og forsvant for meg mellom trærne. Den fjernet 
seg imidlertid bare 20 meter, og da jeg på ny oppdaget den, 

satt den helt åpent på en ospekvist, og i klørne hang en 
fuglekonge ~~, Regulus r. regulus (L.). Om ugla hadde slått 
denne før eller etter jeg først oppdaget den, kunne jeg ikke 

avgjøre. Fuglekongen var sten død og hang slapt i ugleklørne. 

En tid ble ugla sittende i ospa. En eller to ganger bøyde den 
hodet og plukket på byttet. Meisene var fortsatt like forstyrret 
og skrek som besatte. Fra granmeisa hørtes ved siden av det 
vanlige varsel en kort lyd med bløtt anslag og som ble repetert 
mange ganger i trekk: «p j æ p j 
æ p j æ p j æ p j 
æ». Meisene 
våget seg ikke nærmere nå heller. 

Ugla reagerte absolutt ikke på alt meiselevenet. Meisene 
tapte etter hvert interessen og fjernet seg fra plassen. Hele 
opptrinnet hadde vart 10-15 minutter. 

Ugla ble fortsatt sittende en stund i ospa, plukket 1 gang 

på byttet og flyttet seg så over til en annen, nærstående osp. 
Etter en kort hvile fløy den ca. 100 meter og slo seg ned i en 
topp av en gran på Mellomåsen. Etter nok en pause fortsatte 
den over i en tørrfuru lenger borte, og herfra seilte den en 
stund etter ned i en grankrull som sto isolert ute på en 
uthogst. Etter et opphold på 1-2 minutter i grankrullen kom 
ugla flygende tilbake igjen og tilbakela nå den samme 
strekning i ett strekk. 

Jeg bega meg nå over til nevnte grankrull og fant fugle-

kongen, som tydeligvis var hamstret, noe som vil fremgå av 
det nedenforstående. 

Fuglekongen lå med bryst og mageparti på to horisontale 
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greiner, 2 m høyt i en 5 m høy gran. Hode og høyre skulder-
parti lå inntil stammen. Hodet bøyde ned på den ene side av 
de to sammenstilte greiner, mens bein og stjert hang ned på 
den annen. 

Jeg undersøkte fuglekongen som var drept så fint at jeg 
fant hverken blodflekker eller åpne sår. Bare fjøra i hals-
regionen var litt i ulage. Etter undersøkelsen ble fugle-
kongen lagt på plass. 

Hamstringen var foregått kl. 12, og ved besøk samme 
dag kl. 13,40 lå den der framleis. Jeg satte meg da fore å 
finne tidspunktet for når fuglekongen eventuelt ble avhen-
tet. I dette øyemed besøkte jeg hamstringsgrana 22. 
desember og 4. januar 1950. Fuglekongen lå framleis på 
plass og var tydeligvis helt urørt. 4. jan. lå det litt snø på 
den stivfrosne fugl. Da jeg kl. 15 den 6. jan. undersøkte 
stedet, var fuglekongen forsvunnet. For å forvisse meg om 
at den ikke bare var falt ned under treet, lette jeg grundig 
her. 

6. jan. var det skyet med snødrev. Fuglekongen var sik-
kert fjernet samme dag, for det stykke av hamstrings-
greinene hvor den hadde ligget, var ennå ikke tilsnødd. På 
nærmeste nabogrein var litt snø revet vekk, og her hadde 
sikkert vedkommende fugl som hadde hentet fuglekongen, 
slått inn. Sannsynligvis var det vei spurvugla. 

Det kan tilføyes at det like før den dag fuglekongen ble 
hentet ganske plutselig hadde satt inn med streng kulde, 
således 6. jan. Det var17° C om morgenen. 
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Summary. 

20/12-49 a Glaucidizana p. passe)-hum, (L.) caught a Reyulus r. 7-

ey2alus (L.) ,3 from a flock of tits in spruce-forest by Drammen. The 

golderest was laid upon two horizontal branches close to the trunk, as a 

spruce, evidently stored. 22/12 and 4/1-50 the goldcrest was found at 

the same place, untouched. 6/1-50, however, the hird was disappeared 

and probably fetched by the owl. 

Svein Haftorn. 


