
 



 

Hundens avstamning. 

     Av Kjell B. Haanshuus. 

Hunden er blitt kalt menneskets beste venn og det 

med rette. Hunden ei i besittelse av så mange utmerkede 

egenskaper som mennesket har lært å vurdere, blant 

annet dens forbausende tilpassingsevne. Den har funnet 

seg til rette hvor som helst, det være seg i en moderne 

luksusleiiighet, like så lett som i steinaldershulen, på et 

gyngende skipsdekk, eller en hytte i ødemarken, bare den 

har fått lov til å dele dette hjemmet med sin herre. 

Vi leser om den i sagaen, vi finner dens levninger ved 

siden av sin viking-herre, sammen med vikingens våpen -

- et sikkert bevis på den aktelse den ble holdt i. 

I menneskehetens opp- og nedgangsperioder har 

mennesket og hunden alltid holdt trofast sammen. 

Forholdet mellom mennesket og hunden har alltid vært et 

annet enn til de andre husdyra, som ble temmet så meget 

senere. 

Våre primitive forfedre som levet for mange tusen år 

siden hadde hunder. «Den primitive ville som først tem-

met en ulvehvalp og påbegynte rasen av tamhunder 

gjorde uten tvil dette med tanken  at den kunne bli 
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til å drepe spiselige dyr og således gjøre livet lettere for 

ham,» sier Croxton Smith i sin bok British Dogs. Hunden 

på sin side fant vel også ut, at her var en god hjelper på 

jakten etter det felles bytte. De jaget sammen og delte 

byttet. Hunden ble ikke bare tjener, men også kamerat. 

«Hundens nytte lar seg neppe beregne,» sier Brelim. 

«Framfor alt er den menneskets ledsager og hjelper; selv 

hos det lavest stående menneske, som ikke engang gir 

hunden navn, tjener den i tropelandene som vaktdyr, eller 

er til nytte på jakten. For polarlandenes beboere, som ville 

være ganske hjelpeløse uten hunden, trekker den sleden 
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over is- og snøørknene, eller den bærer jegerens utrustning 
på sin rygg som lastedyr.» 

Akkurat når mennesket og hunden f¢rst inngikk den 

alliansen som har vist seg så heldig for begge er et spørsmål 

som enda er uløst, skjønt de vitenskapsmenn som avslører 

de hemmeligheter som skjuler seg i knokler og steiner stadig 

utvider vårt kjennskap. 

Særlig i utgravninger etter de bekjente sveitsiske pele-

bygninger har man funnet tallrike rester av hunder, som er 

et av de første bevis på at hunden er blitt temmet. Sammen 

med menneskeskjeletter i de italienske «Terra Mares» som er 

neolittiske gravplasser i den nedre Podalen, har en også 

funnet rester etter hunder. Disse hunder er blitt beskrevet 

som torvspisshunder, - som ennå lever videre i den nordiske 

finne-hund, samenes trofaste vokter av reinhjorden, - men 

om deres opprinnelse hersker det ennå meget usikkerhet. 

Helt tilbake til den aller eldste steinalder er hunden kjent. 

Hunden fulgte med de første mennesker som bosatte seg i 

Norden etter istiden, for omtrent 12 000 år siden. Dette 

veidefolkets eneste husdyr var hunden. I Vistehulen på 

Jæren har man funnet hundeskjeletter sammen med stein-

redskaper i jordlag fra 4000-5000 år før Kristus. 

I 1928 fant mr. A. Keiller ved utgravninger ved Windmill 

Hill i Wiltshire, England, levningene etter seks forskjellige 

tamhunder, en av dem var såpass hel at det lot seg gjøre å 

rekonstruere skjelettet. Keiller bestemte funnet til å stamme 

fra den neolittiske periode, altså fra den yngre steinalder. 

Dette er ett av de eldste funn man kjenner, og funnet viser 

med all ønskelig tydelighet at det allerede den gang forekom 

flere forskjellige raser. 

Gravene og kjøkkenavfallsdyngene fra folkeslag både i den 

gamle og den nye verden, har levert knokkeldeler stam-

mende fra tamhunden. Der er påtruffet tamme hunder av 

forskjellige raser på de aller eldste finnesteder hvor man 

overhodet har funnet menneskelige rester, også i land 

oppdaget av europeerne, hvor de ikke kan være blitt brakt 

 



fra våre gamle sivilisasjonsland. Knokkelhulene, pele-

bygningene, kjøkkenmøddingene og gravene hos de 

gamle sivilasjonsland på begge halvkuler har levert 

rester, som tilhørt tamme hunder, og de egyptiske 

freskobilder likesom også jevningene selv, viser oss, at 

disse i forskellige trakter oppdrettede raser allerede fra 

først av har vært meget forskjellige. 

Ved utgravninger av kjøkkenmøddinger disse utrolig 

godt bevarte søppelhauger fra primitive steinalderfolks 

boplasser har rnan ved Mullerup og Svendborg på 

Sjælland funnet knokkelrester etter to forskjellige 

hunderaser, en stor og en liten. 

I eldre steinalder levet nordens befolkning som jegere 

og fiskere. Deres eneste husdyr var hunden. Funnet ved 

Magelmose på Sjælland, mener man er det eidste spor av 

mennesket i Norden. 

Knokkelfunnene viser at det var en alt annet enn blid 

behandling de fikk, disse første hundene. De ble  nok 

ofte 
mishandlet, for til sist å bli spist. -- en skjebne som veder- 
fares hunder den dag l dag, hos primitive folk. Vanne 

hunderhjerner lot til å være en delikatesse hos så vel Lyngby, 

som Magelmose og Ertebøllemannen det fort kraniefunnene 

oss. 

Bildegjengivelser forestillende hvordan fortidsmennesket 

temmet dyra sine er funnet pa forskjellige steder. De 

mest kjente er de steinaldertegningene fra den 

neolittiske tids-alder fra Bohuslen ved Kattegat, 

forestillende menn, hunder og hester på reinsdyrjakt. 

Fra bronsetiden, omtrent 2000 år før vår tidsregning, 

blir funnene tallrikere 

I fjor (1948) ble det funnet en helleristning stammende 

antagelig fra dell nye del av bronsealderen. Den 

beskrives som. enestående  sitt slag her landet. Funnet 

ble gjort i Håland i nærheten av Sola. Helleristningen 

viser en manns-figur som synes å drive fire langhalede 

dyr med horn for seg. Men hva som gjør denne 

helleristningen så interessant i denne forbindelse er det 

femte dyret som minner om en 
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hund og løper motsatt veg, akkurat som en 

gjeterhund skal samle buskapen. 

I motsetning til jaktscenen fra Bohuslen er dette 

tydeiig en gjeterscene en scene som kunne være hentet 

fra Jæren den dag i dag, med mannen som driver kyrne 

ut og buhunden som holder dem samlet. 

Vi kjenner vår firbente venns historie langt tilbake 

men dens opprinnelse hviler ennå i mørke. Hvorfra 

nedstammer den? Hvor kommer den fra? Så mange 

forskjellige raser som det finnes i dag, er det vanskelig å 

finne tilbake till en felles stamfar. 

Det er flere omstendigheter som er av avgjørende betyd- 

nIng for det omstridte spørsmål angående tamil 
hundens opprinnelse, hvis enkelte raser er mere 
forskjellige innbyrdes enn de kjente arter av villhunder. 

Ved avlsvalg er det framstått en mengde raser, så for-

skjellige, at det er vanskelig å forstå at de har et felles 

utspring. Hvis en traff på f. eks. mynder, 

grevlinghunder, terriere, bulldoger og andre i vill 

tilstand, ville de sikkert bli betraktet dels som 

forskjellige arier eller kanskje som tilhørende forskjellige 

slekter. Har nå alle disse rasene sitt utspring fra flere 

opprinnelige ville arter, eller bare fra en eneste art, som 

i løpet av århundreder er blitt omformet i forskjellige 

retninger og som nå til dags ikke lenger fins i vill 

tilstand? Dette er et spørsmål som man har forsøkt å 

besvare på forskjellige måter. 

Det er knapt et organ i hundens legeme som ikke er blitt 

forandret ved avlsvalg. Hengeører { HYPERLINK 

http://osv.er } framkommet ved målbevisst avl. I 

pyramidene har en funnet avbildninger som viser at 

mynden fantes som framavlet rase så langt tilbake som 

ca. 5000 år før Kristus. Også grevling-hunden kjente de 

gamle egyptere. 

Enkelte forskere mener at hunden nedstammer fra 

ulven, andre at sjakalen skulle være hundens stamfar, 

atter andre helder til den oppfatning at hunden stammer 

fra en nå utdødd viltlevende hund. Det er imidlertid 

bemerkelsesverdig at denne «urhunden,, skulle forsvinne 

uten å etter- 
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late seg noe spor, mens forfedrene til våre andre husdyr 

fremdeles er å finne i vill tilstand. Noen knokkelrester eller 

andre deler etter denne "urhunden" er heller ikke påvist. 

Av villhunder har vi pariahunden samt den rode indiske 

villhund, (Canis Dukhunensis) kjent fra Kiplings «Jungel-

boken». Men - er nå disse ville, eller forvillede hunder? 

Også her er det forskjellige meninger. Og dingoen, Austra-

lias ville hund; er den en opprinnelig vill hundeart, eller 

en forvillet tamhund? En urinnbygger kan den ikke ha 

vært, for Australia hadde ikke noen ekte pattedyr, før 

hvite emigranter slo seg ned i landet og førte disse med 

seg. 

Australias opprinnelige dyreverden hørte til pungdyrene, 

de eneste unntagelser dannet flaggermusen, rotten og din-

goen. Flaggermusen har fløyet over fra Asia, rotten har 

kunnet komme i land på drivtømmer, men dingoen 

hvordan har den kunnet trenge inn i verdensdelen? 

William Dampier, engelsk sj¢farer og oppdagelsesreisende, 

fant dingoen i vill tilstand da han landet i Australia i 

1699. Den svenske kynolog Leuhusen mener den er en 

etterlevning av urhunden, en mellomform av ulv og hund, 

mens derimot Vogt & Specht mener den er en forvillet 

hund. Enkelte forskere mener den er innvandret i tidlig 

forhistorisk tid med gammeldravidiske folkeelementer. 

Den skulle da være en forvillet hund. Andre zoologer 

mener derimot at den er en ekte vill hund, som står den 

indiske ulv nær, og som i tertiærtiden er vandret over fra 

India til Australia over den landbroen som den gang 

forbant disse landene med hverandre. Sikkert er det at 

den er innvandret nordfra til Australia uten å ha nådd 

fram til Tasmania. 

Dingoen lar seg lett temme. Fra arilds tid av har de inn-

fødte temmet dingoer, som de fanget som hvalper, og 

brukt dem til jakt på pungdyr. I fangenskap lærer de å gjø, 

for øvrig oppf¢rer de seg fullstendig som en tamhund. 

Bastarder med tamhunder forekommer også og er høyt 

skattet på grunn av sin store utholdenhet. Fargen varierer 

betydelig. I tam tilstand er de.,gode voktere, men nærer et 

vilt 

hat mot andre hunder og mot europeerne. Dessverre 

har dingoen gjort seg forhatt av de hvite på grunn av 

dens herjinger i saueflokkene, og det er kanskje bare et 

tidsspørsmål når den blir helt utryddet. 

I orienten er pariahunden kjent fra meget gammel 

tid. «De er,» forteller Brehun, «i hele sitt store 

utbredelsesområde overalt av samme type, ensfarget 

gulrøde. Begge disse kjennsgjerninger kunne tyde på, 

at de nærmest må ansees som vordende hushunder. 

Man måtte da med Studer anta at der i disse egne en 

gang har levet en vill hundeart, forskjellig fra ulv og 

sjakal, som etter hvert har sluttet seg til menneskene. 

Bare i Australia er den i dingoen bevart i vill tilstand. - 

Hvis denne oppfatning er riktig, kunne pariahunden gi 

viktige fingerpek med hensyn til hushundens 

opprinnelse.» 

Stort sett hersker det enighet om at hunden 

stammer fra Sentral-Asia. Flere forskere mener at 

hunden først ble holdt som husdyr på den nordlige 

halvdel av jordkloden i Europa, Asia og Nord-Amerika, 

som den gang var landfast med Asia. 

Alle ville hunderaser bærer halen hengende, nesten 

slepende, tamhunden derimot, høyt løftet, ofte krøllet 

flott over ryggen. Alle organer i hundens legeme har 

variert ved avlsvalg, men en ting har de alle tilfelles, 

nemlig runde pupiller. Denne karakter anerkjente Linne 

som den eneste felles for alle tamhunder. Et faktum er: 

en har aldri funnet tamme hunder i strøk hvor ikke også 

ville hundearter med runde pupiller har forekommet. 

