
Prisoppgaver i zoologi for skoleungdom 
Norsk Zoologisk Forening stiller hver år- opp en pris-
belønning for den beste besvarelse av en oppgitt oppgave i 
zoologi. Oppgavene er beregnet på den høyere skoles 
elever, men en elev som har begynt på en oppgave, har 
anledning til å gjøre den ferdig hosten etter avsluttet 
eksamen. 
Som prisbelønning stilles hvert år opp en bokpremie. 
Oppgavene for 1952 er kunngjort i Fauna hf. 4 1950. Hef-
tet fåes ved henvendelse til foreningen. 

For 1953 er det stillt opp følgende oppgaver å velge 
mellom: 
l. Fortell om livet ved et ekornreir. 
2. Trekkfuglenes ankomsttider ved ditt hjemsted. 
3. Undersøk hvilke måkearter som forekommer på ditt 
hjemsted og studer deres levevis. 

  4. Dagsommerfuglene i et begrenset område. Bestemmelse 
av de arter som opptrer der. 
Besvarelsen sendes styret i Norsk Zoologisk Forening, 

adr. Universitetet, Blindern. 
Før du går i gang med en oppgave ber vi om at du hen-

vender deg til foreningen for nærmere opplysninger med 
orientering om hjelpemidler etc. 



Til foreløpig orientering skal nevnes: C r i s t a  e n  m e r k e l i g  d a n n e l s e   

Av Chr. Hysing-Dahl. 
Oppgave l. Vi vet lite om ekornets familieliv. Fn av grunnene 
til det er at det krever meget tid og stor tålmodighet å følge 
livet i et bol. Forsøk å oppspore et økornbol cg legg merke til 
hvorden det er bygget, når ungene kommer, hvor lenge 
ungene holder seg i bolet og om de holder seg i nærheten av 
bolet etter at de er istand til å greie seg selv. Du være svært 
forsiktig når du er i nærheten av boltet. Hvis ekornet 
skjønner at bolet er oppdaget, flytter den ungene til et annet 
sted. 

Dersom en studerer ulike pattedyrformers kranier kan 
en ikke unngå å støte på en del kranier som har en 
langsgående kjøl_ eller list stående loddrett på 
hjernekassetaket. Den har sitt utstpring i nakkeregionen 
som en topp på supraoccipitale (øvre nakkebein), og 
strekker seg mediant forover til området ved suturene 
mellom parietale (issebein) og frontale (pannebein). Her 
grener den seg i to mindre fremtredende lister som bøyer 
av til hver sin side og slutter ved et fremspring like bak 
øyenhulen, pannebeinets prosessus postorbitalis. Den 
uparede og mediant forløpende del av disse listene kalles 
for crista sagittalis (issekammen), se fig. 1. 

Oppgave 2. Noter ankomstdatoen etter hvert som trekk-
fuglene innfinner seg om våren. Nøy deg ikke med datoen 
for de først ankomne eksemplarer, men forsøk også å finne 
tidspunktet for de forskjellige arters hovedtrekk. 

Oppgave 3. Vi har flere arter av måkene, men alle arter 
er ikke like vanlige på de forskjellige steder. Noen fore-
kommer bare som gjester av og til I denne oppgaven ønskes 
det opplysninger om de måkearter (terner og joer ikke 
medregnet) som kan sees på ditt hjemsted i løpet av året. 
Det er da av interesse å få vite hvilke arter som fore-
kommer hele året, til visse årstider og som sjeldne gjester. 
For de arters vedkommende som ruger på stedet, bør du 
undersøke koloniens størrelse og artssammensetning, tids-
punktet for fuglenes ankomst og avreise. 

Oppgave 4. Det finnes lange forskjellige arter dagsom-
merfugler, og ved innsamling av et slikt materiale kan da 
finne mange morsomme ting. Dagsommerfuglene er våre 
fargerikeste sommerfugler, og de kan forekomme på høyst 
forskjellige steder. Noter derfor nøye hvor sommerfuglene er 
samlet, og tiden for innsamlingen. Forsøk også å finne ut 
litt om mengdeforholdet mellom de forskjellige arter. 

For alle oppgavene gjelder: Noter alle iakttagelser straks i 
egen journal. Gi utførlige og nøyaktige opplysninger om 
finnested, tid og annet av interesse. Så håper vi at riktig 
mange vil gi seg i kast med en av oppgavene. Lykke til! Styret. 

Ved en overfladisk betraktning kan det synes som om 
issekammens opptreden er helt tilfeldig, endog innen de 
enkelte arter er dens utvikling høyst forskjellig. Imidlertid 
er dens forekomst med noen få unntakelser begrenset til 
insekt 
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kranier med hensyn til dette skillemerke, og enskjønt det vel 
i de fleste tilfeller holder stikk er det neppe en helt eksakt 
metode til å fastslå (,norske) grevlingskallers kjønn. Unge dyr 
uten særlig utviklet issekam vil være vanskelige å behandle, 
og likeledes vil de eldre dyr kunne by på problemer fordi en 
kan treffe hanner med relativt lav issekam cg hunner med 
høy 

etere if. eks. tenrek), flaggermus, rovdyr og en del aper. Hos 
rovdyrene finner vi den nevneverdig utviklet hos desmerdyr 
(Viverridae), mårene (Mustelidae), bjørnene (Ursidae) og 
hundene (Canidae). Hos apene finner vi dem hos 
orangutang, gorilla og gelada samt antydet hos en del 
andre. Videre finnes issekam hos kjøttetende pungdyr, 
sterkest fremtredende kanskje hos pungrotte. 

Fig. 2 viser nettopp disse tilfeller. I øverste rekke er av-
bildet en hann og en hunn som ifølge tannslit og forbening 
av suturene er av praktisk talt samme alder. Det er 
temmelig unge dyr og som en ser av figuren er der ingen 
kjennelig forskjell på issekammens utvikling og størrelse 
hos dem. I nederste rekke er avbildet to eldre dyr med 
samme tannslit, og her finner en nettopp det ovenfor nevnte 
tilfelle (som riktignok er temmelig ualminnelig) at hunnen 
har like stor issekam som hannen. 

Hos de dyreformer der issekam finnes, er det et karak-
teristisk trekk at den er mest utviklet hos de eldste dyr, 
mens de ganske unge dyr mangler den helt. Dette henger 
sammen med dens oppgave som muskelfeste for musculus 
temporalis, to store muskler som fra hver side av skalletaket 
går til processus coronoideus på underkjeven og som således 
sammen med masseter (de store tyggemuskler) er med å be-
vege underkjeven (se fig. 1). Hos unge dyr er muskelfestet for 
musculus temporalis beliggende på hver parietale og når 
ikke opp til midten (interparietalsuturen) av kraniet. 
Ettersom nå musculus temporalis utvikler seg, trekker dens 
utspring seg mere og mere opp mot skalletakets medianlinje 
og muskelfestet blir mere og mere uttalt, forsterket og «ef-
fektivisert» ved at issekammen vokser. 

Av de dyr som har utviklet issekam er vår egen grevling 
(Meles meles L.) absolutt blant de ledende når det gjelder 
kammens relative størrelse. Hos gamle dyr kan den nå en 
betraktelig høyde (ca. 10-13 mm), og den forandrer fullsten-
dig skallens ytre form i forhold til de unge individer der 
skalletaket er ganske flatt. Det er eiendommelig at utvik-
lingen av issekammen hos grevlingen (og vel også hos de 
fleste andre dyr med issekam) er kjønnsbestemt idet utvik-
lingen av den setter før inn hos hannene enn hos hunnene, 
og hannene har jevnt over stadig større issekam i forhold til 
alderen enn hunnene. A. Jacobi har benyttet dette til å av-
lese kjønneet direkte på grevlingkranier (Mitt. Zoolog. Mus. 
Berlin 1935 pp. 321-333), idet han sammenligner tannslitet 
som gir et uttrykk for alderer., med issekammens høyde Jeg 
har hatt anledning til å undersøke ca. 50 norske grevling 

 

Imidlertid vil Jacobi's metode være en brukbar orienter 
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ing am grevlingskallens kjønn, men en sikker metode, 
brukbar for alle tilfeller, er den neppe. 

vil en derfor finne at muskelfestemerket etter musculus 
temporalis ligger vidt atskilt på begge sider av interparie-
talsuturen, og dette må en da vente å finne hos en del 
flere hunner enn hanner. (37 mot 27). Fordelingen videre 
er ganske som en måtte vente, issekammen kommer først 
til utvikling hos hannene, 19 tvilsomme + 22 sikre mot 
hunnenes g tvilsomme + 7 sikre. Muskelfestemerkets 
skjæring med parietal-frontal-suturen har i denne 
forbindelse bare teoretisk interesse, beliggenheten av 
skjæringspunktet vil avhenge like mye av dyrets alder 
som av dets kjønn. 

Fleischers notis i Fauna nr. 3 1949 angående 
kjønnsbestemmelse av reveskaller vedrører også disse 
forhold. Han har funnet at muskelfestemerket etter 
musculus temporalis, om en følger det fra nakkeregionen 
og fremover, deler seg før suturene mellom parietale og 
frontale hos hunnene, mens muskelfestet hos hannene 
har en lengere uparet del (d.v.s. issekammen er lengere og 
deler seg først ved eller etter denne suturen. Dette har 
også sin grunn i issekammens kjønnsbestemte utvikling, 
men er nok ikke pålitelig som skillemerke mellom 
kjønnene. 

Konservator Håkon Olsen ved osteologisk samling ved 
Universitetet i Bergen henledet min oppmerksomhet på 
Fleischers artikkel og gav meg anledning til å undersøke 
170 kranier av rødrev (Vulpes vulpes L.) som finnes der. Jeg 
gikk gjennom materialet og kjønnsbestemte skallene etter 
Fleischers metode f ø r jeg undersøkte deres virkelige kjønn. 
Resultatet gis av nedenstående tabell: 

Det synes å fremgå av dette at issekammens utvikling 
hos rødrev foregår på den måten som er skissert foran, og 
at den også her setter inn først hos hannene. Hos unge dyr 

Fleischers metode til å avlese kjønnet på rødrevskaller 
vil derfor måtte kombineres med en eksakt 
aldersbestemmelse 
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før den vil ha noen verdi som orientering, men selv da vil 
den være ytterst usikker. 

