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Det nåværende angrep av ospeminermøll som begynte å 
gjøre seg merkbart i 1939-40 har de siste årene vært ganske 
enormt. Over størstedelen av Østlandet hvor angrepet er 
kraftigst kan vi neppe finne en osp, ja neppe et blad som 
ikke bærer spor etter minermøllarver. På Sørlandet og 
Vestlandet er angrepet svakere, ja det mangler helt en 
rekke steder, mens det i Trøndelag er mer varierende. 

Hvor kommer så denne møllen fra. Dens opptreden er 
for de fleste helt ny, men møllen har forekommet her i lan-
det i mange år. I sommerfuglsamlingen på Zoologisk 
Museurn i Oslo er det eldste eksemplar fra 1845, men 
møllens opptreden har vært svært beskjedent i alle disse 
årene. Ikke noe sted i litteraturen finner vi omtalt angrep 
av liknende styrke som det vi har idag. Masseopptreden 
kan skyldes en oppblomstring av den eksisterende art, eller 
en nyinnvandring av møllen, men dette vet vi lite om. 
Personlig tror jeg mest på en oppblomstring av arten. Hvor 
skulle i tilfelle møllen ha kommet fra? Ser vi på våre 
naboland forekommer møllen både i Danmark og Sverige, 
men virkelige angrep forekommer ikke. Det finnes ikke 
noe sidestykke til møllens herjinger hverken i intensitet 
eller varighet i noe land. 

Ospeminermøllen er et lite sølvhvitt insekt (fig. 1). Dei 
har et vingespenn på 6-7 mm. og horer til våre minste 
sommerfugler, og jeg vil påstå, også til våre vakreste. Ved 
første øyekast vil de kanskje se nokså uanselige ut, men 
kikker vi nærmere på dem, vil vi etter hvert oppdage 
skjønnheten. Hele kroppen er dekket av hvite skjell, bare 
på forvingene finner vi fine, sorte tegninger. Disse er svært 
karakteristiske, og ved hjelp av tegningene kan møllene be-
stemmes systematisk. Mens forvingene har sin skjønnhet i 
fargene, tar bakvingene sitt mon igjen i formen. De små 
fjærlette vingene er noe av det nydeligste en kan tenke seg. 

Angrepet på ospa foregår under løvsprettet om våren. 
Møllene kommer fram fra sine overvintringssteder i april--
mai, og en kan se møllene flagre omkring på sin karakteris 

tiske måte nær sagt overalt. Men såsnart de første grønne 
skuddene på ospetrærne kommer til syne, samles møllene 
her i store mengder for å legge egg. Hvorfor nettopp osp? 
Larvene kan ikke leve på andre blader og ville bukke under 
om eggene ble plasert på andre trær. Vi kan spørre hvordan 
møllene kan vite at det er den riktige vertsplante eggene 
plaseres på. Takket være sin høyt utviklete luktesans finner 
dyrene fram til ospetrærne. Luktstoffene i bladene lokker 
dem til. Værre er det med plaseringen av eggene. Antall 
blad er så altfor lite i forhold til møllens antall, og på hvert 
blad må det legges langt flere egg enn det antall som har 
sjanser til å fullføre utviklingen. På et blad kan det finnes 
opp til 25-30 egg. 

Egget klebes fast til bladets overflate ved hjelp av kitt-
substans, og i løpet av 4-5 døgn er larven i egget ferdig-
utviklet. Den river istykker eggskallet på den siden som 
vender ned mot bladet, uten å skade eggskallet forøvrig, 
bryter igjennom bladets ytre beskyttelse og inn i bladets 
overhud eller underhud, alt etter hvilken side egget er plasert 
på. Her begynner larvene å minere gangene sine ved å 
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fortære sellene foran seg og til sidene, og det viser seg en 
tynn hvit stripe på bladet. Den hvite farge skyldes som vi 
husker luften som strømmer inn etter hvert som sellene 
fortæres. Hele larvetiden lever den inne i bladet bare atskilt 
fra utenverdenen ved den tynne ytre bladhinnen. Den lager 
seg sitt eget miniatyrdrivhus, hvor både temperatur og fuk-
tighet ligger langt over omgivelsenes, og her finner vi den i 
stadig aktivitet. Den spiser seg fram med utrolig hastighet, 
og på riktig varme, gode dager kan mineringen foregå med 
en hastighet av opptil 200 tyggebevegelser pr. minutt. Bare 
under de 3 hudskiftene finner vi den i ro. Tar vi for oss et 
ospeblad som har vært angrepet av ospeminermøll og 
følger de ca. 30 cm. lange gangene fra den spede begyn 