Det er en kjensgjerning at forvillede hunder lett går 

tilbake til naturtilstanden og avpasser seg til de strøk de 

bebor, slike tilfeller kjenner vi blant annet fra Galapagos 

og Svalbard. Det er vanskelig å skjelne en pariahund fra 

sjakalene som holder til i de samme strøk. Eskimoenes 

hunder atskiller seg lite fra labradorulvene, indianernes 

fra Coyoten osv. 

Ulven forekommer omtrent i alle strøk av jordkloden. 

Det finnes små, middelstore og store ulver og alle slags 

farge 
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variasjoner. Foruten den alminnelige ulvegrå 

forekommer gule, brune, hvite, ja til og med svarte 

ulver med hvite flekker. Ulven kan lett temmes når den 

er oppdrettet fra hvalp, den oppfører seg da fullstendig 

som en hund. Ulven parrer seg også lett med hunder og 

får fruktbart avkom. Like til våre dager har man parret 

ulver med hunder for å få fram større raser og andre 

egenskaper som styrke og utholdenhet. En slik 

ulvebastard skal ifølge Brehm være opprinnelsen til vår 

norske elghund. Rutimeyer forteller at så langt tilbake i 

tiden som i den eldste nordiske steinalder for ca. 7000-

5000 år før Kr. ble det benyttet som hushund en 

bastard mellom ulv og tarvspisshund, en type som først 

er blitt beskrevet fra Ladogadistriktet i Russland. 

Ulven er sky og vill og bare modig når den opptrer 

samlet i flokken. Nettopp dette hordeinstinktet er det 

mennesket har nyttet seg av ved temningen, den følte 

seg hjelpeløs når den var atskilt fra flokken. Var den 

som hvalp tatt vekk fra flokken og bare hadde 

mennesket å holde seg til, søkte den dette som 

erstatning, det ble den nye leder for flokken. 

Det er meget som taler for at også sjakalen har spilt 

en stor rolle i hundens aneliste. Sjakalen fins nemlig 

nettopp i de landsdeler som enkelte forskere mener at 

hunden skriver seg fra, Nord-Afrika og SydØst-Europa. 

Sjakalen er lite sky likeoverfor mennesker og søker helt 

inn til menneskenes boliger. Sjakalens vitenskapelige 

navn Canis Aureus betyr simpelthen gul hund. De små 

raser med opprettstående ører nedstammer 

sannsynligvis fra sjakalen. Sjakal og ulv parrer seg også 

og får fruktbart avkom. 

At reven også skulle høre til hundens aner, kan vi se 

helt bort fra. Visstnok hører også reven til slekten 

Canis, men den atskiller seg fra den..e foruten i 

skallens form, først og fremst ved å ha loddrette 

pupiller. Professor Juitteles har anstillet undersøkelser 

og kommet til det resultat at alle hunderaser med 

runde pupiller kan temmes. Reven lar seg altså ikke 

temme. 

Reven er en einstøing og særling, når ikke elskoven og 

familiepliktene for en tid får den til å forandre sine 

vaner. Hund og rev har ikke fått fruktbart avkorn, 

skjønt den slags parringer ofte er blitt forsøkt. Det 

foreligger i hvert fall ingen tilfredsstillende beviser 

herfor. 

«De fleste av våre husdyrs opprinnelse vil 

sannsynligvis alltid vedbli å være dunkel,» sier Darwin. 

«Men, jeg må med hensyn til de mangfoldige hunderaser 

som fins under de forskjellige himmelstrøk bemerke, at 

jeg etter møysommelig å ha samlet alle overkommelige 

kjensgjerninger, er kommet til den slutning at en har 

temmet flere ville arter av hundefamilien og at det er 

blod av en, eller under tiden av flere av dem, som flyter i 

våre hunderasers årer.» 

Det mest sannsynlige er vel at hunden har fremstått 

på forskjellige steder på jorda og til forskjellige tider, 

noen, de sydligste grupper med sjakalen som stamfar, de 

nordlige med ulven som stamfar. Ved menneskenes 

vandringer over jordkloden har de brakt disse dyr med 

seg. Antagelig har hunden både ulve- og sjakalblod i seg. 

Kjøttmeisa, Parus m. major L. 

som trekkfugl. 
Av Svein Haftorn. 

Denne artikkel er vesentlig bygget på observasjonsmate-

riale innsamlet av konservator A.B e r n h o f t-O s a, 

Stavanger og herr Arnold Å r e b r o t-O 1 s en, Hauge-

sund, hvorfor jeg her vil benytte anledningen til å rette 

begge min beste takk for den imøtekommenhet de har 

vist ved å overlate meg sitt materiale til bearbeidelse. 

Det er kjent at den norske kjøttmeisbestand som helhet 

betraktet for størstedelen er stasjonær året rundt. 

Utenfor forplantningstiden nøyer de fleste seg med å 

streife rundt 
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innenfor et begrenset område. En kan ikke si at deres 

streif er helt planløst anlagt. I Drammens-traktene, 

hvorfra jeg har min erfaring, er det tydelig at kjøttmeisene 

stort sett forlater de indre skogarealer om høsten, for å 

begi seg ut mot skogkanten og oppsøke bebyggede strøk. 

Her holder de seg hele vinteren gjennom. Om våren 

trekker en del seg tilbake til skogene, men mange blir 

igjen for å hekke ved bebyggelsen og i skogkantene. Selv 

om vi her står overfor årvisse, rytmiske forskyvninger i 

kjøttmeisbestanden, så er det bare en rent lokal 

foreteelse, og vi kan ikke snakke om trekk i egentlig 

forstand. 

I løpet av de siste årene er det imidlertid etter hvert 

kommet fram flere ting som tyder på - ja til dels beviser - 

at en del kjøttmeiser begir seg ut på lengre vandringer 

som tar karakteren av regulært trekk, idet bevegelsene er 

såvel retningsbestemte som tidsbegrensede; de foregår 

bare hver høst og vår. 

De eneste sikre beviser vi i øyeblikket har på at kjøtt-

meisa kan forlate landet er 2 gjenfunn av ringmerkete 

fugler. En voksen  merket ved Oslo 14. des. 1936, ble 

drept av en katt i Vanersborg, Sverige, 23. okt. 1938. En 

annen kjøttmeis ble merket som reirunge 10. juni 1938 

ved Vollebekk. Denne ble gjenfunnet død i en hage nær 

Gøteborg 27. desember samme år (H a f t o r n 1944). Det 

er neppe et tilfeldig streif som har ført disse to 

kjøttmeisene så pass langt bort fra heimstedet. De er 

sannsynligvis begge eksempler på regelrett trekk og 

fortsatt ringmerkingsarbeide vil sikkert føre til flere 

lignende gjenfunn. 

Til de to norske kan vi føie 3 funn av svenske kjøtt-

meiser som alle har trukket fra svensk Lapland inn i 

Norge. En kjøttmeis ringmerket som unge i Tårnaby, i juli 

1939, ble gjenfunnet i Ytteren, Mo i Rana, 25. april 1941 

(J å g e r s k i o 1 d 1942). En annen kjøttmeis merket 

som unge i Laisholm i juni 1945, ble fanget i Bleikvasslia. 

Korgen, Nordland, i november 1946. En tredje kjøttmeis, 

likeledes merket i Laisholm, i juli 1946, ble gjenfunnet i 

Snåsa, Trøndelag, 8. mars 1947 (F o n t a i n e 1947). 

Flere ringfunn viser større eller mindre flytninger 

innenfor landets grenser. Enkelte av disse kan kanskje 

forklares som trekk. Det norske ringmerkingsmateriale er 

imidlertid så sparsomt at det ikke vil være til stor hjelp i 

et arbeide som dette. 

I tillegg til ovenstående ringfunn har vi imidlertid en 

rekke observasjoner som viser at en del av våre kjøtt-

meiser hver høst foretar bevegelser som absolutt peker i 

retning av regulært trekk. Omvendt tyder observasjoner 

gjort om våren på at det da foregår en tilbakeflytning. 

Selv om iakttakelsene er for få til å gi sikre slutninger 

av større rekkevidde, så kan det likevel være av interesse 

å behandle det foreliggende materiale allerede på nåvæ-

rende tidspunkt. Når jeg gjør dette, så er det ikke minst 

for å henlede våre amatørornitologers oppmerksomhet på 

dette interessante forhold. Mange av våre fuglekjennere 

bor gunstig til for observasjoner over 

kjøttmeisbevegelser, og det er da mitt håp at noen av 

disse skal fatte interesse for problemet og holde øye med 

kjøttmeisene på sine respektive heimsteder og 

kontrollere meisebevegelsene. 

Høsttrekket. 

Den første opplysning som gir formodning om trekk 

hos kjøttmeis, stammer fra 1894, idet 1 indv. ble tatt på 

Lindesnes fyr den 15. oktober (C o 11 e 

t t 1921). I «Norges Fugle» (C o 11 e t t) heter 

det da også at kjøttmeisa «er hos os væsentlig stand- og 

strøgfugl, men endel forlader landet om vinteren». 

Alle de øvrige observasjoner stammer fra kystlandet 

vest for Lindesnes, fra Lista i syd til Haugesund i nord, 

fordelt på i alt 5 «stasjoner». Disse er nedenfor omtalt i 

rekkefølge fra syd til nord. 

Lista. 

Høsten 1949 oppholdt konservator B e r n h o f t-O s a seg 
her i tiden 27. september til 1. oktober. Kjøttmeisa såes stadig 
i hagene ute ved havkanten. Om morgenen den 
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27. sept. noteres 5 stk. på Borhaug og 8 stk. i hagen ved 

Lista fyr. Den 28. sept. kl. 7,30 fikk B e r n h o f t-0 s a 
på ,nordenden av Lista Øye på to kjøttmeiser som fløy 

utover sjøen et stykke fra land. De kom fra nordøst og slo 

seg ned på en haug med piggtråd som lå på stranda. Der 

ble de sittende en stund, men fløy så i retning av hagen 

ved fyret. ---- Et regelrett trekk ble observert den 30. 

sept. kl. 6,30 om morgenen ved Vest-Hassel. Da trakk 
flere småflokker av kjøttmeis samtidig med en del 
bokfink (Fr. coelebs) og bjørkefink (Fr. montifringilla). 

De kom fra Øst og fløy i en høyde av 15-20 meter. Ved 

sjøstranda la de kursen om mot nord i retning av 

Borhaug. Denne morgenen var det flere hundre 

kjøttmeiser i hagene p.å strekningen fra Vesthassel til 
Lista fyr. (B e r n h o f t-O s a 1949).  

Klepp, Jæren. 

I brev (datert 15/2-48) til forfatteren skriver I n g e Ø r e 

t I. G r u d e : «Jeg har dessverre ikke notert meisenes 

trekk, men hver høst har vi her et meget stort 
meisetrekk, da det formelig vrimler med forskjellige 

meisearter.... Kjøttmeisa er den alminneligste av 

meisene, både som rugende og om vinteren.»  

Stavanger. 

1945. 7. og 9. oktober observeres flere hundre meiser på 

livlig streif. De flyttet fra tre til tre og fra hage til hage i 
vestlig retning. Følgende arter deltok: kjøttmeis, 

kullmeis (P. ater), blåmeis (P. caeruleus) og fuglekonge 

(R. regulus). (B e r n h o f t-O s a i brev). 

1949. 13. oktober: De siste dagene har det vært mange 

meiser og fuglekonger i hagene på Byhaugen. «Så her 

foregår nok et trekk nå.» 

15. november: «nå for tiden er det mindre meiser å se i 

Stavanger by, men framleis er her rikelig med 

fuglekonge og gjerdes-mett (T, troglodytes).»  

(B e r n h o f t-Os a i brev). 

Haugesund. 

Her har A r n o 1 d Å r e b r o t-G 1 s e n systematisk 

kontrollert kjøttmeisbestanden i tiden 1. oktober 1948-1. 

mai 1949. Å r e b r o t-O 1 s e n gikk hver ettermiddag en 

bestemt rute (ca. 8 km) i skogplantningene nordost for 

byen (i strøket vest for Skeisvatn og nord for Eivindsvatn, 

se kartskisse i «Fauna» 1949, side 19). Antallet av 

observerte kjøttmeiser ble notert og er stillet sammen i fig. 

1. En hel del iakttagelser ble dessuten gjort på andre 

steder i Haugesund og omegn, men disse som er av mer 

tilfeldig karakter, er ikke tatt med i fremstillingen.  

 

 

Fig. 1. kjøttmeisas daglige opp eden ved Haugesund fra l. oktober 1948 til 
31. mars 1949. Ordinaten  angir antall observerte individer (langs en 

8km lang rute nær Haugesund). 1.-4oktober ble ingen kjøttmeiser obs., 

hvorfor første vertikalstrek i fig. gjelder 5. okt. (Fig. omtegnet etter 

utkast av Å r e b r o t-O l s e n). 

(The occurence of P a r u s m.m a j o r at Haugesund from Octo-ber 1 1948 
to March 31 19,49. The ordinate indicates the number of birds (every 

day). No birds were seen before Oct. 5). 