I sin artikkel om snømusene i Fauna nr. 2 1951 
berører også Wildhagen visse kraniekarakterer som 
Zirnmermann benytter som skille mellom to arter av 
snømus, Mustela minuta og M. nivalis, (Zeitschr. f. 
Saugetierk. Bd. 15 1940). Et av skillemerkene er igjen 
utformingen av muskelfestet for musculus temporalis og 
den tilhørende issekams utvikling. Wildhagen finner ikke 
denne karakter særlig overbe-visende. Det ligger her nær 
å peke på at dersom issekammen og muskelfestemerkene 
hos snømus er underkastet de samme variasjoner som er 
nevnt for grevling og rev (og det er meget sannsynlig), bør 
en såvidt jeg kan se ikke legge for meget vekt på deres 
taxonomiske betydning. 

Det fjell som av de fleste jegere i området Kristiansand-
Mandal kjennes som Hekkfjell, ligger i Eiken i Vest-Agder 
fylke 2 km rett nord for Eiken kirke i nordenden av Lygne-
fjorden. På gradteig Fjotland 1:100 000, som ble utgitt i 
1942, finner en Hekkfjell på 58° 30' n.br., som riktig nevnt. 
i Schaannings fuglefauna (1916). 

Hvorvidt det finnes noe Hekkfjell i Telemark (H. L. Lø-
venskiold 1949) er meg ukjent, men i hvert fall kan det i 
tilfelle ikke ligge på 58°30', som anført av Løvenskiold i 
Håndbok over Norges fugler, side 863. 

Munthe-Kaas Lund sier at han har funnet navnet Hæk-
fjeld vest for Byglandsfjord på det gamle amtskartet. Han 
må da sikte til Hakfjeld (helst kalt Hakefjell), som ligger på 
58°46' n.br. 11 km sørvest for Bygland kirke. 

Lenger oppe i Setesdalen finnes et stort fjellområde, som 
på det gamle amtskartet kalles Hekfjeld (på 59°5' n.br. rett 
nord for Håhelleren og 20 km rett vest for Hyllestad i 
Setesdal). Men siden den geografiske breddeangivelse 
(58'30') i Schaannings fuglefauna stemmer presis med 
Hekkfjell i Eiken, må det være dette stedet, det siktes til. 

Til dette skal tilføyes at ingeniør Hans Hagen, Kristian-
sand fortalte meg i januar 1952 at han og hans bror, dyr-
lege Olav Hagen, har iakttatt flere fjellrypekull på Hekkfjell 
i Eiken i de aller siste år. Hekkfjell er forholdsvis lite i 
utstrekning; det er formet som en isolert og nokså rund 
kolle som når app til 705 m.o.h. Tregrensen går der på ca. 
5-600 m, og det øverste, trebare partiet ser ut til å være ca. 
1 km= i utstrekning, 

Det er følgelig fastslått at det sørligste kjente rugested 
for fjellrypa i vår tid ( ( liksom tidligere) er Hekkfjell i Eiken 
på 58°30' n.br. (Munthe-Kaas Lund anfører at fjellrypa også 
ruger på Skikulå, Gyafjell i Rogaland på 58°38' n.br.). 

På Hekkfjell må ruging finne sted 6-700 m.o.h. Dette er 
interessant å sammenligne med fjellrypas rugelokaliteter i 
våre sentrale og østlige fjellstrøk, hvor en må opp i ca. 12-
1400 m.o.h. for å finne de vanlige rugeplassene dens. Hans 

Kraniet er jo ansett som en av organismens mest 
konservative dannelser, og forskjeller i konstruksjonen 
der ansees alltid for meget betydningsfulle. Issekammen 
viser imidlertid at kraniet ikke er et helt uforanderlig 
byggverk i bein, men en levende dannelse som varierer 
noe gjennom individets liv. 

Summary. 

After having examined 50 skulls of the badger (Meles meles ,L) and 
170 skulls of the fox (Vulpes vulpes L) the author does not find the 
degree of development of the sagittal crest (crista sagittalis) quite 
satisfactory as a distinguishing marl; between the sexes for either of the 
two species concerned. 

Fjellrypa ruger på  Hekkfjell 

Av Edvard K. Barth. 

Her følger en beriktigelse av en artikkel av Hjalmar 
Munthe-Kaas Lund i «Fauna» h. 3, 1951, side 114: «Det 
sydligste rugested for fjellrypa i Norge.» 
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var meget tamme og lot seg fotografere på 4-5 m hold. Den 
6/9 så jeg en ung steinvelter i bukten ved Prinsen, Ostøya. 
Den gikk og ruslet alene nede i stranden, snart oppe på land 
og snart vassende inne på grunna. Den drev på med det 
arbeid som navnet sier den skal gjøre - nemlig å velte små 
steiner. Fuglen var meget tam, så jeg hadde anledning til å 
studere den på 3-4 m hold. 

og Olav Hagen har lenger nord i Eiken sett fjellryper leke i 
paringstiden ca. 450 m.o.h. 

Summary. 

Correction to Fauna 1951, pp. 114-117: The southermost 
nesting site for the ptarmigan (Lagopus mutus mutus) in 
Norway, is Hekkfjell (50 degrees 30 min. N.), Eiken in the 
county of Vest-Agder. This has been mentioned by H. Tho. L. 
Schaanning (1916) and still holds. Several clutches have 
been observed there in recent years. The nesting sites are 
found at 1500-2000 ft. above sea level, while nesting sites 
further north and east in this country rarely are found below 

Rødstilk (Tringa t. totanus (L.)) 

Om forekomsten av denne fugl ved Oslofjorden skriver 
Collett (1864 s. 190) « -- men forekommer dog temmelig 
almindelig i Omegnen af Christiania. - - De ruge aarligt paa 
sumpige Steder i Aasmarkerne omkring byen; paa denne tid 
vise de sig mindre sky end sædvanligt, og sætte sig gjerne i 
Toppene af Furutrær eller Enebuske. - - Allerede i den første 
uge af Juni sees nysudklækkede Unger.» 

Fra fuglefaunaen i indre Oslofjord 
sommeren 1951 

Av Hj. Munthe-Kaas Lund. 
Løvenskiold (1947 s. 731) kan tilføye: « - - at den nå er en 

sjelden rugefugl på Østlandet. Den ruger ved Larkollen 
(Aagaard 1930).» 

Om størrelsen av en unge skriver Collett (1871, s. 46): «En 
dununge, omtr. 3 Døgn gammel, havde Overnæbbets L. 14 
mm, Tarsen 27 mm, Mellemtaaen 26 1/2 mm, Bagtaaen 
8mm. •> Egne iakttagelser. 

På Ulykkesskjær, Asker, var jeg til kontroll 27/5; 2.-11. og 
16/6 uten å se noen rødstilk. Men da jeg ankom den 29/6 
laget to rødstilker et fryktelig spetakkel. Det er et forholdsvis 
stort grasbevokset område på dette skjæret, og jeg lette ca. 
1/2 time forgjeves etter reiret i denne fuktige grassletten. Så 
trakk jeg meg tilbake ut på sjøen, men holdt øye med 
rødstilkene i kikkert. Snart fikk jeg øye på 2 langbeinte unger 
inne iblant noen store planter, gjorde et hurtig fremstøt og 
fanget først en og siden ennå en dununge av rødstilk. 
Tarsene målte ca. 29 mm, noe som skulle tyde på at ungene 
ikke var mange døgn gamle. Den 13/7 fant jeg en av de 
ringmerkede unger, og den 30/7 så jeg en voksen og 

FORORD 

De følgende iakttagelser er en del av undersøkelser ved-
rørende sjøfuglbestanden i indre Oslofjord,. 
Undersøkelsene er utført med bidrag fra Norges 
Almenvitenskapelige Forskningsråd. 

Steinvelter (Arenaria i. interpres (L.)). 

Om forekomsten av denne fugl ved Oslofjorden skriver 
Collett (1864 s. i81): «Den viser sig aldrig langt inde i Fjor-
dene, og er derfor yderst sjelden observeret indenfor Drøbak; 
i Christianiaegnen vides endnu blot eet Exemplar at være 
skudt, if. Prof. Rasch ved Stejlene orntrent Aar 1829, og 
indsendt til Prof. Rathke.» 
Egne iakttagelser. 

På «Mikkel» (lite skjær ved Gåsøya). Ø. Bærum, så jeg den 
30/8 to voksne og fire unge steinveltere. De gikk sammen 
med en rødstilk og fire andre små vadere. Steinvelterne 
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funnet rugende ved Øieren. - - Den er strengt bundet til 
flate, sandete strandbredder, og her lægger den i sidste 
halvdel av mai sine 4 graagule, med sorte og brune pletter 
og punkter bestrødde egg i en fordypning i sanden; eggets 
længde er 28-31 mm., dets bredde 21-22 mm.» 

Olsen (1921 bd. II. s. 554) kan videre meddele at: «i den 
senere tid er den kun en enkelt gang (29. mai 1910) fundet 
rugende helt oppe ved Holmen i Asker (Thome). - - Som 
rugepladse udvælges sandede strandenge, og den skyr her-
under ligesaalidt som præstekraven menneskenes nærhed. 
I. midten af forrige aarhundrede hækkede den saaledes 
ligesom denne paa Oslo grunding, inde i byen. Æggene 
lægges enten i sand eller smaastenet grus, sjeldnere 
ovenpaa en tue (hvilket var tilfældet med et rede, fundet på 
Hovedøen i juni 1861).» 

Løvenskiold (1947 s. 746) har samme opplysninger om 
utbredelse, men skriver om eggleggingen: «Eggleggingen 
begynner undertiden i 3. uke av mai, mest alminnelig om-
kring 1. juni.» 

Kåre Oftedal (1935, s. 53-59) meddeler at på den flate 
singelstranden Molen, mellom Nevlunghavn og Helgeroa 
ruger hvert år noen dverglopar. Et år ble det første egg lagt 
7/6, det andre to dager etter, det tredje og siste igjen to 
dager senere. Den 3/7, etter 22 dagers ruging var de ta 
første ungene klekket. Før de var seks timer gamle kunde 
de gå omkring og finne seg mat. Den tredje og siste ungen 
ble klekket et døgn etter de to andre. 