lar bladets indre deler være urørt. Det er helt utrolig at 
larvene kan få plass inne i disse tynne lagene som utgjør så 
liten del av bladet, men så er larvene til gjengjeld sterkt 
spesialiserte. Sammenlikner vi en frittlevende sommerfugl-
larve, f. eks. en kålmark med ospeminermøllens larver er det 
ganske stor forskjell i ytre bygning. Kålmarkene har en trinn 
kropp med føtter på buksiden, men i larvegangene på 
ospebladene er det lavt under taket, og en slik kroppsform 
ville passe dårlig inn her. Føttene er helt forsvunnet hos 
ospeminermøllarvene, og kroppen er flattrykt fra rygg- mot 
bukside. 

Gir en seg til å se litt nærmere på larvene mens de er i 
aktivitet, blir en forundret over med hvilken dyktighet de 
skiller bladhinnen fra de øvrige bladdeler. Larvens nonchalange 
måte å bevege seg på gir en hvert øyeblikk grunn til frykt for at 
noe galt skal skje, men mineringen foregår med en sikkerhet 
som er helt imponerende. 

En annen eiendommelighet ved disse larvene er dannelsen 
av puppekammeret, eller lommen som i de aller fleste tilfeller 
finnes ute ved bladkanten. Før den 5 mm lange larve skifter 
hud for siste gang, lager den en oval utvidelse av minergangen. 
Etter hudskiftet har larven mistet evnen til å minere, men så tar 
den heller ikke næring til seg i dette larvestadiet. Den er hele 
tiden beskjeftiget med å lage puppekammeret. Ved hjelp av 
tråder som den spinner i gangens tak og gulv får den 
bladkanten til å bøye seg, og til slutt brette seg helt over 
gangen. I løpet av 1 døgn har den omdannet den utvidede del 
av gangen til en liten lomme. I dette kammeret er puppen godt 
beskyttet, og her blir den liggende ca. 1 mnd. 

Snart før møllene skal slippe ut, gjør puppene forberedelser 
til klekkingen. Skulle nemlig klekkingen foregå inne i lommen 
ville ikke møllene ha noen sjanser til å slippe fri. Munnpartiet 
er omdannet til sugesnabel, og er ellers uten redskaper som kan 
bryte hull på puppekammeret. Puppene derimot er 
spesialbygget for formålet. Kroppen har nærmest form av en 
torpedo, og i fremre ende har de en liten horn 

nelse til den ender ute ved bladkanten, ser vi hvorledes 
larvesporet slynger seg fra de indre til de ytre deler av bladet 
og danner mosaikliknende tegninger (fig. 2). Midt i gangen 
løper en mørk stripe som danner en skarp kontrast til de 
lysere sidestykker. Det er larvens ekskrementer. Larvene 
angriper bare bladets overhud og underhud, og 
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gave. Ved hjelp av følehornene lukter snyltevepsene seg 
fram til minergangene og videre til larven i gangen. Etter å 
ha undersøkt larven litt nærmere stikker de leggebrodden 
inn i larven, men ikke for å legge egg. Når leggebrodden 
fjernes fra larven vil noe av larvens vevsveske strømme opp 
gjennom hullet som dannes i bladhinnen under stikket, og 
parasitten begynner måltidet. Er ikke stikket vellykket prø-
ver den bare på nytt, og slik holder den på til den er mett. 
Larven må pent bli liggende i ro og bare håpe på at para-
sitten ikke er altfor sulten. Hvis ikke veskemengden den har 
mistet er altfor stor kan larven overleve angrepet, men blir 
stikkenes antall for mange dør den. Etter en rekke slike 
måltider begynner eggleggingen, og nå foregår stikkingen 
på en ganske annen forsiktig måte. I hver minermøllarve 
legges kun 1 egg, og parasitten tar sine forholdsregler. Hvor 
utrolig det enn høres smaker de rett og slett med brodden 
om larven har hatt besøk av en eggleggende hun. Finner de 
at det her allerede er lagt egg forlater de straks larven og 
finner seg en ny. De plaserer eggene sine i larvenes kropps-
hule, og vokter seg vel for å skade viktige organer. Etter et 
slikt stikk strømmer det ingen vevsaft ut av larven, og 
snyltevepsen lukker hullet etter leggebrodden i bladhinnen 
meget omhyggelig. Larven synes ikke å reagere stort på 
denne eggleggingen, den fortsetter å spise videre, men ved 
dette stikket er minerlarven dødsdømt. Snart utvikler det 
seg en liten larve av egget som er lagt, og denne begynner 
grådig å ernære seg av vertslarven. Men da det gjelder å ha 
frisk næring så lenge som mulig spares vertens viktigste 
organer, og først etter at vertslarven er forpuppet har 
utviklingen av snyltevepsene kommet så langt at verten 
drepes. Snylteren fyller til slutt hele vertens puppehylster, 
og bryter ut av vertens skall. Utviklingen av parasittene går 
adskillig raskere enn minermøllens utvikling, og omtrent på 
samme tid som de ikke parasiterte møllene klekkes, kom-
mer parasittvepsene ut av lommene. Frigjøringen fra 
puppekammeret skjer her ved at det ferdige insekt lager et 
lite hull i lommehuden som den krabber ut gjennom. 