For at leseren skal få den rette forståelse av 

kjøttmeisobservasjonene, må det nevnes at det er en 

sjeldenhet å treffe kjøttmeiser i Haugesund og 

omegn i sommerhalvåret. Å r e b r o t-O 1 s e n har 

bare funnet den rugende ved 
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byen 1 gang, nemlig i mai 1945. Derimot ruger den 

vanlig i de indre deler av Haugesundshalvøya. 

1948. I brev datert 20. sept. melder Å r e b r o t-O 

1 s e n at han inntil da ikke hadde sett noen 

kjøttmeiser ved Haugesund denne høst. I et senere 

brev skriver han: «Det var påfallende at kjøttmeisene 

plutselig innfant seg her ved byen den 5. oktober. På 

de foregående dager observerte jeg ingen kjøttmeiser. 

Men den 5. okt. såes kjøttmeiser overalt i hager og 

parker i byen og nærmeste omegn. Kjøttmeisene var 

uvanlig rastløse og streifet fra tre til tre i vestlig 

retning, altså mot havet. Men fra den 20.-21. oktober 

og utover avtok antallet merkbart, og noen retnings-

bestemt forskyvning kunne ikke lenger merkes. Nå 

begynte kjøttmeisene å opptre i mindre flokker 

sammen med granmeiser (P, atricapillus), blåmeiser, 

lauvmeiser, (P. palustris) og gjerdesmetter». 

Gjennom hele vinteren fra 20.-21. oktober 1948 til 

og med februar 1949 er det helt tydelig at 

Haugesunds-området har en fast, stasjonær 

kjøttmeisbestand (se fig. 1). Antall observerte 

individer svinger selvfølgelig litt fra dag til dag, men 

ikke mer enn en må vente ved slike takseringer. Av 

figuren framgår det videre at kjøttmeisbestanden 

avtar noe utover vinteren. Det gjennomsnittl ige 

observasjonsantall pr. dag er for månedene 

november, desember, januar og februar henholdsvis 

19, 17, 11 og 13. Denne avgangen skyldes utvilsomt 

dødelighet, ikke flytning. 

Angående værsituasjonen ved Haugesund høsten og 

vinteren 1948-49 han det nevnes at oktober måned 

var mild med nokså mye regn og med bris og kuling 

('til dels storm) fra vest og sørvest. November; 

desember, januar og februar ble også dominert av 

mildvær med mye regn i januar og februar. Noen snø 

kom ikke før i mars (se under vårobservasjoner). 

3949. - De første kjøttmeisene viste seg ved byen 

3. september, altså nesten en måned tidligere enn 

fjoråret Denne dag såes tilsammen ea. 70 kjøttmeiser 

som streifet i vestlig retning. 4.-7. september: svært 

få kjøttmeiser 

Ingen retningsbestemt bevegelse ble observert. I 

grålysningen om morgenen den 28. september 

observeres en kjøttmeisskare som passerte en hage 

like nord for Haugesund. Flokken hadde form som et 

langt tog. Flokktettheten var sjelden stor. Meisene 

streifet rastløst fra tre til tre i vestlig retning og holdt 

seg uvanlig høyt oppe, nesten i toppen av trekronene. 

Toget passerte så raskt at det var umulig å få et 

nøyaktig tall på meisene, men de ble anslått til å være 

omkring 300 indv. «Det er den største meiseflokk jeg 

noengang har sett,» forteller Å r e b r o t-O 1 s e n i ett 

av sine brev. 

7. oktober: Temmelig store kjøttmeisflokker trekker 

i vestlig retning, tilsammen ca. 80 indv. 

11. oktober: Tilsammen 90 kjøttmeiser fordelt på 

flere flokker trekker i vestlig retning. 

Etter ca. 20. oktober ble det ikke observert noen 

retningsbestemte bevegelser, og bestanden var etter 

denne dato som forrige høst. 

Iakttagelsene viser at trekket i 1949 stort sett faller 

sammen med høsttrekket i 1948. Å r e b r o t-O 1 s e n 

mener at antall trekkende kjøttmeiser siste høst var en 

del større enn i 1948. Dette er interessant for så vidt 

som iakttagelser ved Ottenby trekkfuglstasjon på 

Øland i Sverige viser at kjøttmeisa (og andre meiser) 

der opptrådte vesentlig tallrikere under trekket hosten 

1949 enn de to foregående år (Svcirdson 1950). 

1950. De første kjøttmeisene viste seg ved byen 23. 

september, da 7 ind. trakk i. vestlig retning. Livligst 

foregikk trekket i tiden 3.-19. oktober, med 

kulminasjon den 10. oktober, da 84 indv. ble observert 

på kontrollturen (den tidligere benyttede). 

Flytningsretningen var som ved begge foregående års 

høstobservasjoner, vestlig. Kjøttmeistrekket opphørte 

19. oktober (sml. 1948—491). Å r e b r o t-O 1 s e n 

mener at trekket høster. 1950 forløp med mindre 

intensitet enn i 1949. 
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Utsira. 

Det gjenstår så å omtale observasjonene fra Utsira. 

Denne øya ligger 2 mil ute i havet vest for Karmøy og ca. 

2,5 mil sydvest for Haugesund. På Utsira ble det høsten 

1936 og 1937 drevet trekkfuglstudier, og resultatene for 

kjøttmeisas vedkommende er følgende: 

1936. 

7. oktober: 1. indv. obs. Ellers ikke obs. under hele 

oppholdet på øya, 5/9-8/10. (S c h a a n n i n g 

1935/36).  

     1937. 
6. september-l. oktober: ingen kjøttmeiser obs. 

2. oktober: atskillige kjøttmeiser spredt over hele øya. 
3. » 1 kjøttmeis. 

4. » flere kjøttmeiser. 

5. » 2 kjøttmeiser. 

6. » ingen kjøttmeiser. 

7. » 6 kjøttmeiser. 

8. » flere kjøttmeiser. 
9. » undersøkelsene innstillet.(Schaanning 

1937/38). 

Som det vil ha framgått er disse observasjoner over 

kjøttmeisas høst-bevegelser overensstemmende i alle 

vesentlige trekk. De viser at det i september-oktober, 
særlig i oktober, foregår retningsbestemte forskyvninger 

innen kjøttmeisbestandenl), og at denne forflytning 

iallfall for Stavanger og Haugesunds vedkommende helt 
tydelig går mot vest. 

Selv om vi ved vest- og sørkysten av Norge kan iaktta 
retningsbestemte forskyvninger i kjøttmeisbestanden, for-
flytninger som utvilsomt må kalles trekk, så vet vi fore-
løpig svært lite om utstrekningen av bevegelsene og med 
hvilken tyngde de foregår. Trekket beh¢ver f. eks. ikke 

1) Hvor stor del av den norske kjøttmeisbestand som berøres av dette 
trekket er selvsagt helt på det uvisse. 
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nødvendigvis føre kjøttmeisene ut av landet. Det er ingen 

ting i veien for at trekket gjenspeiler årvisse forflytninger 

innen landets (eventuelt Skandinavias) grenser, som fra 

innlandet ut mot kysten om høsten og tilbake igjen om 

våren. Sammenlign således gjenfunnene av de 3 svenske 

Lapland-kjøttmeisene ovenfor! 

At en slik flytning som nettopp omtalt også virkelig fore-

går og at den gir en del av forklaringen på det observerte 

meisetrekk, må betraktes som sikkert. Dette framgår klart 

av observasjonene ved Haugesund. Her, hvor altså kjøtt-

meisa er meget sjelden i sommerhalvåret, dukker det i 

sept. -oktober plutselig opp kjøttmeiser i temmelig stort 

antall. Dette er innledningen til en forholdsvis kortvarig 

periode - i 1948 bare av ca. 14 dagers varighet - med livlig 

gjennomtrekk. Deretter dabber trekket raskt av, og tilbake 

blir det en rest kjøttmeiser som nå viser seg å være 

stasjonære. Dette må være meiser fra innlandet som har 

deltatt i trekket mot vest og som ved Haugesund har 

stanset opp for å bli vinteren over. 

Årsaken til denne flytning er sannsynligvis av klimatolo-

gisk art. Tabell 1 viser en sammenligning mellom Skudes-

nes, Karmøy og det 8 mil nordøstenfor-liggende Sauda, 

basert på data fra værstasjonene der. 
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Som en vil se kan kystlandet by kjøttmeisa gunstigere 

temperaturer og snøfrie vintre. De kjøttmeiser som over-

vintrer ved Haugesund stammer rimeligvis i første rekke 

fra de indre deler av Rogaland og sør-Hordaland. 

Men bare en del av de kjøttmeiser som. deltar i trekket 

ved Haugesund, overvintrer på dette sted. Den plutselige 

nedgang i antall observerte fugler i oktober (se fig. 1) viser 

at de fleste må ha trukket videre, og vi vet ikke hvor. Den 

vestlige flytningsretning forer fuglene rett til kystlinjen. 

Mange dreier kanskje her av og fortsetter langs kysten for 

å overvintre et eller annet sted på denne. Men det faktum 

at kjøttmeiser observeres på Utsira nettopp på den tid da 

trekket forbi Haugesund foregår, viser at iallfall en del 

kjøttmeiser fortsetter i vestlig retning etter at kystlinjen er 

nådd. 

Så vidt jeg vet er det ennå ingen som har sett norske 

kjøttmeiser begi seg ut over havet, og det foreligger da 

heller ingen opplysninger om i hvilken retning 

kjøttmeisene forlater Utsira. At kjøttmeiser (og flere andre 

meiser) gir seg i kast med havstrekninger uten å Øyne land 

på den annen side, er det ingen tvil om. Forbi Ottenby på 

Øland kan en visse dager i oktober se den ene 

meiseflokken etter den andre fly ut over sjøen i retning SØ, 

S eller SV (meddelt av B e r n h o f t-0 s a). Som nevnt er 

meisetrekket ved Åland ikke like sterkt hvert år. Mens det 

i 1947 bare ble notert, 48 trekkende blåmeiser og ingen 

andre meiser, kunne en hosten 1949 notere 294 

kjøttmeiser og hele 791 blåmeiser som alle bevislig trakk 

ut over havet (S v a r ds o n 1949, 1950). 

Forutsatt at Utsira-kjøttmeisene hoider fast ved den 

vestlige trekkretning, må de før eller senere nå De Britiske 

Øyer. Det er i denne forbindelse interessant å vite at; 

Parus major major L. er observert på De Britiske Øyer 

nettopp på et tidspunkt da våre trekkende kjøttmeiser 

eventuelt ville nå over! 

På De Britiske Øyer ruger formen Parus major newtoni 

Prazak, som skiller seg fra noxninatformen ved et noe 

større 



og kraftigere nebb. På øyene er Parus m. major - som med 

unntak av Portugal og Grekenland ruger over hele det 

europeiske fastland - å betrakte sonn en «irregular autumn 

and u~ir~ter visitor» (Witherby 1945). De kjøttmeiser av P. 

m. major som er observert i den sørlibe del av England - 

som Norfolk, Suffolk, Essex, Kent, Scilly isle - er utvilsomt 

kommet over fra Kontinentet.[) 

Derimot synes det mest naturlig at de P. major 

som i tiden sept.-desember - for det meste i oktober -- er 

tatt på den nordlige del av øyene - som Fair Isle og 

Shetland - stammer fra Norge. 

Det skulle etter dette være temmelig sikkert at enkelte 

av våre kjøttmeiser når over til De Britiske øyer på høst-

trekket. Men den sparsomme og uregelmessige opptreden 

av P. m. major på øyene tillater ikke noen slutninger om 

regulært trekk i større format, selv om en naturligvis må 

være oppmerksom på at de to former neppe lar seg 

atskille under vanlige feltforhold. Antall «englandsfarere=> 

veksler sikkert temmelig sterkt fra år til annet. 

Som ovenfor nevnt har vi gjennom ringmerking fått 

bevis for at norske kjøttmeiser kan dra syd¢stover inn i 

Sverige. Det er selvsagt i øyeblikket umulig å fremsette 

noen mening om dette trekkets utstrekning og tyngde. 

Det er imidlertid av interesse å se på noen observasjoner 

fra Danmark og øya Helgoland. 

Ifølge S a 1 o m o n s e n (1938) når skandinaviske kj¢tt-

meiser, blåmeiser og kullmeiser regelmessig Danmark 

under høsttrekket. De ankommer fra midten av september 

til langt inn i oktober. De fleste er vintergjester i 

Danmark, men noen fortsetter samme høst til Nord-

Tyskland. 

Ennå er ingen norsk kjøttmeis meldt tilbake fra Dan-

mark, men av ring:nerkete svenske kj¢ttmeiser foreligger 

så vidt vites 4 gjenfunn fra Danmark. En fugl ringmerket 

som unge i Halland i juni 1937 ble gjenfunnet ved 

Slagelse 

1) Som bevis på kryssing av Kana!(-.n kan det nevnes at en kjøttmeis 
ringmerket i Sachsen, Tyskland, ble gjenfunnet  i England (Tetley). 

i den sydvestlige del av Sjælland i januar 1938 (i60 km mot 

SW). En kjøttmeis - også merket som unge - i Dals-Ed i 

juni 1940 ble tilbakemeldt fra Ulsted, Aalborg i februar 

1941 (230 km mot SW) (J æ g e r s k i o l d 1938 og 1941). 