Halfdan Møller jr. (1951 s. 131) meddeler at han den 
21j7 1951 ringmerket to unger av dverglo (få dager gamle), 
på noen sandflekker ved en grasmyr i Bærum, nær sjøen. 
Begge de voksne fuglene ble også sett. 

en flygedyktig rødstilk. Den unge var taus, mens den 
voksne skrek i ett kjør. 

Den 2/6 så jeg på Nordlige Ulveskjær (ca. 300 m. syd 
for Ulykkesskjær) en voksen rødstilk. 

På Terneholmen, Asker, så jeg den 5/6 to voksne rød-
stilker. På S. V. Brønnøyskjær, Asker, så jeg 31/7 en 
voksen og en flygedyktig unge av rødstilk. På Ostøya, i en 
grunn bugt N.V. for Prinsen, så jeg 8,l6 2 voksne 
rødstilker. Og som tidligere nevnt så jeg 30/8 en rødstilk 
på Mikkel, Ø. Bærum. 

Prestekrage (Charadrius h. hiaticula (L.)) 

Om utbredelsen i Oslofjorden av denne fuglen, som 
også kalles sandlo, større strandryle, skriver Collett (1864 
s. 177-178) «I den første halvdel af Juni findes ikke 
sjeldent dens Rede paa de lave Strandbredde ved 
Bækkelaget, paa Øerne, eller og paa Grundinger, der have 
dannet sig i Elvemundingerne, saasom ved Loelvens 
Munding; endnu i 1857 fandtes et Par endog hækkende 
paa den inde i Byen liggende Oslo Grunding.» 

Egne iakttagelser. 

På Midtre Terneskjær (ved Gåsøya) Ø. Bærum, så jeg 
19/6 en voksen prestekrage. Den 22/6 fant jeg en ganske 
stor unge (nebblengde 13.3 mm, vingelengde 70 mm, tarse 
26.5 mm) som ble ringmerket. 

På dette skjæret ruget 30 par makrelterner, 8 par hette-
måker og 1 par dverglo. 

Dverglo (Charadrius dubius curonicus Gmel.) Egne iakttagelser. 

Om denne fuglen som også kalles: mindre strandryle, 
dvergryle, skriver Schaanning (1916 s. 212): «Dvergloen 
ruger aarlig og forholdsvis almindelig hist og her ved Kris-
tianiafjorden; den forekommer saaledes spredt paa 
østsiden av fjorden fra Hvaler op til Moss, samt på 
vestsiden ved Fredriksvern, Larvik, Vallø og på Molen; 
dessuten er den 

På Ulykkesskjær, Asker, så jeg 27j5 en dverglo, og fant 
etter litt leting to reir med henholdsvis 4 og 1 egg. Begge 
reir lå ca. 8 m fra sjøen, det ene på sand og det andre på
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gress. Den 11/6 var det enslige egget forsvunnet, mens 
vannprøve av de 4 eggene i det andre reiret viste at de var 
klekkeferdige. Den 16/6 var disse eggene borte, ingen av de 
voksne å se. Men den 13/7 fant jeg et tredje dvergloreir 
med to egg, som vannprøve viste var sterkt ruget. Den 30/7 
så jeg en voksen dverglo, men ingen unger. 

På dette skjær ruget også 10 par makrellterner og 1 par 
hettemåker. 

På Nordlige Bjørkøyskjær, Asker så jeg ikke noen 
dverglo ved mine besøk 22/6, 6/7 og 15j7. Ikke desto 
mindre fant jeg den 2/8 tre temmelig nyklekkete 
dverglounger og så også en voksen dverglo. (En av ungene 
ble ringmerket). Den 15/8 var det meningen å ringmerke de 
øvrige unger, men selv etter at to mann hadde lett i ca. 1 
time fant vi ingen unger. 

På dette skjær ruget 6 par makrellterner og 1 par hette-
måker. 

x 21.0. Den 8/6 var eggene uklekket, men den 11/6 var 
reiret tomt og jeg fant to unger (som ble ringmerket) hen-
holdsvis ca. 5 og 10 m fra reiret. Den 16/6 fanget jeg ennå 
en unge og fotograferte den. Den 13/7 var det ingen 
dverglo å se på skjæret, men inne i en bukt på Ostøya rett 
inn for skjæret så jeg en dverglo. Den sprang rundt inne på 
stranden og fløytet «bekymret». En annen dverglo kom 
flygende og satte seg i nærheten. Da bruste den første opp 
fjærdrakten, løp mat den sist ankomne og jaget den langt 
avgårde utover sjøen mens den stadig fløytet. 

På dette skjær ruget 15 par makrellterner. 

På «Sydlige Svartskjær» (,i lille Ostsund) ø. Bærum, så jeg 
11; 6 et dverglopar; som gjorde avledningsmanøvrer på den 
vestlige del av skjæret. Jeg lette forgjeves etter reir en times 
tid; men da fant jeg en forholdsvis nyklekket dverglounge. 
Den ble ringmerket og fotografert, mens foreldrene holdt 
oppvisning i avledningsmanøvrer. Den 2/7 så jeg to vaksne 
dverglo og den 26/7 en. 

På «Ostøyskjær» (ved N.V. spiss av Ostøya). Ø. Bærum, 
så jeg 27/5 en dverglo og fant reiret med 4 egg som hadde 
følgende mål: 30.6 x 22.1; 30.5 Y, 21.9; 29.6 x 22.2; 28.8 
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Løvenskiold (1947 s. 790) meddeler: «Eggleggingen foregår 
på Jæren i siste tredjedel av mai, undertiden tidligere. Ved 
Horten inneholdt redene litt rugete egg 30/5 1948.» Egne 
iakttagelser. 

På dette skjær ruget 13 par makrellterner. 

Ved «Lilløya», bukt i Fornebulandet, Ø. Bærum, så jeg den 
15/6 to flygende dvergloer, og en på stranden. 

På Ulykkeskjær, Asker så jeg 27,'5 to hettemåker, !ant 
reiret som inneholdt et egg. Den 2/0 var reiret tomt. 

På »Midtre Terneskjær (ved Gåsøya), ø. Bærum, fant jeg 
den 19/6 et dvergloreir med 4 egg som hadde følgende mål: 
30.8 x 22.5; 30.3 x 22.3; 29.9 x 22.6; 29.2 x 22.1 mm. 
Den 22/6 var eggene borte, ingen voksen fugl å se. Den 10/7 
så jeg to voksne dvergloer. 

På Terneholmen, Asker, så jeg 27/5 seks hettemåker og 
fant et reir med et egg, og seks tomme reir. Den 5/6 så jeg 
ingen hettemåker, reirene var tomme På Nordlige 
Bjørkøyskjær, Asker så jeg 22/6 to hettemåker, og fant et reir 
med 1 egg. Den 6/7 var det fremdeles 1 (koldt) egg i reiret, 
ingen voksne hettemåker å se. På Midtre Terneskjær, Ø. 
Bærum, så jeg 19/6 en hel del hettemåker og fant i alt 8 reir 
med tilsammen 16 egg. Dessuten ringmerket jeg 2 
hettemåkeunger. Den 22%6 ble 2 unger til ringmerket og den 
10/7 ytterligere 3. Det ble i alt ringmerket 7 hettemåkeunger 
på dette skjær. 

På Yttre Terneskjær, Ø. Bærum, så jeg 19/Ø en hel del 
hettemåker, og fant i alt 25 reir med 56 egg. Det ble ring-
merket 3 unger. Den 22/6 ringmerket jeg 11, den 29/6 ring-
merket jeg 23, og den 26/7 3 unger. Det ble i alt ringmerket 
40 hettemåkeunger på dette skjær. 

På dette skjær ruget minst 30 par makrellterner, 8 par 
hettemåker og et par prestekrager. 

På «Yttre (nordlige) Terneskjær» så jeg to dvergloer den 
30/8. Det satt dessuten 2 kråker, 7 hettemåker og ca. 50 
makrellterner på skjæret. Kråkene fløy først opp, da jeg 
nærmet meg, og de ble jaget av ternene da de kom på 
vingene. Deretter fløy hettemåkene og ternene, og tilslutt 
dvergloene. 

På dette skjær ruget minst 24 par makrellterner og 25 par 
hettemåker. 

Hettemåke (Larus r. ridibundus L.) 

På Indre (vestlige) Dyna Skjær, Røyken, så jeg 16/7 seks 
hettemåker, og fant et reir med et egg. 

Om forekomsten av denne fugl ved Oslofjorden skriver 
Collett (1864 s. 218): «Foruden det første indenlandske Exem-
plar af denne Ferskvandsmaage der blot under Træktiderne 
sees i Fjordene, blev skudt paa Lungegaardsvandet ved 
Bergen af Stiftamtmand Christie, er blot eet individ, en Hun, 
senere observeret i Landet. Dette blev skudt ved Gaasøen her 
ved Christiania den 15. mai i$55 af Proprietær Hoff, og 
opbevares paa Universitetsmuseet.» 

På dette skjæret ruget også makrellterne. 

Summary. 
The author has made the following observations during the 

summer of 1951 in the inner Oslofjord: 
Turnstone (Arenaria i. interpres L) : A single clutch, and 

one specimen at two different localities. A new breeder in the 
district, Redshank (Tringa t. totanus L) : A single clutch, and 
several single specimens at several localities. 

Ringed Plover(Claaradrius h. hiaticula L): A single adult 
with one young, at one locality. 

Little Ringed Plover (Charadrius dubius curunicus Gmel.) : 
Three nests found at one locality, and one clutch at each of 
three other localities. 

Videre skriver Collett (11877 s. 124): «I de seneste aar 
vides dog blot et enkelt individ at være i landet, hvilket 
afgaves til Univ. Mus. Dette var skudt udenfor Christiania 27. 
Aug. 1876 og var en Hun fra foregående aar, der ikke havde 
ruget.» 