liknende dannelse. Ved bevegelser av bakkroppen skyter den 
fort fremover i lommen, hornet skjærer hull i bladhinnen, og 
fremre del av puppen kommer fri. Omtrent samtidig som 
puppen bryter seg ut brister puppehylsteret i fremre ende, og 
den ferdigutviklete møll klekkes. Hele utviklingen fra egg til 
ferdig insekt tar ca. 2 mnd. 

Her i landet har ospeminermøllen bare en generasjon om 
året, mens dens søsken i sydligere land har 2. Riktignok er det 
slik at insekter som lever på nordligere breddegrader har færre 
generasjoner enn sine slektninger lengere sør, men det er 
neppe klimaet som gir møllen bare en generasjon hos oss. Ser 
en på de muligheter møllene har til å legge egg samme år, må 
en medgi at disse heller er små. Eggene plaseres kun på 
nyutviklete blad, og på ospene er det svært få nye blad utover 
sommeren. En kunne fristes til å tro at en mulig 2. generasjon 
levet på andre vertsplanter, men dette er helt utelukket. Det 
kommer ikke til eggutvikling hos hunnen før neste vår. 

Angrepet har pågått siden 1939-40, og intensiteten er den 
samme i dag som for 10-12 år siden. Hva kan grunnen være? 
Har møllens naturlige fiender helt sviktet sin oppgave? 
Vanligvis finner en at en masseoppblomstring av et insekt bare 
varer noen år. Insektets fiender, vanligvis noen små snylteveps 
vil p.g.a. den rike tilgang på næring få gode 
utviklingsmuligheter, og etter hvert slå masseoppblomstringen 
tilbake slik at det igjen innstiller seg en likevekt mellom vert og 
parasitt. Dette har ikke vært tilfelle med ospeminermøllen, og 
spørsmålet om møllens parasitter melder seg uvilkårlig. På det 
nåværende tidspunkt kan jeg bare slå fast at snyltevepsene er til 
stede, men at antall individer er svært lite. 

Disse små vepsene som lever som snyltere på ospeminer-
møllen er det mange arter av, og de kan være temmelig 
forskjellige både i størrelse og utseende. Men også her blir vi 
slått av deres skjønnhet og eleganse. Snyltevepsene legger 
eggene sine i eller utenpå larvene til ospeminermøllen. Når 
larvene er 4-5 mm lange begynner parasittene sin opp 
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kjemiske bekjempningsmidler. Da larvene ligger beskyttet 
inne i bladet, måtte angrepet rettes mot møllen i de få 
dagene eggleggingen og klekkingen foregår. Men da ospene 
står spredt over store arealer, ville en slik framgangsmåte 
bli temmelig kostbar. Her måtte en biologisk bekjempning 
av skadedyret være lettere å gjennomføre. Ved kunstig å 
Øke parasittenes antall ville disse slå angrepet tilbake. 
Men dette er problemer som enda ikke er tatt opp. 

Dette gjaldt de som legger eggene sine inne i verten. Mei-

, som nevnt finnes det også blant disse snyltevepsene 
enkelte som plaserer eggene utenpå verten. For å hindre at 
parasittlarven skal være uten mat når den klekkes, drepes 
her verten før eggleggingen. Vertslarven går i oppløsning, 
og parasittlarven lever av nedbrytningsproduktene. Hele 
vertslarven suges ut, og til slutt er det bare et tørt skinn 
igjen av verten. I dag har vi et enormt undersøkelsesmateriale som gir 

oss rike muligheter til å studere dyrene. Forhåpentlig vil 
fortsatte undersøkelser gi oss svar på noen av våre mange 
spørsmål, og gi oss litt mere innblikk i de mange 
problemer som melder seg i forbindelse med et langvarig 
inisektangrep. 