Det 3. gjenfunn ble gjort på Sjælland i november 1949. Det 

gjaldt en kjøttmeis merket ved (attenby på Qland 

i oktober samme høst (330 km mot WSW) (S v å r d s o n 

1950). Endelig ble en kjøttmeis rnerket som unge ved 

Hyltenås, Oxnevalla, 8. juni 1949 funnet død ved Fugle-

bjærg, Sjælland 5. november samme år. (Fuglen ble merket 

med ring ZN 9403 tilhørende Riksanuseet. Funnet er 

vennligst meddelt meg av dr. S v å r d s o n.) 

Den svenske kjøttmeis som ble tilbakemeldt fra Nord-

Jylland har etter all sannsynlighet krysset Kattegat. At en 

del skandinaviske meiser virkelig benytter denne «snar-

veien» over til Danmark fremgår av at kjøttmeiser av og til 

stuper ved Anholt fyr, som ligger i Kattegat omtrent midt 

mellom Sverige og Danmark. Her falt en kjøttmeis i 

oktober 1931 og en annen i oktober 1932 (L ø n n b e r g 

1935 etter H ø r r i n g s årsberetning om fugl som stuper 

ved danske fyr). 

På den lille isolerte danske øy Christiansø (ved Born-

holm) foregår det ifølge S a 1 o m o n s e n (1938) et 

regelmessig gjennomtrekk av kjøttmeiser, blåmeiser, 

kullmeiser og trekrypere (C. familiaris). Dette bor kanskje 

sees i relasjon til meisetrekket på Øland. Gjennom 

ringmerking har Salomonsen (1947) vist at de 

trekkfuglene som passerer Christiansø på høsttrekket 

stammer fra landene øst for Østersjøen (Finnland og 

Randstatene). Nå er så vidt jeg vet ingen av de 

ringmerkede Christiansø-meisene gjenfunnet, så det er 

vel ennå for tidlig å si noe om disses herkomst. 

Før jeg går over til å omtale kjøttmeisflytninger om våren, 

skal vi til slutt se på noen iakttagelser fra øya Helgoland, 

der tyskerne tidligere hadde sin berømte trekkfuglstasjon. 

Her opptrer kjøttmeisa på gjennomtrekk høst og vår. 

Enkelte meiser overvintrer på øya. Høsttrekket fal- 
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ler i tiden september-november, for det meste fra oktober 

av. Tidspunktet står som en vil. se, i meget rimelig 

forhold til alle de ovenfor nevnte iakttagelser. Mengden av 

trekkende meiser er forholdsvis liten, men den kan 

variere meget fra år til annet. I oktober 1910 opptrådte 

kjøttmeisa i usedvanlig stort antall. Foruten på Helgoland 

ble det observert store svermer i Østfriesland og til og 

med i England. En slik masseopptreden under trekket er 

helt unormalt og må utvilsomt betraktes som en slags 

invasjon, selv om kjøttmeisa ikke regnes med til de ekte 

invasjonsfugler. Det foreligger ingen ringfunn som kan 

fortelle oss noe om det opprinnelige heimsted til de 

kjøttmeisene som trekker over Helgoland. Sannsynligvis 

stammer de ikke bare fra Danmark, men også fra 

Skandinavia (B u b 1941).  

Vårtrekket. 

Som allerede nevnt er det ikke bare om høsten en kan 

se trekkende kjøttmeiser. Vi har et tilsvarende 

vårtrekk. På Helgoland foregår det således et 

gjennomtrekk i marsofte tidligere - og det kan vare til 

ut i april (Bub l.c.). Ifølge S a 1 o m o n s e n (1938) 

forlater de overvintrende meiser Danmark fra midten av 

mars til midten av april, sjelden til de første maidager. 

Stavanger. 

I Norge har B e r n h o f t-O s a gjort noen interessante 

vår-iakttagelser ved Stavanger: «I hagene rundt 

Byhaugen i Stavanger pleier det hver vinter å holde seg 

noen kjøttmeiser. Man ser sjelden mer enn 5-6 stykker 

samtidig. Men så kan det enkelte dager i slutten av 

mars eller først i april plutselig vise seg påfallende 

mange kjøttmeiser. Fuglene holder seg i samlet flokk og 

streifer fra tre til tre og fra hage til hage - slik som man 

ser det om høsten. Og like hurtig som flokken viser seg 

er den igjen forsvunnet. Særlig påfallende var dette den 

18. mars 1940 i 9-tiden om morgenen. Da kom en slik 

meiseflokk (bare kjøttmeiser) flyvende langs en 

skråning på sydsiden av Byhau 

gen. I løpet av et par minutter kunne jeg telle ea. 200 

stykker. Da terrenget var heit åpent og fuglene etter 

hvert farsvant innover mot byen, er det utelukket at 

noen av dem ble tellet flere ganger. Det hele virket som 

et slags «trekk», enten det nå bare var en rent lokal 

foreteelse eller om meisene kom mer langveis fra. - En 

av de første dager i april 1941 gjentok nøyaktig det 

samme seg, bare at denne gang bestod flokken ikke 

mer enn av ca. 50 individer.» (Bernhoft-Osa 1940/41). 

I en seinere publikasjon (1944)skriverB e r n h o f t O s 

a : «Noen iakttagelser her fra Stavanger tyder på at det 

i mars måned foregår et regelrett trekk av kjøttmeiser. 

For de to siste år har jeg følgende notiser som støtter 

det jeg har sett før om årene. - 1943: 3. mars. Ca. 30 

kjøttmeiser trakk forbi Byhaugen. 5. mars. Idag 

passerte minst 100 stykker. 1944: 10. mars. I de siste 

dager kun obs. enkelte kjøttmeiser, men idag i 17-tiden 

obs. en flokk på ca. 50 ekspl. De streifet gjennom 

hagene langs skråningen av Byhaugen - fra vest mot 

aust - nøyaktig slik som jeg har sett det ved flere 

anledninger. 11. mars. En hel del i ymse hager i { 

HYPERLINK http://byen.17.mars.Ca.40 } stykker i en 

flokk ved { HYPERLINK http://By-

haugen.21.mars.Niange.30.mars.De } siste dager er 

arten igjen blitt sjeldnere. Blant disse kjøttmeiser så 

jeg ikke andre meisearter.» 

Endelig har B e r n h o f t-O s a i brev meddelt følgende 

observasjoner fra to seinere sesonger: Den 8. mars 

1945 { HYPERLINK http://obs.er }. samlet flokk på 30-

40 kj¢ttmeiser som streifet omkring på Byhaugen i 

Stavanger og forsvant innover inot byhagene med kurs 

mot øst. I brev datert 16. mars 1950 heter det: Den 1. 

mars (1950) streifet 80-100 kjøttmeiser omkring i 

Stavanger Museums park. 5. mars såes en flokk på ca. 

200 kjøttmeiser i en hage på Byhaugen og 6. og 7. mars 

ca. 150 stykker. De følgende dager såes bare enkelte 

småflokker på 10-20 indv. 

Haugesund 

Nylig er flere våriakttagelser skaffet til veie takket være 
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Å r e b r o t-O 1 s e n s systematiske unders¢kelser ved 

Haugesund. Som nevnt gikk han hver dag en bestemt 

rute for bedre å kunne registrere forandringer i 

meisebestanden. Vi skal se på resultatene av denne 

undersøkelsen fra 1. januar til 1. mai 1949 (konfr. fig. 1). 

Hele januar måned var det mildvær med meget regn. 

Kjøttmeisbestanden var liten, og ingen retningsbestemt 

forskyvning kunne merkes. Etter en orkan 30. januar ble 

en tilstrømning av kjøttmeiser notert, men etter et par 

dager var bestanden som tidligere. Også hele februar 

forløp med mildvær og regn. Gjennom hele denne måned 

var kjøttmeisbestanden liten. Omkring 1. mars falt det en 

del snø uten at det skjedde noen merkbare forskyvninger 

i meisebestanden. Så, den 8. mars (lettskyet, et par 

kuldegrader) observertes flere kjøttmeisflokker på 

omkring 40 individer og derover. Kjøttmeisene virket 

ytterst sky og streifet rastløst fra tre til tre i østlig retning, 

altså mot innlandet. De holdt seg uvanlig høyt oppe i 

trærne og fløy ofte større strekninger uten å slå seg ned. 

Flytningen foregikk så raskt at det var helt umulig å følge 

etter flokkene. Etter hvert som meisene fløy østover, kom 

nye til vestfra. Også på de følgende dager - 9.-15. mars - 

ble det observert atskillige kjøttmeiser som streifet i østlig 

og sørøstlig retning. I tiden 16.-23. mars var 

kjøttmeisbestanden liten, og trekk ble ikke observert. 24. 

mars såes atter atskillige kjøttmeiser som streifet i østlig 

retning. 25.--31. mars: svært få kjøttmeiser. I tiden 1.-11. 

april ble bare 2 kjøttmeiser observert: ett eksemplar 1. 

april og ett i Haraldsvang 6. april. Fra 12. april og utover 

såes atskillige ganger et kjøttmeispar som holdt til i den 

sørlige delen av Haraldsvang, muligens et par som hadde 

slått seg ned på stedet for å hekke. 

Som en ser er også vårobservasjonene fra Stavanger 
og Haugesund helt overensstemmende både med hensyn 

til tidspunkt og flytningsretning. Kjøttmeistrekket er 

særlig konsentrert til mars måned og det beveger seg i 
østlig retning. 

Interessant er det å legge merke til B e r n h o f t-O s a og Å r e 

b r o t-O 1 s e n s likelydende karakteristikk av kjøttmeisenes 

oppførsel i trekktiden høst og vår (sml. f.eks.Årebrot-Olsens 

beskrivelse av trekket 28. sept. 1949 og 8. mars 1949). 

Meisene er rastløse, de beveger seg høyt i trærne og flyr ofte 

lengre strekninger av gangen, idet de beveger seg i en bestemt 
retning. 

Bare på ett punkt er det en gjennomgripende forskjell på 

observasjonene høst og vår. I betraktning av at vårflytningen 

går i stikk motsatt retning av høstflytningen må en ha lov til å 
slutte at det er en regelrett tilbakeflytning som foregår. 

En vurdering av Haugesunds-observasjonene for marsapril 
1949 gir som resultat at denne tilbakeflytning etter all 

sannsynlighet her foregikk i 2 faser. Av fig. 1 framgår det at 

den stasjonære vinterbestand av kjøttmeiser oppholdt seg ved 

Haugesund iallfall så sent som 7. mars. Dagen etter fikk denne 

bestand plutselig et stort tilskudd utenfra, og nå foregikk det 
et ganske livlig gjennomtrekk som med synkende intensitet 

varte ca. 8 dager, bortsett fra et oppsving med samtidige 

trekkiakttagelser den 24. mars. Så inntrådte det igjen ro i 

kjøttmeisbestanden, og antall kjøttmeiser var igjen det samme 

som før trekket begynte. På kontrollruten var det 

gjennomsnittlige daglige observasjonsantall for siste halvdel av 
februar 11, for i.-7. mars 10 og for 16.-31. mars (unntatt 24/3) 

9 kjøttmeiser. Etter all sannsynlighet var det altså de samme 

kjøttmeisene som etter trekkperioden framleis befant seg ved 

Haugesund. De hadde ikke latt seg rive med av de 

forbitrekkende kjøttmeiser og forsvant først i løpet av de neste 
14 dager. Også Haugesunds stasjonære vinterbestand hadde 

med andre ord lagt sitt virksomhetsområde lengre inn i landet, 

kanskje bare noen få mil. 

Kjøttmeisas flytning byr som en vil ha forstått, på mange 

interessante, mer eller mindre ubesvarte spørsmål. Bare flere 

iakttagelser fra forskjellige kanter av landet - såvel fra kyst som 
innland - og en utstrakt ringmerking vil 
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kunne bringe klarhet i de problemer som knytter seg til denne 

flytningen. 

LITTERATUR. - B e r n h o f t-O s a, A.Fra fuglelivet på Jæren. I. 

Stavanger Museums Arslrefte 1940/41. 139-152. - Trekknotiser 
fra Stavanger omegn i årene 1940-44. Ibid. 1944, 118-129. - Noen 

trekkobservasjoner fra Lista høsten 1949. Ibid. 1949, 120-129. - 
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o n s e n, F i n n. Fugletrækket over Danmark. København 1938. 