Schaanning (1916 s. 206) meddeler: «Den ruger bare i 
ferskvand med græsholmer og smaa-øer; egglægningen fore-
gaar i begyndelsen av juni,» 
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stilling ble bevart helt opp til nyere tid. Endog den store 
svenske naturforsker Linne hevdet i sine universitetsfore-
lesninger i Uppsala for 200 år siden den samme 
oppfatning am storkene og svalene, som ble sagt å 
overvintre på havsbotten. 

Gamle tiders kulturfolk, som persere og arabere, 
benyttet til dels trekkfuglene som basis for deres 
almanakk, og en viss indianerstamme i Nord-Amerika 
trodde at Scialia arctica (en trostefugl) bar sommeren 
med seg i sin blå fjærkledning. 

Fullt så elementære forestillinger har ikke vår tids 
vitenskap, men den kan bare gi meget diffuse og usikre 
svar på de tilsynelatende enkle spørsmål som melder seg i 
forbindelse med trekkfuglenes liv, ganske særlig det mest 
fundamentale: Hvorfor finnes det trekkfugler? 

Vi vil kanskje si det er lett å forstå at ikke alle fugler 
vil være her i det kalde nord året rundt, men vi skal være 
klar over at de fleste av fuglene kan tåle ganske lave tem-
peraturer. Selv kanarifugler kan klare seg i kuldegrader. 
Derimot vil snø, is og kulde i høy grad vanskeliggjøre 
matforsyningen, og dette er formodentlig hovedgrunnen 
til at fuglene trekker sydover om høsten. Imidlertid må 
en ikke tro at høst-trekket - like lite som vårtrekket - er 
noen slags fornuftreaksjon. Fuglene kan ikke tilskrives 
intelligens av den art at de tenker det er best å flytte 
sydover når det lir ut på høsten. Deres handlesett er 
sikkert betinget av instinktet, og utløses av ytre faktorer, 
neppe ved noen medvirkning av fuglenes intelligens. 

Man finner da også lett eksempel på at de voksne 
fugler drar sydover igjen før klimatiske forhold eller 
mangel på føde tvinger dem til det, ja endog før 
sommeren har begynt å helle. 

Om vi nå likevel godtar vår barske vinter som grunn til 
at fuglene trekker sydover om høsten, så møter vi straks 
problemet: Hvorfor kommer de nordover om våren? Vi 
kan finne enkelte rimelige forklaringer her, men vi vet ikke 

Black-headed Gull (Lamas r. ridibundus D: Three colonies of 7, 8, and 
25 nests have been observed. In addition, single nests have been found 
at several other localities. 
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Trekkfuglenes gåter Av 

Vidar Risberg. 

Selv om de fornuftige blant oss vil si at en svale gjør 
ingen sommer, så vil vel de fleste innrømme at de føler en 
egen glede og forventning når de ser og hører våre lang-
vegsfarende sommergjester. Vi skal være ganske hardkokte 
om vi ikke et øyeblikk vender ansiktet med et smil opp 
mot lerkens gjensynshilsen og lar hverdagtankene få luft 
under vingene og fly hen til solvarme farvann i det fjerne. 
Kanskje vil vi gripe oss i å fundere litt over naturens 
mange vidunderlige gåter, og vi finner ut at trekkfuglenes 
liv er et av de naturfenomen som homo sapiens i dag som 
alltid før omfatter med den mest følelsesmettede interesse. 

Vi undrer oss over den store regelmessigheten fuglene 
viser i trekkene, vi spekulerer på hvorfor de er trekkfugler, 
og sist men ikke minst, vi forstår ikke hvordan de finner 
vegen. 

Aristoteles lærte at en del av trekkfuglene «gjemte seg» 
istedet for å flytte til et vinterkvarter, og denne fore 
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FAUNA hvilken rolle de forskjellige faktorer spiller: For det første, 
når den tiden kommer at eggene er klekt ut og ungene skal 
ha mat, i massevis, da er det gunstig å ha en lang dag til 
rådighet, og lange dager finner fuglen om sommeren på 
høye breddegrader, der også sommeren bringer myriader 
av insekter og rikelig med vegetabilsk føde, så alt ligger 
godt til rette for den voksende familie. -- Til dette kan man 
innvende: Ville det være n ¢ d v e n d i g for fuglene å fly 
den lange vegen for å bringe opp den nye slekt? Det vet vi 
naturligvis ikke, men som en ekstra forklaring kan vi anta 
at tropiske og subtropiske strøk har vært nærmest over-
befolket en gang, slik at nøden tvang fram en kortvarig 
utvandring i rugetiden. Vandringen kan så ha utviklet seg 
etter hvert til de lange trekk vi ser i dag. Helt utelukket er 
det vel heller ikke at istidene har spilt en rolle, ved at den 
fremadskridende is har tvunget fuglene til å ta opphold i 
varmere soner på den kaldeste årstid. Denne teori 
forutsetter, som man ser, at trekkfuglene opprinnelig var 
hjemmehørende på høye breddegrader, mens den første 
tolkning går ut ifra at fuglene alltid har hatt sitt hoved-
kvarter i varmere soner. 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 

Hvordan nå enn den historiske utvikling har vært, så ser 
vi i dag de meget regelmessige trekk vår og høst. Særlig 
hos større fugler finner vi den mest forbausende punktlig-
het. I løpet av 14 års observasjoner i Amerika fant man at 
en bestemt sneppeart la sine egg mellom 26. og 29. mai, 
etter en flukt som måtte strekke seg over ca. 15 000 km. --
Det finnes sjøfugler som med ganske stor sikkerhet 
passerer bestemte stasjoner ved nordlige kyster på samme 
dag hvert år. Naturligvis finner man uregelmessigheter, 
særlig ho; mindre fugler, og ikke bare slike 
uregelmessigheter som kan skyldes de små fuglers større 
avhengighet av vær og vind. En del arter viser også stor 
individuell spredning i tiden for trekket både vår og høst. 
Men for oss gjenstår dog å forklare hvordan i alle fall en 
del fugler kan mestre den store punktlighet vi observerer. 

Arg. 4 - 1951 

J. Steenberg 8s Co Boktrykkeri, Drammen 
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Det er rimelig å tenke seg at det hele henger sammen 
med årlige variasjoner i fuglenes kjønnsdrift, men man må 
likevel søke et eller annet ytre irritament, som - billedlig 
talt - viser fuglene hvilken dag det er. 

Ganske nærliggende slike irritament finner vi i luftens 
temperatur og fuktighet og i dagens lengde. Skjønt man 
nok kan påvise at. mange fugler ikke trives i de høyeste 
temperaturer som tropene byr på, og skjønt man vel kan 
anta at deres trivsel kan avhenge av fuktigheten, er det 
neppe trolig at man på dette vis finner den fulle forklaring. 
Derimot har man eksperimentelle bevis for at dagslysets 
lengde virkelig spiller en rolle. Bl. a. har W. R o w a n i Ca-
nada fanget inn spurvefugler (Junco h i e m a l i s ) ,  s o m  er 
regelmessige trekkfugler, satt dem i bur og gitt dem 
kunstig belysning utover hosten med jevnt økende kunstig 
dagslengde. Det er interessant å merke at burene var åpne 
mot to sider for vær og vind, slik at fuglene måtte tåle 
utetemperatur. De trivdes utmerket under disse forhold. 
Hos de kunstig belyste fugler kunne Rowan i desember og 
januar, ja til og med så tidlig som i november, iaktta 
forstørrete kjønnsorganer, samtidig som fuglene begynte å 
synge og vise stor uro. En sammenligningsgruppe, som 
levde under nøyaktig samme forhold, men uten kunstig lys, 
forholdt seg passiv, og fremviste ingen endringer i 
kjønnsorganene. Fuglene ble sluppet fri midtvinters, og de 
aller fleste av kontrollgruppen holdt seg da på stedet, mens 
de bestrålte for størstedelen forsvant. Øyensynlig hadde 
disse tiltrådt en fremskyndet vårtrekk. Rowan antok at 
kjønnsorganenes vekst fremkalte Økt produksjon av 
hormoner som igjen utløste trekket. Andre forskere, t. eks. 
H. B i s o n e t t e, har hevdet at hypofysens forlapp skulle 
styre hele forløpet. Det er nemlig blitt vist at injeksjon av 
hypofyse-ekstrakt har fremkalt den uro som er typisk for 
trekket. 

Gjentatte forsøk a la Rowan har ikke alltid bekreftet 
hans første resultat, men man kan kanskje si at det likevel 
er sannsynlig at indresekretoriske forhold er bestemmende 
for 
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Fig. 1. - Gjenfunn av stokkender ringmerket og sluppet i 

Taubila, Finnland. Disse fuglene stammet fra engelske egg. 
Fuglene oppførte seg som typiske trekkfugler og dro mot 
sydvest sammen med de finske stokkender. Dette til tross for 
at de engelske stokkender i hjemlandet er standfugler. 

Åpen ring angir merkeplass, punkter gjenfunnssted. 
Brudden linje avgrenser- vinterkvarteret til den finske 
stokkandbestand. (Etter Vålikangas). 

trekket, og at de indresekretoriske forhold påvirkes av ytre 
irritamenter. Man har dog bevis for at tidssammenhengen 
mellom kjønnsorganenes utvikling og trekket ikke alltid er 
så enkel som Rowans eksperiment viste: Den indiske rosen-
stær har fullt utviklete kjønnsorganer lang tid før trekket 
begynner, og der finnes ender som allerede senhøstes foretar 
parringsforsøk. 

Til Rowans forsøk med dagslysets lengde, må man også 
bemerke at det ikke kan forklare vårtrekket for fugler son, 
overvintrer under ekvator eller på den sydlige halvkule (vi 
taler hele tiden om trekkfugler med sommerkvarter i nord;. I 
siste fall kunne man naturligvis tenke seg en hel omvending 
av mekanismen med lysets innvirkning, slik at trekket (både 
vår og høst?) blir utløst av den avtagende dagslysvarighet. 

Med disse vage antydninger til forklaring på trekkets 
utløsning går vi videre til neste problem: Trekker fuglene 
virkelig tilbake til nøyaktig samme sted hvert år? I så fall: 
Hvordan finner de vegen? 

Til første spørsmål kan vi i de aller fleste tilfelle svare et 
bestemt ja. 