Men hvordan reagerer så ospa på disse voldsomme an-
grep? Som vi hørte angriper larvene bare bladenes over- og 
underhud, mens assimilasjonsvevet hvor kullsyreassimila-
sjonen foregår, er urørt. Denne måten å minere på blir an-
sett for å være av liten betydning for vertsplanten. Overhud 
og underhud tjener bare som beskyttelse for de indre deler, 
og angrepet skulle derfor ikke bryte forstyrrende inn i 
veksten av trærne. Men til tross for dette viser det seg at de 
nåværende sterke angrep har betydning for ospene. I huden 
finnes bladenes spalteåpninger, og da larvene under 
mineringen delvis ødelegger spalteåpningenes lukkeseller, 
vil angrepet gripe forstyrrende inn i bladenes transpirasjon. 
Når saftspenningen i bladene har sunket til et bestemt nivå 
vil spalteåpningene lukke seg og hindre videre vanntap 
gjennom disse åpninger. I et blad angrepet av ospeminer-

møll derimot, vil vannfordampningen gjennom spalteåp-
ningene fortsette fra de deler av bladet som er angrepet 
p.g.a. at lukkesellene er ødelagt. Dette kan få katastrofale 
følger for bladet. I tørre år vil ikke trærne greie å erstatte 
det økte vanntap, og bladene tørker ut. Med hensyn til 
assimilasjonen skulle en tro at selv om larvene ikke direkte 
angriper assimilasjonsvevet vil lysets passering gjennom 
uangrepne og angrepne blad bli så forskjellig at en får en 
inndirekte virkning på assimilasjonen. Hvor sterkt disse 
ting virker på ospas vekst har ikke vært undersøkt, men 
forhåpentlig vil det ikke gå for lenge før vi får resultater på 
dette felt. 

I tiden 6.-25. juli 1952 foretok jeg etter oppdrag fra 
«Utvalget for viltbiologisk forskning» en faunistisk under-
søkelse i Børgefjelltraktene, grenseområdet mellom Nord-
Trøndelag og Nordland fylker (ca. 65°10' n. br.). Fra 13 juli 
ble jeg assistert av stud. techn. H a n s J ø r g e n F r a n 
k. Undersøkelsene ble utført med bidrag fra N o r g e s L a 
n dbruksvitenskapelige Forskningsråd. 

En romslig og solid tømmerhytte, beliggende ved Jengel-
vatn (fig. 1), ca. 2 mil øst for Majavatn st., var på forhånd 
velvillig stilt til disposisjon av Vefsndistriktets Jeger- og 
Fiskerforening. 

Undersøkelsene ble konsentrert til et område i den 
alpine region, begrenset av Jengelvatn og Store 
Kjukkelvatn i østvestlig retning samt Skletfjell-Bisegvatn og 
Blyvatn-Tønnefjell i nord-sydlig retning. Høyden over havet 
veksler fra 655--1703 m innenfor undersøkelsesområdet. 
Midt i områ 

Med hensyn til en eventuell bekjempning av ospeminer-
møllen kan en neppe tenke seg denne gjennomført med 
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Bisegdalen ligger på et plan ca. 700-750 m. o. h. og om-

kranses av til dels høye, nakne og golde fjell med evig snø. 
Børgefjellområdets gigant, Kvigtind med sine 1703 m, føyer 
seg inn i denne fjellkjeden. 

Om vegetasjonen på nevnte undersøkelsesfelt kan en 
merke seg følgende. For høyt for bjørk. Vier og einer er 
også lite utbredt, men gror ganske frodig i 
sammenhengende belter langs enkelte fjellskråninger og i 
mindre, spredte ansamlinger langs elver og på holmer i 
fjellvannene. Men særlig mye av disse vekstene er det altså 
ikke. Det er betegnende for situasjonen at lauvsangeren gir 
opp allerede ved Orrekvatn, d.v.s. et stykke nedenfor det 
spesielle undersøkelsesfelt, mens blåstrupen med sine 
fremste utløpere når et stykke inn i dette, idet et enkelt par 
fantes hekkende ved Jenglevassnuten.l Forøvrig er 
urtevegetasjonen ganske variert, uten at jeg skal gå nærmere 
inn på en beskrivelsa 

det ligger den breie Bisegdalenl, et stykke grovkupert flat-
land oppfylt av moreneavsetninger i form av tallrike rygger 
og hauger (fig. 2). På praktisk talt alle forhøyninger 
bortetter tegner seg vegetasjonsrike rovfugltuer, vitnesbyrd 
om at her har rovfugl og fjelljo hatt tilhold i uminnelige 
tider. Tuene er jo oppstått ved disse fuglers vanemessige 
sitting på terrengforhøyninger, der de gylper boller, kvitter 
seg med ekskrementer og lar bytterester tilbake. Generasjon 
etter generasjon følger på. Etterlatenskapene formuldes og 
tuen stiger. Gress og andre planter får ypperlige nærings-
vilkår på den nitratrike grobunn. - Innimellom alle mo-
renehaugene blinker fjellvann av alle størrelser. Lille Kjuk-
kelvatn og Giukarevatn er de største. Dernest følger et 
todelt vann, som på kartet er navnløst og som jeg kalte Lille 
Vajavatn, fordi det er dannet som en utvidelse av elven fra 
Vajavatn lengre oppe i fjellet. 