- Ringmærkning af Trækfugle paa Christiansø. Dansk 

ornithologisk Forenings Tidsskrift 1947, 126-135. - S c h a a n n i 
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o n. G u n n a r.Verksamheten vid t3ftenby fågelstation 

1948. Vår Fågelvårld 1949, 97-120. - Verksamheten vid ®ttenby 

fågelstation 1949. Ibid. 1950, 11-33. - T e t 1 e y, 11. i Brit. Birds 
31, 11, s. 352 (sitert etter Der Vogelzug 1938,s.170).W i t h e r b 
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Summary. 

The Great Tit, Parus m. major L. as a bird of passage. 

In Norway the great tit is mostl,y resident. In the atumn they mostly 
leave the woods and approach towns and farms. In spring time same of 
them return to the woods. However, many stay aad breed in gardens near 
buildings or at the fringe of the woods. These 
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small movements have no characters of real migration and are not 
described in this paper. 
Lately, real migration has been observed on different parts of the 

southern and western Norwegian coast (Lista, Jaren, Stavanger, Hau-

gesund, Utsira). This happens in September- --October. At Stavanger 

and Haugesund the birds move westward.  The birds migrate in smaller 

or greater flocks. At Haugesund the most numerous flock consisted of 

about 300 birds (Sept. 28, 1949). The migrating birds seem restless, 

moving high up in the trees and flying shorter or longer distances 

from tree to tree. Only at Lista the shoreline has been watched and 

nobody has yet seen the birds fly out to sea. 
A return migration occurs at Stavanger and Haugesnnd in iliarcl:-
April. The migrating birds behave just as in autumn, but the 
direction is now eastward. 
At Haugesund the great tits were counted every day on a 8 hm long 

route from October 1948 to March 1949 (by Mr. Å r e b r o tO 1 s e 

n). Fig 1 clearly shows the autumn and spring migration.  

Very little is known as to the origin and the goal of the migration. 

Some tits have been seen at Utsira (SW of Haugesund) in October. It 

is assumed that some birds reach The British Isles, because Pa-rus 

major irajor irregularly is found in the northern parts of the isles 

during September-December, especially October, just at the time 

when the Norwegian birds should expectedly arrive. However, it is 

not necessary to assume that all the birds migrate abroad. Many 

birds evidently migrate from inner parts of the country to districts 

nearer the coast. Thus 3 Swedish Lapland birds have migrated to 

Norway. 

At Haugesund the great tit is very rare in summertime. In wintertime 

the circumstances are quite different and Haugesund district gets a 

resident population which - probably - mainly belongs to the inner 

parts of Rogaland and South-Hordaland. These birds have taken part 

in the migration to the West. The cause of the migration from inland 

to the coast is evidently that the birds here find more favourable 

temperatures and snowless winters (table 1). However, the greater 

part of the migrating birds at Haugesund have only passed through 

and continued the movement, as seen from fig. 1. 

A c k n o w 1 e d g e m e n t s. - The material on wich this paper 

is based has been gathered mostly by konservator A. B e r n hof t Osa 

and Mr. A. Årebrot-Olsen. 
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De fleste zoologer samler seg gjennom årene opp en del, mere 

eller mindre verdifulle notater over småiakttakelser, som de 

imidlertid oftest ikke får gjort noe mere med. På denne måten 

er sikkert mang en verdifull enkeltopplysning gått tapt. Dette 

er beklagelig nok, da det kan dreie seg om funn og 

iakttakelser som burde vært «registrert» i form av en notis, så 

at andre kunne ha nytte av dem senere. Jeg skal derfor her 

referere noen av mine notater. 

I 1940 skrev jeg en liten samleartikkel om bendelorm og 

andre av tarmkanalens ormeparasitter hos mennesket, og da 

spesielt med henblikk på vårt land (B r i n k m a n n 1940). 

Jeg nevnte der det merkelige forhold at piskeormen 

(Thrichura trichiura (L.)) ikke hadde vært funnet hos folk i 

Norge, til tross for de tallrike seksjoner som gjennom årene 

hadde vært gjort ved våre patologiske institutter. I vårt 

naboland Danmark var imidlertid parasitten da velkjent. 

Kort etter at artikkelen var publisert fikk jeg et brev fra en 

praktiserende lege i Arendal, Dr. Sam. Høyer, hvorfra jeg 

siterer: «Jeg har med interesse læst.... og der seet at 

«piskeorm» (trichuris trichiura) ikke vides at vere observert 

her i landet. Jeg har imidlertid seet dyret i 1912, men ikke 
senere og heller ikke tidligere. Dette synes jeg at jeg måtte 

underrette Dem om. 14/9 1912 kom nemlig en liten pike med 

en sådan orm som hun hadde kvitteret; jeg antar hun da var 

ca. 10 år gammel; hun var datter av ...., som dengang boede 

her (i...., Hisøy pr. Arendal). Jeg har ingen grunn til at tro at 
hun dengang hadde veret utenlands. Efter santoninkur kom 

der ikke flere «piskeormer», men en enkelt Ascaris 

lumbricoides>'. Det er ingen grunn til å tvile på Dr. Høyers 
diagnose, og det er første, og så vidt jeg vet, det eneste 
tilfelle av piskeorm hos mennesket i Norge. Selv om det ikke 

lyktes legen å drive 

Parasitologiske notiser.  

                Av August Brinkmann jr, 
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ut flere piskeormer, kan det for så vidt godt ha vært flere 

til stede, da de er meget vanskelige å bli kvitt. De almin-

nelige anthelminthiea er lite virksomme mot denne para-

sitt. Det er kun en eneste kjent droge, higuerolatex, som 

duger mot piskeorm. 

Fra praktiserende lege i Førde (Sunnfjord), dr. Sigrun 

Bruland, fikk jeg i år tilsendt et glass med en liten «mark». 

Av hennes medfølgende brev siteres; «Jeg har en pasient 

som i den siste tid har følt seg meget uvel. Idag morges 

brekket hun seg kraftig, og i det oppbrekkede fant hun 

vedsendte «mark». Pasienten har oxyuris, Dyret beveget 

seg livlig i flere timer.» 

Ved nærmere undersøkelse viste »marken» seg å være en 

oligochaet av familien Lumbricolidae, men slekt og art lot 

seg ikke fastslå. Denne oligochaetfamilie lever i muddrete 

og forurensede dammer, grøfter, br¢nner o. 1. En må med 

til visshet grensende sannsynlighet anta at pasienten har 

fått «marken» i seg med drikkevann. Da dyret var levende 

kan det neppe lenge ha oppholdt seg i magen, hvor 

magesaften sannsynligvis hurtig ville ha drept det. 

Såvidt jeg kan finne er liknende tilfeller med levende 

oligochaeter i oppbrekk ikke omtalt i litteraturen, ihvert-

fall ikke i de større håndbøker. Det er lite sannsynlig at 

pasientens uvelfølelse kan tilbakeføres til «marken=>. Det 

skyldes kanskje heller hennes oxyuriasis, eller muligens 

dårlig drikkevann. 

I foreliggende tilfelle dreier det seg ikke om ekte para-

sittisme. Fakultativ parasittisme kan det vel heller ikke 

ansees som, da en ikke vet med sikkerhet hvor lenge 

«marken» har oppholdt seg i magen. Forholdet må vel 

nærmest registreres som «et hei-idelig uhell». 

Gjennom Dr. F. G. Gades pathologisk-anatomiske labo-

ratorium i Bergen fikk jeg i 1948 fra distriktslegen i Man-

ger (Nordhordland) tilsendt et glass med noen små «lus». 

Fra distriktslege S. Kveim's følgeskriv siteres: <_..... . 

Damen opplyser, at det kryr av disse i et gammelt hus 

hun bor i., og de kommer også i sengen og på kroppen 
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hennes, dog uten å volde annet enn kløe og psykisk uro.» 

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at glasset inne-

holdt 11 individer av midden Dermanyssus gallina De 

GEER, populært kalt fuglemidd. Det er mulig at noen av 

individene horte til den nærstående art D. hirudinis 

LIERMAN. Artene opptrer som temporære ektoparasitter, 

særlig på høns og stuefugler. Om dagen sitter dyra gjemt 

i reir og bordsprekker i hønsehus, dueslag eller nær 

fuglereir. Om natten vandrer de og angriper fugl og suger 

blod, men blir ikke sittende på lenge. Dyra angriper 

leilighetsvis også mennesker, som i tillegg til det 

psykiske ubehag kan få kløende hudutslett. Dette gjelder 

oftest folk som steller med høns eller duer. Det fins 

imidlertid mange eksempler på at folk om natten er blitt 

angrepet av dyra i sine senger, særlig når soverom og 

seng befinner seg i nærheten av fulgereir, t. eks. på loft, 

eller i nærheten av vindu under takskjegg hvor det fins 

fuglereir (svale- og duereir). Sykehistorien som i 

ovennevnte tilfelle, er karakteristisk. Liknende tilfeller er 

kjent både fra Øst- og Vestland. Oslofolk var i tyveårene 

meget plaget av slike fuglemidd som skyltes de mange 

halvville duer som hekket på husene (G r ø n 1921, S c h 

ø y e n 1914-25). Fjernes ruglereirene, eller dueslag og 

hønsehus blir utrøkt samtidig som fuglene behandles, er 

det forholdsvis lett å bli kvitt plagen. Eksempler som 

ovenfor bør enhver zoolog ha i minne. Før eller siden blir 

han sikkert konsultert i liknende tilfeller. 

Det er ikke bare fulgemidden som finner veien over 

legekontoret videre til zoologene, men av og til også flue-

larver. De forskjellige fluearters larver kan nemlig opptre 

dels som fakultative, dels som obligate parasitter i hud, 

øregang, nesehule, øyenhule og fordøyelseskanal. 

Lidelsene de framkaller betegnes som Myiasis, og fins 

larvene i huden kalles det ofte for myiasis externa og fins 

de i fordøyelseskanalen betegnes det som myiasis 

interna eller intestinalis. Særlig fra tropene kjenner vi 

mange slike eksempler fra dyr og mennesker, men også 

her nord fins det gode eksempler. En trenger bare 

erindre om reinens nesebremse 

(Cephenomyia trompe (L.)), hestens rnagebrernse (Gastro-
philus intesti.nalis DE GEER,), samt andre brernselarver som 

lever i huden hos buskapen. 

Myiasis externa hos mennesker er fra gammelt av kjent 

fra Norge, og da kanskje særlig fra Vestlandet. N a t v i g 

(1939) har gitt en utmerket oversikt over de norske tilfeller 

og samtidig revidert det tilgjengelige norske materiale. Han 

fant at alle bestembare individer var larver av den lille 

kubremsen (Hypoderma lineatum DE VIL.LIERS). Her skal 

nevnes et par nye eksempler. 

I 1947 fikk jeg gjennom Dr. F. G. Gades pathologisk-

anatomiske laboratorium i Bergen tilsendt en larve som 

angivelig skulle være fjernet fra huden av en pasient. De 

nærmere funnomstendigheter var laboratoriet og meg 

ukjent. På grunnlag av larvens alminnelige utseende og 

bygningen av det cephalo-pharyngeale apparat med 

kroker, lot den seg etter L a a k e (1921) lett bestemme 

som larvestadium III av Hypoderma lineatum. 

Allerede i 1934 hadde Zoologisk Laboratorium (Bergens 

Museum) fra Gades institutt ved prosektor M. Haaland fått 

tilsendt en «mark» med et f¢lgebrev hvorfra siteres: « .... 

innsendt fra Egersund komm. sykehus, er kommet ut fra 
en subcutan absces hos en 11 års gutt den 1.3.1934. 

Stedet for a'oscessen er uklart angitt «ved h. bue» (aagbue? 

costalbue?). Der var gått hull på den under reisen. Idet 

doktoren klemte på den, kom medsendte «mark», og Ett 

tynd melkeaktig væske. For 2-3 uker siden hadde pat. 

sterk hodepine, der kom da ut en lignende dannelse i bak-
hodet, smertene ga seg straks. - Pat. har i noen mndr. 

vært plaget av rheumatoide smerter i flere ledd.» - Også 

denne larve lot seg med letthet bestemme som en Hypo-

derma-larve stadium III, men da den var delvis ødelagt idet 

det cephalo-pharyngeale apparat med kroker var vekke, 
kunne arten ikke fastslåes. 

Myiasis intestinalis er også tidligere kjent fra Norge, 

men er mere sjelden enn foregående. I 1936 fikk jeg fra 

distriktslegen i Røsvik i Salten en «mark» til identifika 
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sjon. Den lot seg lett bestemme til larven av danseflua, 

Fannia scaiaris FABR. På spørsmål om 

funnamstendighetene opplyste distriktslege J. G. 

Cappelen følgende: «Det dreier seg am en 3-års pike. 

Moren opplyser i brev at det ble funnet et «lignende dyr» 

i klærne hos barnet for et par år siden. Men de festet 

seg ikke videre ved det. Denne gang var moren 

bortreist, og barnets far skulle hjelpe ungen da den 

hadde avføring. Da han holdt på med å ta tøyet på igjen 

fikk han se larven i barnets benklær, og oppbevarte den 

til moren kom hjem en ukes tid senere. Hun sendte den 

så til meg, det er det hele. Jeg kjenner ikke barnet, men 

det angis å være helt friskt.» 