Det siste spørsmål gjelder den mest interessante gåte i 
trekkfuglverdenen. Den enkleste forklaring ville naturligvis 
være at det hele er en erfaringssak: Etter hvert kan fuglene 
ha ervervet seg kjennskap til landemerker og utviklet en 
stifinnerevne som er gått i arv fra generasjon til generasjon. 
Men det e r ikke så enkelt . Vi finner nemlig lett eksempel på 
at foreldre forlater sine unger på et tidlig tidspunkt og flyr i 
forvegen sydover. Det finnes og eksempel på at ungene 
benytter en annen veg enn foreldrene. Her bør nevnes at 
trangen til å vende tilbake til et b e s t e m t sommerkvarter 
ikke synes å være «medfødt». Finnen V å 1 i k a n g a s har 
bragt andegg fra England til Finnland. De utklekte unger 
vokste opp i Finnland, emigrerte sydover om høsten og flere 
kom tilbake til Finnland neste sommer (fig. 1). Dette synes å 
vise at sommeroppholdsstedet er pre 

get i fuglen ikke så meget ved arv som ved miljø. Men det 
forandrer ikke selve navigasjonsproblemet. 

I mange tilfelle går flukten over store strekninger åpent 
hav. Den lille kolibri krysser den meksikanske golf. «Pasific 
Golden Plower» (en heilo) presterte å navigere riktig over 
4500 km åpent hav fra Havaii til Alaska. Ingen 
landemerker finnes der! Man finner sjøfugler som med 
usvikelig sikkerhet tar seg fram til en eller annen liten øy 
som er deres sommerhjem, og som de bare kan nå etter 
meget lange flyvninger over hav uten spesielle kjennetegn. 

Om nå fuglene ikke navigerer etter landemerker, kanskje 
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tur hjem, og dermed flyhastigheter som bie ganske høye. 
Dette forhindrer ikke at forsøksresultater i enkelte tilfelle 
kan tolkes ved «rekognoseringsteorier» og det er da også 
mange forskere som holder på dem. Det eneste som her 
kan bringe sikkerhet, er et meget stort antall prøveflukter 
over ukjent territorium, der hver enkelt fugl følges av 
observatør i fly. Slike forsøk er i siste år blitt utført, særlig 
i Amerika, men resultatene er absolutt ikke entydige. 

de finner fram ved hjelp av himmellegemer; sol, måne 
eller stjerner? Dette vet vi ingenting om, men mange t ror 
at solen er fuglenes viktigste holdepunkt, ved siden av 
kystlinjer, fjell, elver. Naturligvis er det tenkbart at 
solhøyden kan være preget i fuglen og få den til å søke 
opp til riktig geografisk bredde, men det finnes nok av 
fakta som synes å vise at fuglene i alle fall må ha andre 
midler til å finne fram. Man kan nevne eksperiment der 
man har fraktet fugler lenge strekninger vekk fra deres 
sommeroppholdssted, i forskjellige himmelretninger Stær 
som ble fanget inn i Tyskland fant vegen hjem over 
strekninger opp til 600 km. Svaler har på samme vis 
funnet vegen over minst 1000 km ukjent land. (De ble 
fraktet opp til 16-----1700 km fra sitt oppholdssted, og 
var da sikkert meget langt vekk fra det område de kunne 
ha noe visuelt kjennskap til.) 

Blant andre teorier til å forklare fuglenes evne til å finne 
hjem etter transport til ukjent sted, kan vi nevne slike som 
først S. E x n e r har undersøkt: At fuglen skal ha et organ 
som registrerer trykk og aksellerasjon under transporten, 
at den på grunnlag av de oppsummerte impulser i dette 
organ kan fly «motsatte» veg hjem. Det har bl. a. vært an-
tydet at kanalene i det indre øret skulle kunne tjene som et 
slikt organ, og for et par år siden behandlet svensken G. I 
s i n g en slik teori rent fysikalsk. Han antok at det indre 
øret kunne registrere den såkalte Coriolis-kraft (som 
skyldes jordens dreining om sin akse, og som virker på alle 
legemer som beveger seg relativt til jorden. Kraften Øker 
regelmessig fra polene mot ekvator.) 
Effekter av samme slag ville imidlertid fuglen registrere 
som folge av krumninger i dens bane, med resulterende 
sentrifugalkraft, og det er litt vanskelig å forstå at fuglen 
skulle ha evne til å sjalte ut de sistnevnte effekter ved å fly 
rett-linjet. Coriolis-effekten ville i alle fall bli meget liten. 

Naturligvis kan man tenke seg at fuglenes evne til 
visuell orientering er langt bedre enn vår egen. Man kan 
anta at deres øyne er følsomme for ultrarødt lys, hvilket 
ville gjøre det mulig for dem å se langt også i disig vær. J. 
B. W a t s o n og K. S. L a s h 1 e y har imidlertid vist at 
kyllingers og duers Øyne ikke er følsomme for utrarødt 
lys, og sannsynliggjort at den maksimale synsvidde for 
fuglene under de mest gunstige omstendigheter, skulle 
være ca. 150 km. En fugl i normal flyhøyde vil forøvrig 
ikke kunne se lengre p.g.a. jordens krumning (om vi ser 
bort fra høyere fjell). 

Det er teoretisk tenkbart at fuglene finner hjem ved en 
slags prøving og feiling, en rekognosering som foregår 
mer eller mindre planmessig, inntil fuglene kommer over 
kjent territorium. Man har t. eks. tenkt seg muligheten av 
en spiralformig bane, eller at en større gruppe 
forsøksfugler vil spre seg ut radialt, og at en viss prosent 
av dem derved slumper til å ta retning mot kjent land. 
Ingen av disse spesielle antakelser synes å stemme helt 
mer erfaringen. Den rent radiale spredning vil gi en 
mindre prosentdel hjemkomne fugler enn man ofte 
observerer. Den spiralformige rekognoseringsbane ville 
kreve en uforholdsmessig lang fly 

Ved å transportere fuglene i roterende bur eller under 
narkose, skulle man kunne eliminere alle muligheter for 
oppsummering av kinematiske effekter under transporten 
Dette er blitt gjort, og det synes som em evnen til å finnu 
hjem bevares uforstyrret også i disse fall. 

C. V i g u i e r var visstnok den første (1882) til å anta 
en slags magnetisk teori for fuglenes navigasjonsevne. Se-
nere har flere andre forskere vært inne på teorier om mag-
netiske eller elektriske felter. Et av de nyeste forsøk i 
denne retning skyldes H. L. Y e a g 1 e y som siden 1942 
har vært 
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navigasjon, mens de andre i langt større antall fant vegen 
hjem. Hans senere forsøk bekreftet imidlertid ikke dette 
resultat. Mange duer med jernplater fant da vegen hjem, men 
deres gjennomsnittlige flytid ble adskillig lengre enn for de 
andre, noe som kanskje kunne tydes som navigasjons-
vanskeligheter. Det viste seg senere at et magnetisk uvær 
hadde gått over trakten nøyaktig under tiden for de siste 
forsøk, og Yeagley antyder at dette kan forklare det faktum 
at alle de rapporterte duer hadde en flyretning som var 
systematisk forskjøvet til en side for den riktige retning. 

opptatt med storstilte forsøk delvis i samarbeid med den 
amerikanske hærs brevdueavdelinger. (Man må kunne gå ut 
ifra som ganske sikkert at brevduenes navigasjonsevne (over 
ukjent land) er basert på de samme prinsipper som ville 
fuglers). 

Yeagley forutsetter at fuglene har organer som er føl-
somme for jordmagnetismen og for Corioliskraften, på et 
sådant sett at de kan navigere fram til et sted med «kjent» 
styrke for jordmagnetismens vertikalkomponent og f or 
Corioliskraften. Da Corioliskraften varierer lineært med den 
geografiske bredde (med andre ord er den samme overalt på 
samme geografiske breddegrad), og de «magnetiske bredde-
sirkler» ikke faller sammen med de geografiske, men skjær - 
rer dem, kan rent teoretisk Yeagleys hypotese forsvares. 

Skulle imidlertid fuglen kunne nyttiggjøre seg følsom-
heten for de to slags krefter, måtte den ha middel til å be-
dømme sin egen hastighet i forhold til jordoverflaten, da 
effekten av kreftene alltid vil avhenge av fuglens hastighet 
relativt til jordoverflaten. Dette forhold kompliserer unek-
telig teorien som allerede fra før er tilstrekkelig «oppkon-
struert». Man kan dog tenke seg at fuglens oppfatning av de 
nevnte stimuli er basert på en slags vanlig marsjfart, even-
tuelt at dens visuelle bedømmelse av farten er tilstrekkelig. 

Yeagley har ikke latt seg skremme av tildels ganske hård 
kritikk, og det faktum at andre forskere med bestemthet 
hevder at fuglene ikke reagerer på magnetfelter. Dette påstås 
bl. a. av D. R. G r i f f i n, som sier at fenomenet er studert 
eksperimentelt. 

I to publikasjoner (1947 og 1951) meddeler Yeagley sine 
foreløbige resultater: For å prøve om jordmagnetismen vir-
kelig spiller en rolle har han forsynt brevduer med magne-
tiske jernplater på vingene og latt kontrollgrupper dels uten 
plater, dels med umagnetiske kopperplater utføre samme 
prøveflukt. 

Resultatene er ikke klare. De .første forsøk syntes å tyde 
på at fuglene med magnetplater ble sterkt forstyrret i sin 

 
med forholdsvis små individuelle avvik. Hva nå grunnen til 
dette måtte være, må man innrømme at de observerte fly-
retninger absolutt synes å tyde på en eller annen dirigerende 
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kraft, at fuglene altså ikke finner fram ved ren prøving og 
feiling. 

hastigheten ved et 300 miles løp. Dette syntes ganske una-
turlig da forsøksbetingelsene ikke frembød særlige momen-
ter som kunne forklare fenomenet. Senere ble imidlertid 
forholdet satt i forbindelse med magnetiske uvær som følge 
av solflekkaktivitet. Noen entydig sammenheng har man 
naturligvis ikke kunnet påvise. Ved å fremstille duenes 
midlere hastigheter i de forskjellige løp som funksjon av 
solflekkantallet samme dag, fikk man et ganske uordnet 
bilde. Hvis man dermot tegnet inn hastighetene mot 
solflekktallet dagen i forvegen, ble det en rett god orden i 
figuren, som tydet på vanskeligere orienteringsforhold for 
duene ved økt solflekkaktivitet. Nå er det et kjent faktum 
at de magnetiske uvær kommer ca. 24 timer etter 
solflekkene observeres, og Yeagley mener da å ha fått et 
nytt sterkt indisium for at duene virkelig reagerer på 
magnetiske felter. 