Dalen er navnløs på kartet. Av praktiske hensyn oppkalte jeg dalen 
etter den største elven som renner gjennom den, Biseg-elven. 

1 Høydedraget som topper 792 m. o. h., beliggende mellom Kjukkel-
elven og Store Kjukkelen. Navnløst på kartet. 
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av den. Den såkalte viersonen griper over det alt vesentlig-
ste av området, men flertallet av fjelltoppene stikker opp i 
lavregionen. 

Mot slutten av oppholdstiden ble undersøkelsene lagt 
lengre mot vest. 1 døgn tilbrakte vi ved Storelva, der vieren 
vokser mannshøy langs breddene og fjellbjørk gror som 
utposter fra bjørkeskogen i vest. Stedet er viden kjent for 
sine rike multemyrer. 

Videre ble 3 døgn viet undersøkelser av faunaen i de 
subarktiske og høyboreale skogtraktene omkring Tomas-
vatn ned mot Majavatn (ca. 350-560 m. o. h.). Et belte av 
ren fjellbjørk oppe i høydene avløses av til dels 
høystammet og tettvokst granskog ned mot dalbunnen, 
med kraftige, spredtstående furutrær på myrdragene. 

Børgefjell er nærmest for jomfruelig terreng å regne når 
det gjelder zoologiske undersøkelser. Få er de zoologer 
som gjennom tidene har arbeidet heroppe. I C o 11 e t t 's 
«Norges Fugle» fins en del opplysninger fra 
Børgefjelltraktene uten at det spesielt nevnes hvem som 
har samlet dem. T h o - m e og H a g e m a n n har i det 
minste tangert området. K r i s t e n K r o g h besøkte det 
så seint som i 1949 og har skrevet om funn av lappspurv, 
temmincksneppe og fjelljo i «Fauna» (1950). 
Fiskeribiologiske undersøkelser har vært drevet av dr. S i v 
e r t s e n siden 1945. 

Så lite som Børgefjell hittil har vært undersøkt med 
henblikk på fugle- og pattedyrfaunaen er det ikke å vente 
at den listen som følger over observerte arter, skal være 
komplett. Den må nærmest betraktes som orienterende, 
og er vesentlig bygget på egne observasjoner. Mye arbeide 
gjenstår på disse vidstrakte fjellviddene før vi får full 
oversikt over faunaen på stedet. 

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke formannen 
i Vefsndistriktets Jeger- og Fiskerforening, Trygve 
Jacobsen (Mosjøen) for vennlig imøtekommenhet ved 
utleie av foreningens hytte og konservator Yngvar H a g e 
n (Oslo), som har kontrollbestemt en del innsamlete 
smågnagere og analysert diverse gylpeboller og fjær. 

Fugler. R a v n, Corvus c. corax L. 
Alminnelig i Børgefjell. Ble flere ganger sett ved Jengel-

vatn og til stadighet i Bisegdalen med omliggende fjell. 
Som regel opptrådte et par eller noen få indv. sammen, 
men 14/7, da vi i et beleilig øyeblikk hadde kikkertene 
rettet mot Lille Kjukkelen, der en 3-4 ravner drev fluktlek 
langs fjellsiden, steg plutselig en sverm på ca. 20 stk. opp 
fra fjelltoppen, for straks å senke seg og forsvinne igjen. 
En like stor flokk (samme?) påtraff vi 19/7 ved det samme 
fjellet. 

Livsbetingelsene for ravn er sikkert gode i Børgefjell. 
Her foregår nemlig tamreindrift i stor stil. Hver vinter for-
ulykker rein, og kadaverne blir liggende ut over våren og 
stinker hele sommeren gjennom. Først tar jerv og rev sin 
del og seinere delikaterer ravnene seg på restene. 

K r å k e, Corvus c, cornix L. 

Fins i skogtraktene omkring Tomasvatn og Majavatn, 
der den ruger ifølge opplysninger fra fjellbønder. 

Skjære, Pica pica L. Fins ved Majavatn. Lavskrike, Cractes 
i. in f austus (L.). 