Av ovenstående framgår ikke med absolutt sikkerhet 

at larven var kvittert av barnet, men det er vel 

overveiende sannsynlig. Noen større infeksjon med 

fluelarver kan det ikke ha vært tale om da barnet 

syntes friskt. Fins det mange fluelarver samtidig i 

verten blir denne uomtvistelig syk med et litt uklart 

sykdomsbillede: kvalme, brekninger, hodepine, trykk i 

epigastriet og ofte også diarrhoe. Her i Europa er det 

som regel Fanntia-arter som er årsaken. Larvene lever 

nemlig til dels i matvarer som er blitt skjemt og kan 

med disse komme ned i fordøyelseskanalen, hvor de 

synes å kunne leve i lengre tid. N a t v i g (1932) har 

publisert 2 liknende tilfeller fra Kongsberg, hvor flue-

larvene henholdsvis viste seg å være Fannia scalaris 

FABR. og 1Vlusca dornestica L. Allerede i 1913 

refererte H a r b i t z et tilfelle hvor parasittene var 

spyfluelarver, men arten ble ikke fastslått. 

Ovenstående notater kan synes unødvendige og 

ufullstendige. Det får så være. Men for oversikten over 

og frekvensen av menneskets parasitter i Norge, kan 

det ha en viss interesse. Dette får være min 

unnskyldning far å ha opptatt spalteplass. 
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Prisoppgaver i zoologi for 

skole-ungdom. 
For å stimulere interessen for zoologi blant skole-ungdom 

har Norsk Zoologisk Forening oppstilt en årlig prisbeløn-

ning, foreløpig for to år, for den bes-te besvarelse av en 

oppgitt oppgave. Oppgavene er beregnet på den høyere 

skoles elever, men en elev som har begynt på en oppgave, 

har anledning til å gjøre den ferdig høsten etter avsluttet 

eksamen. 

Som prisbelønning blir hvert år oppstilt en bokpremie. For 

1951 er oppstilt 3 oppgaver å velge mellom: 

1. Undersøk utbredelsen og leveviset for en fugleart på  ditt 

hjemsted. 

144 145 

http://dermatazoonose.tidsskr.f.n.l�geforen.vol.41.kristiania/
http://dermatazoonose.tidsskr.f.n.l�geforen.vol.41.kristiania/
http://dermatazoonose.tidsskr.f.n.l�geforen.vol.41.kristiania/


2. Undersøk forekomsten og utbredelsen av amfibier på 

ditt hjemsted. 

3. Undersøk stingsildas utbredelse og forekomsten av 

stingsildmarken i et område. 
Innleveringsfristen for oppgaven er 31/12 1951. 

For 1952 er oppstilt 4 oppgaver å velge mellom: 

1. Fuglene på fuglebrettet mitt. En beskrivelse av fuglene 

og deres adferd. 

2. Undersøk utbredelsen av minermøllen på ospa i et 

område. 

3. Undersøk forekomsten og utbredelsen av skalldekte 

landsnegler på ditt hjemsted. 

4. Undersøk utbredelsen av albuskjellet og purpursneg-

len rundt en øy, eller i en fjordarm. Innleveringsfrist: 

31/12 1952. 

Besvarelsene sendes styret i Norsk Zoologisk Forening, 

idr. Universitetet, Blindern. 

Interesserte elever vil få alle nødvendige opplysninger 

med orientering om hjelpemidler etc. ved henvendelse til 

styret. For ikke å spille tid anbefales det å legge en plan for 

oppgaven, og forelegge den for en fagmann før en går i gang 

med arbeidet. For øvrig vil biologilæreren sikkert være 

behjelpelig med råd og veiledning. Det ville også være 

ønskelig om resultatene i noen grad kunne bli kontrollert 

av læreren eller annen fagmann. 

Til foreløpig orientering skal nevnes: 

Ad oppgavene for 1951: 

Nr. 1. Det ønskes en undersøkelse av en enkelt fuglearts 

utbredelse og levevis innenfor et mest mulig naturlig 

avgrenset område omkring ditt bosted. 

Nr. 2. I mange områder av landet er utbredelsen av våre 

amfibiearter ikke godt kjent, til tross for at vi bare har 5 

arter i Norge. En nøye undersøkelse av hvilke arter som 

forekommer innenfor et avgrenset område, og hvorledes de 

er utbredt der, kan derfor føre til interessante resultater. Vi 

vil her henvise til en artikkel i Fauna nr. 1 for 1950 (C. 

St¢p-Bowitz: Norske padder), og til en redaksjonell arftikkel 

sammesteds. 

Nr. 3. Vi har en større og mindre art av stingsild hos 

oss, den trepiggede og den nipiggede stingsilda. Navnene 

har de fått av piggene de har foran ryggfinnen. Den tre-

piggede stingsilda er alminnelig langs kysten vår, og i de 

lavereliggende vann. Den nipiggede stingsilda lever vesent-

lig i ferskvann, men går også i brakkvann. For øvrig ar 

artenes utbredelse mange steder ikke nærmere kjent, og en 

slik undersøkelse kan derfor være av interesse.  

Flere steder er det alminnelig å finne en spesiell art 

bendelorm snyltende inne i bukhulen til stingsilda, ja 

fisken kan ofte, være proppfull av slike bendelormer, så den 

ser helt uformelig ut. (Se bildet.) Markene er ofte like store 

som fisken selv, eller lengre, så du ser dem med en gang du 

spretter fisken app. Forat marken skai bli kjønnsmoden, 

må den komme inn i tarmkanalen på en fugl (f. eks. måse 

eller kråke). Vi vet lite om utbredelsen av denne 
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Trepigget stingsild og 7 stingsildmark som var i bukhulen på den. 



bendelormen i Norge, og undersøkelsen går derfor også 

ut på å finne hvor utbredt den er hos stingsild innenfor 

et begrenset område. 

Ad oppgavene far 1952: 

Nr. 1. Det skal her gis en best mulig beskrivelse av de 

fuglene du får besøk av på fuglebrettet ditt i 1¢pet av 

året, og hvorledes de oppfører seg, - når de innfinner seg 

m. m. 

Nr. 2. De siste 10 årene har ospebladene vært 

angrepet av en liten larve som lever inni selve bladet. 

Larven tilh¢rer en liten m¢ll-art. Det sterke angrepet 

forandrer fargen på bladene, på grunn av gangene larven 

gnager, og hele ospa får derfor et søIvgrått utseende. (Se 

bildet i Nor.ges Dyreliv, bd. 4, s. 143.) Sp¢rsmålet er nå: 

Finner vi denne larven overalt hvor det fins osp? 

Undersøk et bestemt område, og forsøk også finne ut noe 

om hverledes larven lever. 

Nr. 3. Det fins mange arter av landsnegler med skall 

i Norge. Nå gjelder det å finne ut hvilke arter av slike 

snegler som lever innenfor et bestemt område på hjem-

stedet ditt. Du må undersøke området nøye, samle inn 

snegler av forskjellig slag, og fors¢ke å bestemme dem 

ved hjelp av håndbøker. Du ser da på skallene, som har 

forskjellig form og størrelse hes de enkelte arter, og 

også forskjellig farge, mønster osv. Til orientering 

henviser vi til en artikkel i Fauna nr. 2, 1950. (T. Soot-

Ryen: Vi lager oss en samling.) 

Nr. 4. Albuskjellet og purpursneglen er to snegler 

som er svært alminnelig langs kysten vår. Begge to 

holder til oppe i fjæra, der de kan sitte tett i tett, 

fastsuget på fjellet eller store steiner. De fins imidlertid 

slett ikke over alt. De vil ha temmelig salt vann, og ser 

ut til å trives aller best i brenningen. Derfor kan en 

finne dem på utsiden av en ¢y, mens de kanskje 

mangler på innsiden, og et stykke innover i fjordene 

pleier de ofte å stanse opp. De to artene følger heller 

ikke hverandre overalt. - Det gjelder altså å finne et 

passende grenseområde for deres 
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utbredelse, og så kartlegge og beskrive forekomstene innen-
for området. (Se bildet i Norges Dyreliv, bd. 4, s. 288, og 
fargeplansje). 

For alle oppgavene gjelder: Noter alle iakttagelser straks 
i egen journal. Gi utf¢rlige og n¢yaktige opplysninger om 
Ennestedet, tiden, og annet av interesse. Bruker du Øynene 
godt, kan du snart komme til å finne noe nytt og interes-
sant. Og så håper vi at riktig mange gir seg i kast med ert av 
oppgavene. Lykke til! 

Styret. 

Bokanmeldelse. 

E r l i n g  Ø v e r l a n d :  Bidrag til kjennskapet til Trøndelags fugler. - 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs skrifter 1947 nr. 2. - I 
kommisjon hos P'. Bruns Bokhandel, Trondheim 1950. 

Fhv. skogforvalter Erling Øverland har bearbeidet og fått trykt de 

tilfeldige observasjoner som han under et langt jegerliv og en 

menneskealders arbeid sotn skogforvalter i Inntr¢ndelag har hatt 

anledning til å gjøre, som han selv uttrykker det i forordet.  

Når jeg som legmann på ornitologiens område drister meg til å 

anmelde dette skrift, er det fordi jeg har kjent Øverland i de senere år 

og har hatt h¢ve til å prate om zugler med ham noen ganger. Jeg har 

også fått være sammen med ham på et par turer i skog og mark. 

Gjennom disse samværene har jeg lært Øverland å kjenne som en helt 

ut eksakt forsker. Han noterer så visst iklce en fugl eller et reir som 

observert for han virkelig- 2r 100 °Io sikker på arten. For en yngre og 

ivrig ornitolog kunne han nesten synes for forsiktig. Men det er 

naturligvis den rette vitenskapelige m:aen, og vi yngre amat¢rornitolo,-

er kan ha mgc å lære av ham. 

De observasjonene Øverland legger fram, kan en derfor stole fullt 

ut på. De aller fleste arter han nevner, har han skutt og innlemmet i sir. 

store private samling, som han har testamentert til 

Viclensliapsselslsapets museum i Trondheim. 

Øverlands ”Bidrag” bærer preg både av dette strenge krav til sikker 

observasjon og av at iakttagelsene ex- gjort tilfeldig. Således mangler 

f. eks. hagesanger, møller og gulsanger i oversikten. skjønt de alle tre 

iorekcxn umiddelbart omkring Steinkjer etter mine observasjoner i 

1941-45. Øverland sier i forordet at han ikhe vet 



med sikkerhet å ha sett noe eksemplar av disse arter. Det bor opp-

lyses at det først var i seinere år at han begynte å ville lære seg 

vanskeligere småfugl som sangere o. 1. At han ikke noterte en art som 

observert før han virkelig også kjente den, har vi her et typisk 

eksempel på. 

Ved siden av å være en forsker med strenge krav til sikkerhet har 

Øverland også vært en pliktoppfyllende og nøyaktig statens 

skogforvalter, og han forsømte ikke sitt arbeid for sin spesielle hobbys 

skyld. Dette framgår også tydelig mange steder i oversikten. F. eks. 

under konglebiten. Under blinking i Verdal så han en gang et kull så 

vidt flyvedyktige ungfugl, som kunne ligne konglebit. «Dessverre tillot 

ikke arbeidet meg å følge fuglene, til jeg kunne få arten sikkert 

konstatert,» skriver han. - Slike ting hender dessverre ofte for en 

amatørornitolog, - jeg kjenner til det av egen erfaring, - og det er 

naturligvis beklagelig fra ornitologisk synspunkt. 

I framstillingen har Øverland fulgt det foreldede system i Collett -

Ørjan Olsen «Norges Fugle» av 1921. Dette synes noe merkelig for 

ornitologer av yngre årganger, men kan være forståelig og spiller 

mindre rolle. Merkeligere er det at de latinske navn som er brula, er 

enda eldre enn de som er brukt i nevnte verk. Disse foreldede 

latinnavnene kan virke noe uheldig overfor mulige utenlandske lesere, 

og det synes rart at Videnskapsselsicapet har latt dem bruke. 

Når en er oppmerksom på de forhold Øverlands «Bidrag» er blitt til 

under, og betrakter dem som det de er, nemlig bare bidrag og ikke 

noen fullkommen oversikt over fuglefaunaen i Inntrøndelag, har en all 

grunn til å være forn¢yd med at de er blitt offentliggjort. Iakttagelsene 

stammer fra en landsdel som er forholdsvis lite utforsket på dette felt. 

De gir mange opplysninger om fuglenes forekomst, trekktider og 

rugeforhold. For enkelte arter, særlig de jaktbare, gir de også 

opplysninger om andre forhold, så som svingningene i rypebestanden, 

tiurens vekt til forskjellige årstider o. a. Øverland har for de jaktbare 

arter et sjeldent stort materiale å bygge på, og hans statistikk har 

derfor virkelig ver-di. Øverlands «Bidrag» l:otnmer sikkert til å bli 

benyttet i fremtidige faunistiske verker. 