Yeagleys "trumf-ess" skulle være hans teori om hjemste-
dets konjugerte punkt. Dermed menes et annet sted på jor-
den med samme geografiske og magnetiske bredde som 
hjemstedet. Man finner ofte mere enn to slike punkter, da de 
magnetiske breddesirkler forløper meget uregelmessig, og 
således kan skjære en og samme geografiske breddesirkel på 
flere, forholdsvis nærliggende steder. 

Om nå duene kjenner sitt hjemsted ved dets Corioliskraft 
og dets jordmagnetiske vertikalkomponent, skulle de føle seg 
like meget hjemme på hjemstedets konjugerte punkt (fig 2). 
Yeagley har foretatt flere prøver for å bringe dette på det 
rene. Duene ble trenet opp til å finne hjem over relativt små 
avstander fra sitt hjemsted. Deretter ble de bragt langt bort, 
til nærheten av det konjugerte punkt. Da de ble sluppet der, 
frembød deres flyretninger et noe uordnet bilde, som ikke 
tillot noen bestemt slutning, men det synes klart at den 
midlere flyretning i de fleste tilfelle pekte noe nær mot det 
konjugerte punkt. 

I flere tilfelle lot Yeagley eksperimentene komplettere ved 
observasjon av duene fra fly. De derved opptegnede flybaner 
er ikke tallrike nok til pålitelig statistisk studium, og 
Yeagley pointerer selv nødvendigheten av mere omfattende 
undersøkelser med fly. Imidlertid synes de foreløbige resul-
tater her igjen å tyde på at duene tar ut en bestemt retning 
som de flyr i lengre tid, heller enn å drive rundt på rekog-
nosering. 

Blant andre resultater fra Yeagleys forsøk kan nevnes at 
duene så ut til å sky transformatorstasjoner og byer under 
sin flukt. Han refererer også forsøk utført av A. H o c h m a 
n med radarstråler mot villgjess. 11 ganger ble radarstråler 
rettet mot villgjess i formasjonsflukt. Alle 11 gangene brøt 
gjessene formasjonen. 

Det er unektelig vondt å tro at duer og andre fugler skal 
ha organer med slik følsomhet som Yeagleys teori forutset-
ter, og man gjør vel klokest inntil videre å stille seg skeptisk 
til saken. 

Man kan dog ikke benekte at her åpnes meget 
interessante vyer, og at det vil være av den største betydning 
om man kan bevise eller motbevise en gang for alle om 
fuglene reagerer på magnetiske eller elektriske felter. 

Smånotiser 

1. Noen fuglenotiser fra 1951. 

Lappspurv (Calcarius lapponicus). Da lappspurvens trekk 
visstnok er lite kjent, nevner jeg at jeg 2/5 så en hann i 
Stokke. Den satt på en lysledning og sang. 

Såerle (Motacilla flava thunbergi). Kolonien på Ilene i Sem 
var i vår auka til fire par. Videre observerte brevdueholdere i New Jersey i 1948 at 

den midlere hastighet for et 100 miles «løp» ble bare 1/3 av Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus). Bestanden i Borrevan-
net er i stadig vekst. H. Møller jr. og jeg hørte i alt ni 
syngende hanner her 10/6. Dessuten hørte vi i vår to 
stykker ved Presterødkilen, Tønsberg, og to ved Akersvannet 
i Stokke (17/6). 
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3. Mus kontra rotter. Sivsangeren (Acrocephalus schoenobaenus). 10/6 horte H. 
Møller og jeg tre syngende hanner ved Borrevannet. 

Rødvingtrost (Turdus musicus). I oktober måned var det uvanlig 
mye rødvingtrost å se på trekk. Trekket kulminerte mellorn den 
15. og 20. 

Jeg bor like ved sjøen I stranden kan en ofte se rotter som er 
nede og forsyner seg av havets delikatesser. Og så vandrer rot-
tene opp til hønsegården hvor de forsyner seg av hønsematen. 
Jeg pleier hvert år skyte 10-20 stykker her - det er jo snart det 
eneste lovlige vilt! 

I sommer har jeg ikke sett mere enn to rotter - eller 1 to 
ganger? 

Steppehauk (Gi7cus macz°ourus). 3/5 ble det på Kile i Stokke 
skutt en steppehauk. Det var en voksen hunn som ble sendt til 
Stavanger museum. Konservator Holgersen opplyser at dette er 
det 14. eksemplaret av arten i Norge. 

Knekkand (Anas querquedula). 13/5 så jeg en flokk på ca. 15 
stykker i Akersvannet, og 14/5 fire stykker ved Borrevannet. 
Ved Akersvannet så jeg også en hann 20/5. 

Til gjengjeld har vi hatt en uhyggelig masse husmus. Sist-
nevnte fenomen er alminnelig over store distrikter - i Froland 
skal musene bl. a. ha spist opp ( ! ) kirkeorgelet. 

Er det noen årsaksammenheng mellom mangel på rotter og 
overflod av mus? 

Alf Dannevig. 

Skjeand (Spatula clypeata). Det ser ut til at bestanden i 
Borre~ vannet er i vekst. 14/5 så jeg fem hanner i lufta på en 
gang. Toppdukker (Podiceps crisatus). 14/5 så jeg en toppdukker 
i Borrevannet. Den ble ikke sett mer enn den ene gangen. 

Myrriks (Porzana porzana) I vår ble myrriksa hørt på tre 
forskjellige steder i nærheten av Tønsberg. 20/5 hørte jeg en ved 
Presterødkilen, og 15/6 hørte H. Møller og jeg en ved Kjelleolla 
og 17/6 en ved Akersvannet. Dessuten så jeg en ved Presterød-
kilen 22/9. 

4. Kirsebærfinken sett på Evje. 

Det var tidleg på dagen den 20. september 1951 at eg fekk 
auga på to framande fuglar. Dei sat i eit tre omlag 40 meter frå 
meg, og dei tyktest vera. svært store. Omlag som ein sidensvans. 
Då eg kom nærare såg eg at det var rett. Fuglane v a r svært 
kraftige, og dei verka nærast klossete. Hovudet var etter måten 
stort til kroppen, men på den andre sida var halen så alt for 
liten. Nebbet var stort og breitt, likt det til dei som lever mykje 
av fr,), knoppar, kjerner osfr. Undersida til den eine var nærast 
gråbrun, medan den andre hadde ein staseleg raudfarge i 
bringa. Eg kunne også sjå ein klår blåfarge på vengefjørene. 

Sothøne (Fulica atra). 10/6 fant H. Møller og jeg to sothønereir 
ved Borrevannet. I det ene var det fem, og i det andre ni egg. Olav 
Hagelund. 2. Litt om topplerka på Etterstad i Oslo. 

Hele vinteren 1950-51 så jeg nesten daglig en eller flere topp-
lerker på eller like ved Etterstad trikkeholdeplass i Oslo. De 
trippet rundt sammen med spurvene og brydde seg lite om tra-
fikken. 

Fuglane var lite redde. Eg kunne gå nokså nær dei føør dei 
flaug. Då eg hadde kjennemerker nok, for eg heim etter 
"Søderberg" Eg fann ut at det måtte vera Kirsebærfinken.
 (Coccoth) 
austes coccothraustes L). Eg veit godt at denne er svært sjeldsynt i 
Noreg, men eg har så sikre merker at eg har knapt teke feil. 

Den 30. mai 1951 fant jeg etter utrolig mye leting et reir med 
fire egg. Det lå åpent til like ved en lekeplass. Både egg og unger 
gikk helt i ett med omgivelsene. Første unge ble klekket 2/6, nr. 2 
kom neste dag. Det tredje egget ble tråkket i stykker, det fjerde 
var goldt. Begge ungene forlot reiret den 11/6. 

Den 1/6 hørte jeg flere hanner synge, og jeg så flere såvidt 
flygedyktige unger bli matet, så det hekket tydeligvis flere par 
samtidig. 

I november 1951 innfant det seg igjen flere topplerker på 
trikkeholdeplassen. 

Odd Låtun. 

I fleire av fuglebøkene står der at kirsebærfinken streifer i 
kring om vintrane her i Noreg. Ein kjend ornitolog sa til meg at 
«det går år mellom hver gang kirsebærfinken blir sett i Norge" 
Skal tru om det er fleir som har sett denne i år? 

Ei stund seinare kom det tre fuglar til av same slagen, men 
omlag ein time etter var dei borte alle i hop. Eg har heller ikkje 
sett dei seinare. 

Olav Andr. Dovland. 
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7. Overvintrende bjørkefink (Fr ingilla montifringilla) ved Jevn-
aker. 1. I et treskap for brannslanger, oppført på murvegg. 

Adkomsten var på siden, i åpningen for vannrøret. 
Da jeg tror det er av interesse for mange fuglevenner kan jeg 

meddele at jeg den 18/2-52 observerte en bjørkefink på mitt 
fuglebrett her i Skogstua ved Jevnaker på Hadeland. 

Bjørkefinken var etter alt å dømme en hun og den tok for seg 
av den utlagte mat, sammen med meisene. Finken viste meget 
god appetitt og var et livlig innslag blant mine venner fra fugle-
brettet. 

Johann Kluh. 

2. I vinduskarmen på et tørkerom for trematerialer, i murhus. 
Istedet for glass var det skråttstilte bord som ga luftilførsel, men 
hindret direkte sollys. Vinduet var i annen etasje. 

3. Under en appelsinkasse anbrakt på et utbygg til et murhus. 
Utbygget hadde tjent som fundament for en maskin og var oppført 
i høyde med grunnmuren. Det hadde buet overdel, så kassen som 
lå med bunnen opp, hvilte på midten. 