3 + 1 indv. påtruffet i blandingsskog ved Majavatn 
25/7. Det enslige eksemplar holdt jeg øye med en snau 
halvtime. I løpet av den korte kontrolltiden så jeg flere h a 
m s t r i ng e r eller i det minste forsøk på hamstring av 
ukjente (nærings?)-objekter. Fuglen opptrådte i tett 
gran/bjørkeskog. Lite sky hoppet den om i greinverket og 
underholdt meg med et lavmelt pludder som innimellom 
ble forsterket med iltre «bjeff». Først så jeg 
hamstringsatferd på en bjørkegrein, og kort etter (kl. 
10.15) hamstret fuglen et lite objekt (som den ofte skjulte i 
nebbet) under lav på en grangrein. Men den lot ikke til å 
være fornøyd med stedet og skred til øyeblikkelig o m h a 
m s t r i n g. Objektet ble denne gang gjemt under et 
barkstykke på en grangrein og seinere flyt 
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på opptil 20 indv., blant dem ungfugl, obs. her i dagene om-
kring 23/7. Videre fantes gråsisik i spredte par i vierbeltet 
langs Jenglevassnuten og i fjellene rundt Bisegdalen. 

tet til undersiden av et barkflak på en granstamme. Også 
fra dette siste stedet ble objektet straks trukket fram igjen, 
men mer ble det ikke til, for fuglen mistet (kastet?) emnet 
ned på skogbunnen. - Kl. 10.35 var lavskriken igjen på 
ferde. Et lite objekt bie gjemt under et barkflak på en 
granstamme og derpå øyeblikkelig omhamstret. 

Bemerkelsesverdig var det at lavskrika etter hvert enkelt 
hamstringsforsøk utførte e t t e r d y t t i n g. Det foregikk 
på den måten at fuglen etter å ha anbrakt objektet på 
hamstringsstedet, rev løs små barkbiter og/eller lavstykker 
med nebbet og hakket disse inn på hamstringsstedet, vel 
for å kamuflere hamstringsobjektet. 

Denne lavskrikas atferd minner svært om meiser i sam-
me situasjon; særlig var likheten med toppmeisa frappe--
rende. Toppmeisa nytter nemlig også etterdytting til kamu-
flering av hamstringsobjektene. At samme næringsobjekt i 
tur og orden ble forsøkt gjemt på en rekke forskjellige ste-
der, viser at hamstringsteknikken til dette spesielle individ 
var lite utviklet og nærmest befant seg i et 
«barnestadium},. Sannsynligvis var det en ungfugl jeg 
hadde for meg. Helt analoge er forholdene hos unge 
meiser når de ut på sommeren tar fatt på hamstringen etter 
at foreldrene har overlatt dem til seg selv. 

Hvorvidt hamstring hos lavskrike er beskrevet tidligere 
skal jeg ikke kunne uttale meg om. I den litteratur jeg har 
for hånden nevnes intet. 

D o m p a p, Pyrrhula p. pyrrhula (L). 

Påtruffet et par ganger i granskogen ved Majavatn, således 
et par 25/i. 

G r a n k o r s n e b b, Loxia c. curvirostra L. 

2 indv. obs. i flukt over bjørkeskogen øst for Tomasvatn 
6/7. 23-25/7 bie den daglig bemerket i barskogen ved 
Tomasvatn og Majavatn. Opptrådte i småflokker. 23/7 
skjøt jeg en ungfugl ut av en flokk på 4 indv., som spiste frø 
av furukongler. 

B o k f i n k, Fringilla c. coelebs L. 

Flere indv. obs. spredt i gran/bjørkeskog ved Majavatn. 
En Y såes med mat i nebbet og en annen ? varslet ved 
nærvær av lavskrike, 25/7. En må derfor gå ut fra at bok-
finken ruger på stedet, men langtfra så tallrikt som bjørke-
finken. 

B j ø r k e f i n k, Fringilla m. montifringilla L. 

Hekker alminnelig i bjørkeskog og blandingsskog ved 
Tomasvatn og Majavatn. Et reir lå 51„ m høyt i en bjørk 
med stammedeling og inneholdt 23/7 6 dununger. Størrel-
sesforskjellen ungene imellom var påfallende. De eldste var 
ca. 4 dager gamle, mens den yngste lå nyklekket sammen 
med eggskallene. Rugingen må derfor i dette tilfelle ha 
begynt på et tidlig stadium i eggleggingsperioden. Reiret var 
bygget av mose, hvite reinsdyrhår og tørre strå; kamuflert 
utvendig med lav av nøyaktig samme art som vokste på 
treet omkring reiret. Innvendig utforing besto særlig av 
hvite reinsdyrhår, men også en del tørre strå samt noen få 
fjær. 