Kristen Krogh. 

Smånotiser. 

1. Grevling (Illeles taxus L) og rådyr (Capreolus caproleus L.) i Rogaland. 

Som et supplement til Holgersens notiser om forekomst av grevling 

og rådyr på Jæren (Fra Stavanger Museum II. Fauna 2, p. 87), kan 

følgende iakttagelser kanskje være av interesse. 
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Den 29. juni 1949 fant jeg i en liten granplantning på Flatnes i indre 

ålfjord et kadaver av grevling. Granplantningen lå like ved sj¢en. Folk på 

stedet kunne fortelle at dyret var helt ukjent for dem, og så vidt jeg kan 

se av litteraturen har grevling aldri tidligere vært påtruffet på disse 

kanter. 

Jeg ble ikke lite forbauset, da jeg dagen etter fant nok et kadaver 

av grevling, denne gang i et tørrlagt bekkefar, omtrent 1 km nordenfor. 

- Stedet ligger på grensen mellom Hordaland fylke og Rogaland fylke. 

På en s¢ndagstur den 25. september 1949 skremte jeg et rådyr ut 

av et avsidesliggende granholt, ca. 5 km Øst for Haugesund. Rådyret 

satte av sted nordetter lyngmarkene og forsvant inn mellom 

bj¢rl;estammene ved Bårdshaugvatn. 

En ukes tid senere fortalte en notis i en av byens aviser at et rådyn 

var iakttatt på dyrket mark like nord for byen. Kanskje det var det 

samme rådyret? 

Arnold Åleebrot-Olsen.  

2. Vassflaggermus, (Myobis daubentonii) i Nordfjord. 

Da jeg den 16. september i år fikk fatt på en flaggermus som jeg 

umulig kunne bestemme, sendte jeg den inn til foreningen. Det var en 

vassflaggermus. 

Man har tidligire gått ut fra at vassflaggermusa ikke fantes nord 

for Bergen. Etter «Norges dyreliv» skal det bare være ett sikkert funn 

fra Vestlandet, og det er fra Rogaland. 

Stedet hvor flaggermusa ble tatt er på prestegården, Nordfjordeid. 

En alle av gamle trær, ask og svartor, går nedover mot sj¢en. I disse 

oretrea fins det 2 hull, uthakket av spetten. Det var fra ett av disse 

hulla vassflaggermusa ble tatt. Det var om dagen. 

Så lenge jeg han minnes, har det om sommeren og hosten oppholdt 

seg flaggermus i disse hulla. Så snart stæren har forlatt stedet etter 

hekkingen, er flaggermusene der i store mengder. De henger tett opp 

etter veggene inne i hulla, og { HYPERLINK http://tr.an } kan hØre en 

knirkende lyd fra dem på opp til 20 meters avstand. Men likså sikkert 

sorn de kommer om våren, blir de borte fra hulla om h¢sten. I år ble 

de borte for godt den 19. september. 
Jeg tok ut enda en flaggermus av samme hull. Den var n¢yaktig lik 

den som ble innsendt. De andre i hullet sa også ut til å være av 
samme art. Da jeg slapp denne flaggermusa ved hull nummer 1, der 

den ble tatt, fl¢y den rett mot hull nr. 2 og forsvant inn dit. Det er ca. 
50 meter mellom disse 2 trea. 

Det var umulig for meg å få ut noen flaggermus fra hull nr. 2, 

http://tr.an/


jeg kan bare konstatere at flaggermusene her fersvant på samme dato som 
dem i hull nr. 1. 

Per-Steinar Myklebust. 

3. Ekorndød over Sørlandet.  

Helt fra barn av har jeg direkte og indirekte vært interessert i ekorn. Saken 

er at vi har n¢ttehasler i hagen vår. Var der mange ekorn, fikk vi ingen 

nøtter. 

Nøttehøsten var imidlertid noenlunde årviss - jeg kan tenke til ca. 1914. 

Jeg husker i hvert fall at en hushjelp vi hadde i 1912 forspiste seg på 

nøtter. Men fra den tid tok ekornene overhånd til tross for at både barna 

mine og jeg selv drev jakt på dem. Jeg rev opp størstedelen av buskene - 

der ble aldri en moden nøtt til overs. 
Men i år lyser nøtteklasene fra buskene - både i hagen og i skogen. Der er 
ingen ekorn til å høste. 
Det siste ekorn jeg så i sommer var et pjusket individ _nå landeveien, det 

krysset veien foran bilen. 

Jeg har talt med folk fra de sentrale bygder både i Aust- og VestAgder. De 

er enige om at ekornet ser ut til å være nærmest utd¢dd. Jeg har i år heller 

ikke sett noe større til andre smågnagere. Men dette kan være en 

tilfeldighet - jeg har ferdes for lite i skog og mark til å kunne si noe sikkert 

om dette. 

Alf Dannevig. 

4. Forekommer Anthus campestris Eechst. i Norge under trekket? 

Den 2. februar 1939 foretok jeg en ekskursjon i omegnen av Flekkefjord. På 

en flate oppe på en fjellknaus i utkanten av byen holdt det seg en småfugl 

som ved første øyekast minnet påfallende om en hunfugl av gulerle 

(Motacilla f . f lara). Men ved nærmere ettersyn viste det seg å være en 

piplerke. 

Fuglen var ikke særlig sky, og flere ganger lyktes det å homme den på 4-5 

meters hold. Fjørdrakten var mer ensfarget og lysere og ikke så sterkt 

flekket som hos våre kjente norske piplerker i vinterdrakt. Og fra disse 

skilte den seg dessuten ved sin måte å lepe på. Jeg var klar over at det var 

en for meg ukjent art og tenkte først og fremst på Anthus campestris. - 

Da fuglen etter et kvarters tid fløy sin veg, lot den også hore sin lolcketone 

som var svært ulik en piplerke. Den minnet mer om en finkefugl, og det er 

jo karakteristisk for campestris. 

Men mest påfallende var fuglen når den beveget seg på marken. Den 

oppførte seg nøyaktig slik som N a u m a n n skriver i «Die Vogel 

Mitteleuropaso Bd. III s. 75. Her heter det at Anthus cam 

pestris 1øper med den største letthet eg hurtighet bortover marhen. For 

det meste springer den et langt stykke i et renn, stanser et ¢yøblikk for så 

å fortsette i samme tempo. Demne piplei-,se minner da mer om en lerke 

enn en erle, men 1¢per enda raskere enn noen lerke. 

Jeg har ikke sett en småfugl som kunne sette opp en slik fart som denne 

piplerka ved Flekkefjord. Og dens måte å springe på kan en best 

sanvnenligne med sandloens (Charadrius hiaticula) rykkevise 

bevegelser når den springer rundt på rugeplassen. Personlig er jeg sikker 

på at det var Anthus campestris så langt som en kan være det uten å ha 

fuglen i hånden. I hvert fall var det ingen av våre vanlige norske piplerker, 

og heller ikke tartar-piplerke (A. richardi) som jeg kjenner fra Utsira, 

Lista og Jæren. 

F forbindelse med ovenstående iakttagelse kan nevnes at i begynnelsen av 

oktober 1924 observerte jeg på Voss (ovenfor bjørnebeltet) en piplerke som 

i lokketonen minnet påfallende om en finkefugl. Den holdt seg på noen 

snaue lyngrabber, me:v det lyktes ikke å kojmne på skuddhold. En tid 

etter snakket jeg med den nå avdøde direktør A. C h r i s t i a n i, og 

han mente at det var et eksemplar av 
campestris jeg hadde sett. 

Da jeg en dag i oktober 1948 sto ved Ottenby fågelstation på Øland og 

observerte fugletrekket, kom noen piplerker og slo seg ned på taren. Blant 

disse var det en som stakk litt av fra de andre. og da jeg betraktet fuglen 

gjennom kikkerten på en 150 meters hold, ble jeg klar over at det var den 

samme art som obsorvertes ved Flekkefjord vinteren 1939. De 

eksemplarer av campestris som jeg senere nnders¢kte i et par svenske 

samlinger, stemte helt overens med eksemplarene jeg så ved Øland og ved 

Flekkefjord. 

Når en vet hvor vanskelig det han være å bestemme mange av fuglene 

våre i høstdrakt - og da ikke minst piplerkene, har jeg hittil ikke 

offentliggjort min iakttagelse fra Flekkefjord. Men etter å ha sett Antlus 

carnpestris på Qland, er jeg overbevist om at bestemmelsen er riktig. 

Med tiden lykkes det vel en eller annen ornitolog å få tak i et norsk ekse-

tnplar slik at vi får det endelige bevis for at arten kan regnes med til vår 

fauna. 

I våre nærmeste naboland ruger Anthus campestris som kjent på noen 

få lokaliteter i Sør-Sverige, og i Danmark fins den bl. a. flere steder på 

nordkysten av Sjælland. 

Stavanger, 25. august 1950. 

A. Bernhoft-Osa. 

5. Gråtrost og bokfink ruger i  samme reir.  

Ved Bygd¢ Sjøbad i Oslo fant jeg ved en tilfeldighet et gråtrostreir i år. Det 

var den 29. mai at jeg kom over det i ei 1i der ute, 152 
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det lå ca. 3 m. o. m. i en gammel rogn. Da jeg kom opp i lia, fl¢y er 

gråtrost skrattende omkring, og jeg klatret opp. Der lå - en bokfink! Den 

ruga fast, og først da jeg strakte ut handa etter den, fløy den av. I reiret 

lå 5 gråtrostegg av vanlig farge, pluss ett bokfinhegg, av den blå typen. 

Riktignok trives bokfinken og gråtrosten i hverandres selskap, men 

at de skulle slå seg slik isammen var en overraskelse! 

4. juni var jeg på stedet igjen, og fikk igjen se idyllen på nært hold. 

Gråtrosten fløy av da jeg var like ved, og kommet opp i treet måtte jeg 

bent fram jage bokfinken av. I reiret lå de 6 eggene som sist, og jeg 

hadde fått bekreftelse for mistanken: Gråtrosten og bokfinken lå side 

om side i samme reiret og ruga! 

En time etter var jeg ved reiret igjen, og jaga begge fuglene av. De 

får rundt meg og skjente. 

11. juni var gråtrosteggene klekte, og det var 5 ca. 4 dager gamle 

unger i reiret, mens bokfinkegget var vekk. Gråtrosten holdt spetakkel 

som vanlig, og en bokfink-hunn der bar seg at som om ungene var 

dens egne. Det var sannsynligvis min gamle kjenning. 

Vel en halv måned etter var reiret tomt og forlatt. Jeg skulle 

unders¢kt det underlige vennskapet nærmere, men da jeg var på 

militærtjeneste, var det ugjørlig. Men hva skal en nå kalle denne 

«alliansen» mellom to fugler av forskjellig art? Selv om hovedstaden 

sliter med sitt boligproblem, og den 1¢sningen kan synes nærliggende, 

så er det nok en annen grunn! Kanskje bokfinken var «rugetrengt”, slik 

en av og til ser det hos høns? Men hva da med den gjestfrie gråtrosten? 

6. Fiskeørn (Pandion h. haliaetus (L.) ved Fredrikstad. 

3. mai i år så jeg en fiskeørn slå ned etter bytte i Gandsrødbukta 

ved Fredrikstad. Det er store sivskoger der den slo ned, og da den fløy 

innover land mot nordøst, sprellet en stor fisk i klørne dens. 

2. august så jeg en fiskeørn jage på samme sted i Gandsrødbukta. 

Den holdt seg over strandkanten. 

8. august iakttok jeg igjen en fiske¢rn her. Den fløy innover land 

over Gandsrød i ganske stor h¢yde, med en fisk i klørne. Flensburg, 

Tyskland 12/9 1950. 
Dagfinn Møller. 

7. Om bøkesangeren (Phyll. sibilatrix Bechst.) i Maridalen. 

i «Fauna”s hefte 3-50 forteller Fridthjof Økiar,d em et m¢te med en 

bøkesanger ved Skjærssjøelva ikke langt fra Hamaren i Maridalen. Da 

jeg i sommer to ganger horte bøkesangeren her, noen hundre 

meter oppe ved veggen forbi Nordseter, og ikke andre steder ved 

Skjærsjøelva, antar jeg det er samxne fuglen vi har sett og hørt. 

Beskrivelsen av biotopen passer bra med stedet jeg så den også. 16/7 

hørte jeg samme hann synge her, men jeg stakk ikke inn i skogen og 

prøvde å finne den. 19/7 var det en fugl som lokket rett på vegen på 

samme sted, og jeg tenkte den hadde unger der. Det viste seg også å 

være tilfelle. I noen bjørkekroner der fartet noen flygedyktige 

bøkesangerunger omkring. De fanga litt insekter selv, men den voksne 

fuglen som var xned dem, gav dem det meste av føden de spiste. Jeg så 

bare 3-4 unger, og den ene voksne, men det er mulig resten av familien 

var i nærheten. Så bøkesangeren ved Haniaren ruga altså på stedet i år. 