4. I gråsteinsmur under pakkhus mot sjøen. Ved høyeste flo i 
rugetiden, var inngangen mindre enn 50 cm over vannflaten. 
Disse 4 var på vegger som vendte mot nord eller nordost. 

5. Under skifertaket på et enetasjes hus med adkomst gjen-
nom åpningen etter en knust taksten. Ved reparasjon ble reiret 
med fjærklæde unger flyttet ca. 1,5 m til passende sted. Foringen 
fortsatte og kullet ble fremfødd. Huset var skygget av nordvest-
veggen til et større 4-etasjers bygg i 3,5 meters avstand. 

6. I gråsteinsmurer langs bekker, på 5 steder. Av disse var 4 
under brooverbygg. Det femte lå i skyggen av tett treplantning på 
sørsiden av bekken. 

7. Under primitive broer over bekkene i utmarka, på 2 steder. 
8. I gråsteinshauger som var lagret ved byggetomter, på 3 steder. 
Forskjellen mellom disse steinhauger og naturlige ras i fjellet er, 
foruten beliggenheten, at steinene har mer ens størrelse, andre 
dyr har ikke tilhold der, og vegetasjonen mangier på og mellom 
steinene. 

Linerla må ha tilpasset seg mennesker nesten like meget som 
spurv og stær. Men den blir ikke som stæren favorisert med egen 
bolig, skjønt den sikkert er like populær. 

Gustav Devold. 

8. Lappspove (limosa lapponinca lapponinca L.) ved Florø vinterstid. 
19. januar 1952 såg eg eit enkelt eksemplar av lappspove som 
leita etter mat i eit vass-sig på Nærøyane, omlag en halv mil 
nordvest for Florø. Fuglen vart skoten. Det viste seg å vera ein 
han i vinterdrakt. Fjørfellinga hadde teke til. Skinnet er no i B. 
Wilmann sin samling. 

Av dr. Løvenskiolds «Norges fugler» går det fram at berre 3 
eksemplar av denne arten tidligare er meldt observert her i landet 
om vinteren, det siste i 1904. 

Asbjørn Nybø. 

9. Tidlig vårtrekk for knekkender (Anas querquedula L.) på Ringerike 
1952. 

Av de tusener av ender som har passert Ringerike på 
vårtrekket i år, har jeg to ganger funnet denne sjeldne andearten, 
begge ganger i Randselva like nord for Hønefoss. 

Den 14. april skremte jeg opp to knekkender ( 3 og  j. 
Det var bare ? som hadde det hvite band over øyet og som gjorde 
sitt til at fuglen fikk et morsomt utseende, eller var  lik den. 
Dessuten la jeg merke til at når fuglene fløy opp, subbet de ikke 
først vannflata slik som andre andearter, men lettet nesten mo-
mentant og fløy utmerket avsted i retning nord. 

To dager senere, 16. april, oppdaget jeg på kloss hold 5 
knekk~ ender, 2   og 3   , som lå ved elvekanten. 2 av   hadde et 
svakt hvitt bånd, mens den tredje + ikke en gang hadde 
antydning til det. Disse 5 endene holdt seg i elva der hele dagen, 
men i grålysningen lettet de og fløy med utmerket flukt videre 
oppover Randselva, mot nord. 

Etter dr. H. L. Løvenskiold (,,,,<Norges fugler») foregår vårtrek 

6. Et jerpereir. 

Da jeg et år oppholdt meg i Sigdal, var jeg så heldig å treffe på 
et jerpereir, på en av mine skogturer. Reiret lå ca. 2 min. fra en 
liten skogsgard. Skogen var her ikke tett, men besto av en del 
smågraner og noen høye furutrær. Ikke langt fra var der en liten 
bekk. Stien jeg fulgte var daglig i bruk. Da ser jeg til høyre for 
stien, under et lite grantre, en jerpe som rolig følger meg med 
øynene. Den lå under grantreet som knapt var 1 meter høyt, og 
viste ingen tegn til frykt. Etter en stunds forløp kom jeg tilbake og 
så da 12 lyse brungule egg under grantreet. Det siste jeg så til 
reiret var da jeg noen uker senere gikk dit opp. Jeg kunne da på 
eggeskallene se at ungene var klekket normalt. 

Jan Chr. Paulsen. 
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ket for knekkender i Sverige sjelden tidligere enn 1. mai. Etter mine 
iakttagelser kan det se ut som om knekkendene i Norge trekker 
samtidig med de fleste andre andearter, d. v. s. i 1. og 2. uke av 
april. 

De som er interessert i andetrekket på Ringerike, burde i tiden 
slutten av mars til langt ut i april besøke Avrøya i Tyrifjorden, hvor 
tusener av ender og vadefugler hviler under trekket, før de setter 
kursen oppover Soknaelva og Storelva (som deler seg i Hønefoss i 
Randselva og Ådalselva). Å dømme etter iakttagelsene i år, ser det 
ut som om andetrekket på Ringerike er ett av de viktigste i landet. 
Bra er det at jegerne respekterer loven og lar disse endene trekke i 
fred til sine rugeplasser. En kan i denne forbindelse nevne at de 11 
svanene som har holdt til utenfor Avrøya i vinter, var svært lite sky, 
og jeg kunne passere dem på 50 m avstand uten at de var særlig 
mistenksomme. Menneskene der ute liker de store, hvite fuglene 
som svømmer rolig ikke langt fra gårdene. Svanene virker 
beroligende, og stolthet eg skjønnhet hviler over dem. 

 

Hovheim pr. Hønefoss 20. april 1952. 

Eivind Fossheim jr. 

10. 

En dag jeg satt og bladde igjennom noen forlengst glemte 
skissebøker fra min ungdom, kom jeg over en tegning fra Jæren. 
Den brakte meg til å stusse. Den var fra 1904, den forsto sommeren 
jeg bodde i Store Sirevåg i nærheten av Ognesanden med det rike 
sjøfuglelivet. 

En dag jeg som vanlig gikk langs stranden til den nordlige 
delen hvor jeg hadde et motiv jeg arbeidet med, fikk jeg se en 
alkeliknende fugl ikke mange meter fra sjøen Jeg husker at jeg 
forsiktig gjorde en liten sving innover stranden for ikke å 
skremme den. Fuglen bie rolig sittende. Den gjorde ingen 
antydning til å søke tilsjøs. 

Først tok jeg den for å være en alke, men den var større enn 
alken. Hvor stor den var skal jeg ikke med sikkerhet kunne si. 
Den satt jo alene på den store, lysende stranden med hele havet 
utenfor, og under slike forhold er det ikke lett å avgjøre hvor stor 
en fugl er. 

Jeg husker jeg syntes det var rart at den ikke rørte på seg og 
tok den for syk siden den absolutt ikke reagerte på mitt nærvær. 
Urørlig satt den der 4-5 meter fra vannkanten. En utmerket 
modell for en kroki. Jeg tegnet den på 4 meters hold. 

Etter et par timers forløp kom jeg tilbake samme vei. Fuglen satt 
da fremdeles på samme sted. 

Hva var det for en fugl? Ikke alke, ikke pingvin. Kan det ha vært 
en geirfugl? 

Selvsagt er tegningen ikke rørt siden jeg gjorde den i 1904. 

Jacob Sann. Summaries. 

1. Bird observations from Vestfold 1951. A Lapland Bunting 
(Calcarius lapponicus) was observed on May 2. - The colony of 
Grey-headed Wagtail at Sem has increased to 4 breeding pair. - In 

74 75 



June 9 singing males of Reed-Warbler (Acrocephalus scirpaceus) were 
observed at Borrevannet, 2 near T¢nsberg, and 2 at Akersvannet. - 
Three singing males of Sedge-Warbler ('A. schoenobaenus) were heard 
at Borrevannet at the same time. -- The fall migration of Redwing 
(Turdus musicus) culminated between October 15 and 20. - The 
fourteenth Norwegian specimen of Pollid Harrier (Circus macrourus) 
was killed in Stokke in May. - Flocks of 15 and 4, and a single 
specimen of Teal (Anas querquedula) were observed in May. The 
number of Shoveler (Spatula clypeata) in Borrevannet appears to be 
increasing. 5 males were observed at the same time. - A single 
specimen of Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) has been obser-
ved once in Borrevannet. - The Spotted Crake Porzana porzana) was 
heard on three different occasions in May or June, in all cases near 
Tønsberg - Two nests of Coot (Fulica atra) in Borrevannet contained 
five and nine eggs, respectively, on June 10. 

Bokanmeldelser 

Bio log i og br i t iske dagsommerfugler  

Butterflies. By E. B. Ford. 
The New Naturalist Series. 

Collins, London 1945. 368 s., 48 fargeplansjer. 16 sli. 
Oversendt fra J. W. Cappelens bokhandel. 

Zoologen: «Om jag nu tar och vånder på den hår stenen, vad far vi 
att se då? Några myror, en daggmask, och dår har vi åven en 
Staphylinid.» 2. The Crested Lark (Galerida cristata) is becoming more common 

around Oslo. The finding of a nest with four eggs at Etterstad on the 
outskirts of the city is reported. Reporteren: «Ja, det år ju en kortving, en rovbagge. Det hur till 

den entomologiska allmånbildningen.» 3. A decrease of the local population of rats, followed by an in-
crease in the number of mice, is reported. 

4. An observation of Hawfinch (Coccotharaustes coccothraustes) is 
reported from Evje in the valley of Sæterdalen, Southern Norway. 5. A 
number of unusual nesting sites for the Wagtail is reported, showing 
that this species has become adapted in its habits to living near 
human habitation. 

6. The finding of a nest of Tetrastes bonasia in Sigdal near Dram-
men is reported. 

7. A Bramling Fringilla montofringilla) was observed in February 
1952 at Jevnaker, Hadeland. 

(Vandring i markerna. Reportasje i Radiotjanst sommeren 
1945.) For amatørbiologer har alltid sommerfuglene - og da særlig dag-
sommerfuglene - vært ett av de mest takknemlige objekter. Ikke bare at 
de er vakre og tiltalende ute i naturen, men de egner seg godt til 
oppbevaring i en samling, systematikken er ikke alt for vanskelig, og 
tallet på arter ikke uoverkommelig. Dessuten er de godværsdyr, og 
fangsten krever ikke noe stort utstyr. I løpet av noen sesonger er det 
forholdsvis enkelt å skaffe seg en ganske bra samling av de mest 
vanlige artene, og snart kommer en over i den spennende jakt på 
rariteter, varianter og andre sjeldenheter. 