S t æ r, Sturnus v. vulgaris L. 

Hekker årlig i rugekasse på Tomasvatn (O. S ø r u m). 
G r ø n n s i s i k, Carduelis spinus (L.). 

Alminnelig i barskogen ved Tomasvatn og Majavatn. 
25/7 så jeg 3 indv. plukke frø fra fjorgamle kongler i en 
grantopp. 

G r å s i s i k, Carduelis f lammea (L.). Ytre diam. av reirskålen 11 x 10,5 cm Indre -»- 6,3 x 
5,4 » Dybde 4,5 » 

Opptrådte alminnelig i blandingsskogen ved Tomasvatn 
og Majavatn og i bjørk/vier-beltet ved Storelva. Flokker Reirets høyde 7 »
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med krekling, blåbærlyng og spredte, lavvokste vierbusker 
karakteriserte dens oppholdssteder (fig. 3). 

Av 3 reir ved Jengelvatn lå 2 inntil Salix-busker, mens 
det tredje lå i kanten av en flat tue bevokset med krekling 
og blåbærlyng, 20 m fra nærmeste Salix. Utvendig var rei-
rene bygget av mose, lav (Cladonia sp. ) og strå. Den inn-
vendige utforing besto av tørre strå og noen få fjær (bl. a. 
av rype), de siste dekket bare delvis reirskålen. To reir 
hadde følgende mål: 

I II 

Reiret tilhørte sansynligvis et omlagt kull, for i tiden 23-
25/7 såes atskillige utfløyne unger. 

Ungeskriket til bjørkefinken minner mye om bokfinkens. 
S i v s p u r v, Emberiza s. schoeniclus L. 
Alminnelig i vierregionen fra Storelva opp til Orrekvatn. 

22/7 såes unger som hadde forlatt reiret, noen 
flygedyktige, andre ikke. Samme dag fantes et reir med 4 
fjærløse juv. + 1 goldt egg. Reiret lå på bakken ved roten 
av en 11/, in høy Salix-buske, var utvendig bygget av grove, 
tørre strå og innvendig utforet med fine strå og hvite 
reinsdyrhår. L a p p s p u r v, Calcarius l. lapponicus (L). 

Lappspurven er nevnt som indikator for viersonen (S a1 
o m o n s e n 1948, s. 237), og i overensstemmelse med det 
ruget den alminnelig i lavere strøk over hele undersøkel-
sesfeltet inne på fjellet, med den største tetthet rundt fjell-
vann som Jengelvatn og Lille Vajavatn. Tuet, steinet mark 

Utvendig diam 13,5 x 12 cm 15 x 14 cm 

Innvendig diam. 6,2 x 6 » 6,1 x 6,2 » 
Dybde av reirgropen 4,5 » 5 :> I den 
rekkefølge reirene ble funnet inneholdt de 7/7 6 dununger, 
10/7 4 nylagte egg (omlagt kull, klekking 21/7), 11/7 3 
fjærløse juv. + 2 egg. Eggene i det nylagte kull målte en lengde 
av 18,9-20,3 mm, bredde 13,7-14,8mm. 

Fra 15/7 såes utfløyne unger. 

S n ø s p u r v, Plectrophenax n. nivalis (L.). 

Alminnelig i blokkmarker oppe på fjellhøydene og i 
storsteinet ur langs kanten av disse. Fantes således oppå 
Ivalinakken, ved Store og Lille Kjukkelen samt Kvigtind - 
ned til 800 m. o. h. Atskillige utfløyne unger såes fra 1917. 

Ved vårt nærvær varslet snøspurven «tiiu», en uttrukken, 
nesten tostavelses låt med et lite ettertrykk på u-en og med 
en bløt klangfarge. S a n g e n er noe forskjellig fra indv. til 
indv. og består av et kort motiv som gjentas en 2-3 ganger. 
Et indv. på Ivalinakken foredro rent og tydelig følgende 
lille melodi: 

tu hi bi tiiuu tu hi bi tiiuu tu hi bi tiiuu 
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Såvel sittende på en steinblokk som i flukt synger 
snøspurven. Fluktsangen er ganske eiendommelig. Etter å ha 
flakset noen få meter opp i luften senker fuglen seg på stive, 
opprettede vinger, syngende, ned på en stein. Landingen skjer 
ofte en 30-40 m bortenfor der den fløy opp. Snøspurven liver 
godt opp med sin muntre sang i steinødet, men mot den 
barske bakgrunn virker stemmen ytterst spinkel. 
I sitt repertoar har snøspurven bl. a. en låt som minner om 
toppmeisas velkjente lokk «pirripipi». 
T r e p i p 1 e r k e, Anthus t. trivialis (L.). 