Arten er jo ellers langt fra sjelden rundt Oslo, på Bygdøy og i Bærum er 

den flere steder vanlig nok. Men det er vel mye barskog i Maridalen. Den 

liker seg ellers best i høyvokset 1øvskog. At bøkesangeren skal være sky 

og vanskelig å komme på nært hold, er jeg ikke enig i. Vel ferdes den 

oppe i trekronene, men den liker også å dra på jakt i halvlyset nede 

mellom de laveste greinene. I den oftest grove skogen der den holder til, 

kan en lett komme den på få meters hold om det tas litt tålmodighet til 

hjelp. Da kan en både få beundre den morsomme sangen og jakten på 

insekter, som den er en mester i. Har paret reir, vil en se at de ofte følger 

samme rute i nabolaget, dukker plutselig opp 25-30 m fra reiret, og 

følges at etter insekter, for så en etter en å forsvinne like overraskende, 

mot reirplassen. Om en kjenner bøkesangeren på låten, både sangen og 

den like karakteristiske lokketonen, vil en like sikkert som med noen 

kikkert kunne fastslå arten. Oppe i lauvet i en bjørkekrone eller bøk er 

det fåfengt å se etter artskarakterer som halelengden eller en mer eller 

mindre hvit underside. 

Oslo, den 2/11 1950. 

Halfdan Møller jr. 

8. Eiendommelig reirplass for makrellterne (Sterna hirundo L.). 

Den 27. juni 1949 bes¢hte jeg i Sveio herred Hinderlivatnet, som ligger om lag 

25 km nord for Haugesund. Ved en sivbevokst bukt ble jeg plutselig angrepet 

av et par iltre makrellterner, og i jeg tenkte straks at fuglene måtte ha egg 

eller unger i nærheten. Jeg travet rundt i lang tid med de skrikende ternene 

omkring meg - inntil jeg oppdaget to egg som lå i en fordypning Øverst på en 

gjerdepåle ute i vannet. - Fra et skjulested som jeg innrettet et stykke inne på 

stranden, kunne jeg iaktta der. rugende terra. Skissen viser terna på eggene, 

slik jeg så den fra mitt skjulested. - Pålens avstand fra strandkanten var noe 

ever 3 m, og dens høyde over vannflaten. 
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 var omtrent 1 m. Pålens diameter øverst var ca. 12 cm. Korteste 

avstand fra Hinderlivatn til sjøen (Alfjorden i Sunnhordland) er 4,5 
lm i luftlinje. 

Arnold Årebrot-Olsen. 

9. Fjelljo (Stercorarius longicaudus Vieillot) iakttatt ved Haugesund 

 

 Den 7. august 1950 hadde jeg fornøyelsen av å iakkta, to fjelljoer. 

Fuglene hadde til'r.oid ved Tornesvatnet, sotn ligger straks nord for 

Haugesund. De hadde slått seg ned på en hylle i bergveggen ved den 

nordvestre enden av vannet. Med korte mellomrom tok de seg små 

flygeturer utover vannet. Særlig underholdende var det å studere 

deres karakteristiske flukt. Straks fuglene kom utover åpent vann, 

ble de angrepet av noen kråker som var sjasjonert ved sørenden av 

vannet. Kråkene lot ikke til å være videre henrykt over besøket. Det 

var forresten skrikene fra kråkene som henledet min oppmerk-

sornhet på de sjeldne gjester. 

Arnold Årebrot-Olsen. 

 

Summar åes. 

1. Badger, Meles taxuss L. and Roe Deer, Capreolus capreoleus L. in Royaland. - In 
June 1949 2 specimens of Meles Taxus  were found dead in Alfjord, 
Rogaland.The badger is very rare on thø western coast of Norway and these 
are the first known from  Åfjord. - One single specimen of C. capr-eolus was 
seen near Haugesund on Sept. 25 1919. Compare the paher of Holgersen, 
Fauna, 1949, P. 87. 

2. Myotis daubentonii (Leisl.) in Nordfjord. - For Several years bats have occupied 
two hollows in two alders in Nordfjordeid. The hollows are exavated bv 
vroad-peckers aud the bats arrive as soon as the starlings (Sturnus vulgaris) 

leave them in summer. In autumn they disappear, however, this year ( 1950) 
Sept. 19. -- 2 specimens whichz  were captured proved to be Myotis dauben-

tonii. 

3. Lack of Squirrels, Scimrzcs vzzlyaris { HYPERLINK http://Lin.in } the southernmost 

part of Norway. –The  author has become aware of the very rare oceurence of 
squirrels in Aust-Agder and Vest-A,-der this year (1950). Formerly the hazel 
nuts disappeared before maturity c:aing to squirrels. This year the nuts are 
hanging untouced. 

4. Does the Tawny Pipit, Anthus campetris Bechst. Visit Norway during migration - 

On Febr. 2 1939 the author observed a pipit at Flekkefjord, South-Norway. It 
differed from our breeding pipits in the call of running on the ground and in 
the call note being finchlike. The plumage was mo-re one-coloured and 
lighter and did nat show so distinct streaks as the common Norwegian 
species. All characters indicate Anthus campestris, which the author lately 
(1948) has seen at Øland, Sweden. - Oct. 1924 a pipit with a finch-lil.e call 
note was seen at Voss, probably also and Anthus campestris. 

5, Fieldfare,Turdus pilaris L.. and Chaffinch, Fringilla coelebs L. incubating in the same 

nest.---On  May 29 a "fieldfare and a chaffinch were found incubating sise by side 

in the nest of the fieldfare(at Oslo). The nest contained 5 eggs of the fieldfare and 

1 egg of the chaffich had dissapeard . 

6. The  Osprey. Pandion, h.haliaetus (L) at Fredrikstad.—An osprey was seen at 

Fredrikstad on May 3, August 2 and 8.  

7.The Wood-Warbler, Phylloscopus siblatix (Bechst) in Maridalen, Oslo .The wood-

warbler is now not so rare in Norway anymore, and many breedingplaces are 

known. In the vicinty of Oslo it occurs on several localities. Maridalen is a new 

breedingplace. 

. 

8.Curious nestingplace of Common Tern, Sterna h. hirundo L  

On June 27 a common tern was found incubating 2 eggs in a dimple on top of 
a fence post: The post stood 3 meters off the beach in a lake (Hinderlivatnet) 
25 km north og Haugesund (see fig on page 156.) 

http://lin.in/


9. The Long-Tailed Skua, Stercorarizas lovgica2edus Vieill, at 
Haugesund. - On Aug. 7 1950 2 specimens were seen at a lake 
(Tornesvatr.et) at Haugesund. The birds were attacked by same 
hooded crows (Corvus cornix). 

Foreningsmeddelelser. 

Norsk Zoologisk Forenings virksomhet i tiden 20. september 1949 -4. 

oktober 1950. - årsberetning. 

Foreningens styre i beretningsåret har vært: Formann: Cand. 

real. Aage Wildhagen, Oslo. Sekretær: Lektor Knut Kolstad, Jar. 

Kasserer: Lærer Haakon Nærbø, Jar. Styremedlemmer: Bestyrer dr. 

Alf Dannevig, Arendal, konservator Holger Holgersen, Stavanger, 

konservator dr. Erling Sivertsen, Trondheim, konservator T. Soot-

Ryen, Troms¢. Varamenn har vært: Konservator 0. St¢p-Bowitz, Oslo 

og frk. Minna Jebsen, Oslo. Som revisor har fungert: Konservator dr. 

Natvig og cand. real. Bergan, begge Oslo. 

Siden forrige årsmøte, den 24. september 1949, har det vært 

holdt 1 styremøte og 4 møter i arbeidsutvalget, samt en rekke 

mindre formelle m¢ter mellom arbeidsutvalgets medlemmer. På 

styremøtet har vært dr¢ftet retningslinjer for arbeidet med å gj¢re 

Foreningen bedre kjent, samt spørsmålet om revisjon av norske 

dyrenavn. Konservator Holgersen ble anmodet om å utarbeide forslag 

til revisjon av norske fulgenavn og om mulig legge det fram for 

årsm¢tet. Det er meningen å behandle andre dyregrupper senere. 

Arbeidsutvalget har vesentlig vært beskjeftiget med Foreningens 

daglige drift. Etter styrets beslutning søkte man Norges Almen-

vitenskapelige Forskningsråd om støtte til utgivelse av tidsskriftet. 

For budsjettåret 1950/51 ble Foreningen tildelt kr. 1000,00 til dette 

formål. Det er meningen å søke om et lignende beløp for 1951/52. 

Arbeidsutvalget har i årets 1øp besvart et stort antall henven-

delser og forespørsler som Foreningen har fått, dels av faglig art, 

dels vedrørende foreningsanliggender. Arbeidet med innsamling av 

faunistiske data blant medlemmene er blitt startet gjennom artikler i 

1. nr. av Fauna for i år. Man valgte å begynne med amfibiene. For 

Øvrig er arbeidet med vervingen av nye medlemmer blitt fortsatt. 

Anbefalingsskriv og pr¢vehefter av Fauna er blitt distribuert i stort 

antall. 

Foreningens medlemstall har vokst fra 336 til 422. I det forløpne 

år har Foreningen fått 104 nye medlemmer, mens 18 er utmeldt. Av 

de nye medlemmer er 3 livsvarige. Kontingenten fra disse er avsatt 

til et fond til fremme av Foreningens formål. 
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Foreningen mottok i mai i år - i forbindelse med et møte i Oslo-

avdelingen - en gave fra Radiotjanst, Stockholm, i form av 65 

grammofonplater med opptak av fuglesang fra i alt ca. 150 for-

skjellige arter. 

0 s 1 0, den 4. oktober 1950. 

Styret. 

 

 

Jar i Bærum, 16. februar 1950. 

Haakon Nærbø 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

Blindern, 5. oktober 1950. 
Leif R. Natvig. Per Bergan. 

Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte i Oslo 7. oktober 1950. 

årsmøtet ble holdt på Zoologisk Laboratorium, Blindern. Forman-

nen ledet m¢tet. Dagsordenen ble forandret, idet punkt 5, 6 og 7, kon- 



 

servator Holgersens foredrag, filmfremvisinigen og behandlingen av årsmøtet 

1951 ble rykket fram foran punkt 4, forslag til revisjon av norske fuglenavn. 

Årsberetningen og det reviderte regnskapet ble opplest og god 

kjent. Neste post var valg. Da formannen fraba seg gjenvalg, fikk valget 

følgende utfall: Formann: lektor Knut Kolstad, sekretær: cand. mag. 

Ragnhild Sundby. Lærer Haakon Nærbø fortsetter som kasserer. De, 

øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. Som varamenn ble valgt: cand. real. 

Aage Wildhagen og frk. Minna Jebsen. Revisorane, konservator Natvig og 

assistent Per Bergan ble gjenvalgt. 

Med hensyn til årsmøtet 1901 ble det overlatt til arbeidsutvalget ci 

avgjøre når og hvor dette skal holdes. 

Konservator Holgersen holdt så foredrag om dyrelivet på Peter I's øy. 

Det meget interessante foredraget var ledsaget av lysbilder. Etter 

foredraget ble det vist et par dyrefilmer, kommentert av konservator 

Holgersen. 

Etter en kart pause gikk en over til diskusjonen om norske fngienavn, 

på grunnlag av en liste utarbeidet av konservator Holgersen samrnen med 

15 andre fagfolk. Diskusjonen, som for enkelte navns vedkommende var 

ganske kraftig, bla greitt ledet av konservator Holgersen. En rakk 

imidlertid ikke å~ komme igjennom alle navnene, og det ble vedtatt at 

arbeidet skulle fortsettes på et ekstraordinært årsm¢te. Det ble overlatt til 

arbeidsutvalget å fastlegge dette. 

Fredning av Øvre Pasvik 

4. mai i år hadde Norsk Zoologisk Forening fellesmøte med Norsk 

Botanisk Forening angående fredning av Øvre Pasvik. Forfatter Carl 

Sshøyen orienterte om saken, og fortalte om. dyrelivet i Pasvikdalen, og 

professor Rolf Nordhagen behandlet plantene. Siste foredrag var iedsaget 

av lysbilder. Begge talerne understrehet sterkt nød 

av en totalfredning av Øvre Pasvik, da uerstattelige naturrikdommer ellers 

ville gå tapt. Staten har planene om en uthugging ferdig, og denne var det 

om å gjøre å hindre. 

Møtet som var godt besøkt ga talerne sin fulle tilslutning, og det ble 

vedtatt å la styrene i de to foreningene føre saken videre. 

I høst er det sendt en skrivelse til departementet der det på det 

innstendigste er henstilt til departementet, ved skogdirektøren om å 

medvirke til fremme av saken. 

Vi  håper  departementet forstår hva som her virkelig står på spill, og 

skåner landet for å miste slike sjeldne naturrikdommer. 

R. S. 
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