For fagzoologene har denne formen for samling - en slags biologisk 
frimerkesamling - av og til vært irriterende og ofte nedslående. Den har 
fort til en overdreven interesse for det rare, for antallet tagger, mens de 
generelle biologiske problemene er kommet i bakgrunnen, problemer 
som er av langt større viktighet og langt morsommere å stelle med, også 
for amatører - Det er bare så vanskelig å komme inn på de rette spor, 
blant annet på grunn av det sparsomme populærvitenskapelige miljø her 
tillands. Allerede i våre naboland stiller saken seg annerledes. En 
replikkveksling som den ovenfor siterte vil en neppe risikere å få høre i 
Norsk Rikskringkasting, og begrepet entomologisk almendannelse tør 
være ukjent. De siste årene er det blitt noe bedre, men ennå må vi for 
det meste utenlands for å finne populærvitenskapelig litteratur om mer 
spesielle emner. 

8. In January 1952, a specimen of Bar-tailed Godwit (Limosa 
lapponica lapponica) was shot near Flor¢ on the West Coast. This is 
the fourth winter specimen found in Norway, and the first since 1904. 

9. Two observations of Garganey (Anas querquedula) on spring 
migration as early as April 14 and 16, makes it look as if this duck 
species migrates at the same time as the other species of duck doo, 
and pass over Southern Norway in the first two weeks of April. The 
author recommends the islet of Avrøya in the lake Tyrifjorden as a fine 
observation point during duck migration time. 

10. The writer made this sketch in 1904, on Jæren. He cannot 
identify the species, and wonders if it may have been the Great Auk 
(Alca impennis). It was observed at a distance of 4 meters. 

I England er det gitt ut en rekke ypperlige bøker med naturhistorisk 
innhold i The New Naturalist Series på Collins forlag i London. Her blir 
de britiske dagsommerfuglene behandlet i en vakker bok av E. B. Ford, 
som egentlig ikke er entomolog eller zoolog, men 
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derimot medisiner og genetiker. Han har imidlertid i en menneskealder 
vært ivrig samler, og har også brukt sommerfugler som materiale i sine 
genetiske og fysiologiske undersøkelser. Spesielt har han arbeidet med 
fargestoffenes dannelse og mønstrenes arvemåte. 

Fords bok er en rik kilde i mange henseender. Den er en god 
oppslagsbok når det gjelder artene, ikke minst på grunn av de mange 
og gode illustrasjonene i farger, selv om den har visse mangler sett fra 
norsk synspunkt på grunn av forskjeller i faunaen. Men sin st ørste 
styrke har boka i dette at den så konsekvent trekker inn de mer generelle 
biologiske synsmåtene i behandlingen av stoffet, o;; gjør dc fargeglade 
sommerfuglene til et speil for hele det store spillet sorti naturens 
husholdning er. 

I spesielle kapitler gjennomgås dagsommerfuglenes systematiske 
stilling blant insektene og innen sommerfuglenes orden, og prinsippene 
for den systematiske klassifisering, sommerfuglenes utvikling og bio-
logiske tilpasning, deres forhold til andre insekter, og problemer i 
forbindelse med forplantning, arv og evolusjon. Til slutt prøver for-
fatteren - på grunnlag av systematiske og Økologiske data - å klarlegge 
den britiske dagsommerfuglfaunaens historie fra mellomistidene og til vår 
tid. 

det blitt en verdifull tradisjon av det, og en detaljert kjennskap til visse 
trekk ved fauna og flora under skiftende forhold og over forholdsvis lange 
perioder. 

I dag gir denne tradisjonen oss blant annet grunnlag for å stille opp 
både meget nøyaktige karter over den geografiske utbredelsen av 
sommerfuglartene i dag (det er ikke slik for dagsommerfuglene sont 
for de mer uanselige mygg, hvor Marshall i sin «British Mosquitoes" 
sukker at «the map probably reflects rather the distribution of mos-
quito collectors than that of the mosquito species»), og også 
muligheter fox å bedømme forskjeller i sammensetningen av 
sommerfuglfaunaen over årtier og endog århundrer. Som et kuriosum 
kan det nevnes at e

n
 av illustrasjonene i Fords bok viser en 

sommerfugl som nå i mai 19,52 var nøyaktig to hundre og femti år 
gammel. 

Hva blir så inntrykket en sitter igjen med, med tanke på egne 
forhold? Det er klart at for å få et bilde av vårt lands fauna - det 
gjelder sommerfuglene såvel som andre dyr - kreves det først og 
fremst innsamling og atter innsamling. Det er alt for mange hvite 
flekker på kartet, og denne viten om hva som faktisk finnes og ikke 
finnes må være grønnlaget for detaljstudiene som skal gi den bredere 
innsikt. Men i dag har vi forutsetningene for å kunne drive slike 
undersøkelser - av migrasjon, populasjonsstørrelser, arvemåter - 
samtidig med at de elementære fakta utredes. Det ville være av det 
gode om en -ikke nøyde seg med den rene frimerkesamling, der det 
gjelder å få «Norge komplett», men også tok opp de spørsmål som ut 
fra lokale eller personlige forutsetninger synes mest interessante, og 
søkte å lette litt på sløret også fra den kant. 

Det er ofret forholdsvis stor plass på den teoretiske genetikk, og her 
har en av og til inntrykk av at det ofres en del nøyaktighet på 
forenklingens alter, spesielt gjelder dette terminologien. Men noen 
vesentlig innvendinger kan ikke gjøres. - De fleste samlere dretter vel opp 
et kull larver nå og da for å skaffe seg pene eksemplarer av en art, og Ford 
gjør rede for de muligheter krysning og oppdrett gir for å klare opp 
variantenes arvemessige konstitusjon. Etter hans fremstilling og 
resultater ser det i forbausende mange tilfeller ut til å dreie seg om 
forskjeller i en enkelt faktor, selv hvor det gjelder lokalt konstant 
forekommende varianter. I forbifarten nevner han også muligheten av 
Økonomisk utbytte ved oppdrett av sjeldne typer, noe en godt kan tenke 
seg når en horer at det for et eksemplar av en svart variant av svalehalen 
er blitt betalt så mye som £ E5. 

Et av de mest interessante avsnittene i baka er beskrivelsen av 
hvorledes forfatteren ved hjelp av merking og gjenfangst undersøkte 
antall, aldersfordeling og migrasjon av en bestemt art blå-sommerfugl på 
en liten ¢y. En liknende undersøkelse ville sikkert forholdene ligge vel 
tilrette for mange steder her tillands også. 

Det slår en gang på gang under lesningen av denne boka hvor dypt 
rotfestet i engelsk kultur - og en kan vel også si dannelse - kjennskapet 
til naturen er. Helt siden syttenhundretallet har England hatt en solid 
stamme av amatørbiologer; ornithologer, botanikere, conchologer osv. 
Sikkert har ikke alle vært like dyktige, men tilsammen er 

P. O. 

Jacob Sann: 

Fuglesangen. Hvordan en kan lære å kjenne den. 
Olaf Nordlis forlag. Oslo 1951. 

Sanns inntagende lille bok om fuglesang - den eneste i sitt slag her 
i landet - vil sikkert atskillige av «Fauna»s lesere være kjent med. 
Førsteutgaven kom i 1930, men har nå i flere år vært utsolgt. Denne 
populære boken dekker ikke bare et følt savn blant fugleelskere landet 
over, men utgjør samtidig med sitt rike innhold av originaliakttagelser 
et verdifullt bidrag til norsk ornitologisk litteratur. Det er derfor 
gledelig å konstatere at «Fuglesangen» igjen er på markedet, i ny og 
forøket utgave. 

Boken omtaler i alt 30 av våre alminneligste småfuglarter og gir 
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kortfattede, greie opplysninger om forskjellige sider av deres 
toneforråd: sang, lokketoner, varselskrik m.m. Trekk som særpreger de 
forskjellige arters oppførsel og levevis er behendig flettet inn og teksten 
levende og sammenhengende. 

Boken er veiledende og gjør leseren kjent med de viktigste lydene 
som fuglene byr på. I så måte har ikke forfatteren noen vanskeligheter, 
for alle bokens fugler hører så å si til hans daglige omgangskrets. I rikt 
monn kan han Øse av sin kunnskapsfylde - ervervet gjennom et langt liv 
i intim kontakt med skog og mark - og i bokform krystallisere ut det 
aller beste. 

Å formidle fuglelåt pr. trykksverte, å gjøre den forståelig og 
«hørbar» for leseren, er en meget vanskelig oppgave. Noter alene -med 
eller uten linjesystem - er et altfor grovt middel. Men suppleres notene 
med lydskrift, skapes en kombinasjon som ved siden av forklarende 
tekst kan nå temmelig langt i retning ac det tilsiktede. Forfatteren har 
med utpreget hell benyttet denne metode og 
inn mange fuglelåter med en forbløffende nøyaktighet, som mmmå til-
skrives et usedvanlig velutviklet musikalsk øre 

En tilsvarende effekt som med kombinasjonen noter/lydskrift kan 
også oppnås bare, med lydskrift, nemlig ved en innbyrdes regulering og 
høydeforskyvning av bokstavene i takt med sangens skiftende 
toneverdier. En oppnår kanskje ikke samme nøyaktighet i gjengivelsen, 
men til gjengjeld har den lite musikkskolerte leser ofte lettere for å 

tilegne seg stoffet, og fremfor alt kan en feltornitolog etter dette system 
raskt og effektivt sette fuglelåter på papiret (konfr. f. eks. Hagen i 
«Fauna» 1951, s. 25-26). Sann har gjentagne ganger med fordel også 
anvendt denne «simplere» metode i sin bok. 

Boken er til stor hjelp for den som søker å lære og forstå fuglesang. 
Stoffet er tilrettelagt slik at såvel den fuglekyndige som nybegynneren 
leser den med utbytte. «Fuglesangen» er en helt igjennom koselig bok 
som en hver fuglevenn vil sette pris på. 

S. H. 

23 