gel» gjelder sikkert mange steder, også på Børgefjell, men 
er ikke almengyldig. For i Bjoreidalen på Hardangervidda 
fantes den hekkende i 1948, nemlig på Sandvensetra. Ved 
Nuten seter holdt den seg også. Disse setrene ligger i 
vier~ regionen minst 3-4 km ovenfor nærmeste 
bjørkeskog.l 

S å e r le, Motacilla f lava thunbergi Billb. 

Et par ganger bemerket ved Tomasvatn 23-26/7. T 
r e k r y p e r, Certhia f. f amiliaris, L. 

Et par trekrypere ble påtruffet i en meiseflokk i 
høystammet granskog (med innslag av bjørk) vest for 
Lillefjell 25/7. Den kan ikke være videre vanlig i disse 
traktene. 

6/7 såes den syngende i bjørkeskogen øst for Tomasvatn og 
24-25/7 påtraff jeg flere individer, bl. a. ungfugl, spredt i 
gran/bjørkeskogen ved Kvanfjell og Lillefjell. 

H e i p i p 1 e r k e, Anthus pratensis (L.). 
K j ø t t m e i s, Parus m. major L. 

Alminnelig fra Storelva østover gjennom hele undersø-
kelsesfeltet. Gikk i lavregionen iallfall opp i 1000 meters 
høyde, som på toppen av Ivalinakken. Her, såvel som i den 
vinterlige, steinrike og vegetasjonsfattige omegn av Bisegvatn 
(fig. 8) og i blokkmarker ved Lille Kjukkelen kamperte den 
sammen med snøspurver og til dels steinskvett. 
Av 11 reir lå de fleste i jordhuller (vanligvis gamle gna-
gerganger) på siden av en tue, slik at reirene for størstedelen 
ble dekket ovenfra. 1 reir lå oppå en flat tue, bare beskyttet 
av lutende gresstrå av fjoråret. 2 reir lå skjult under flate 
steinheller - på steinskvettvis - men ikke så dypt inn som 
steinskvetten pleier ha reiret. Reirene ble funnet i tiden 6-
17/7 og inneholdt til dels rugede egg, dels unger. Av de 11 
kull inneholdt 1 reir 3, 4 reir 4, 3 reir 5 og 3 reir 6 egg 
(eventuelt unger). 
Fra 18/7 såes utfløyne unger. L i n 
e r 1 e, Motacilla a. alba L. 
1 indv. obs. ved Tomasvatn 23/7. 

23-24/7 hadde jeg forgjeves søkt etter kjøttmeis i trakt-
ene omkring Tomasvatn og Majavatn, men 25/7 hørtes 
plut. selig dens velkjente sang fra et bjørkeholt i granskogen 
under Lillefjell. Kort etter så jeg et kjøttmeispar som fura-
sjerte i en bjørk i nevnte holt, og seinere traff jeg 2 ung-
fugler i lag med granmeiser i blandingsskogen et stykke søn-
nenfor. 

G r a n m e i s, Parus atricapillus. 

Meget alminnelig i gran/bjørkeskog ved Tomasvatn og 
Majavatn. Opptrådte i småflokker på 2-3 opptil 10-12 
indv. 

Jeg var spesielt innstilt på å finne s v a r t m e i s (P. a. 
ater L.) og t o p p m e i s (P. c. cristatus L.) i barskogen 
ved Majavatn, men det lyktes ikke. K r o g h (1950, s. 58) 
oppgir å ha sett toppmeisa en enkelt gang (24/2-49) ved 
Smalvatnet, vel en halv mil sønnenfor sydgrensen for mitt 
undersøkelsesområde. Ellers nevner han at den er meget 
sjelden i Namsskogan og at den i nedre del av Harran og i 
Grong, altså i sydenden av Namdalen, såes noe oftere. 

S a 1 o m o n s e n (1948, s. 234) hevder at linerla - som i 
Nord-Russland hekker alminnelig i vierregionen - ikke har 
trengt så langt opp i fjellet i Skandinavia. Denne «re 
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Sammenhengende nåleskog som det er oppover 
gjennorn hele Namdalen og nordover forbi Majavatn, 
skulle det være «fri passasje» for både toppmeisa og 
kullmeisa - som jo er typiske barskogsmeiser. Når de 
begge etter de foreliggende observasjoner å dømme 
forekommer så sparsomt ved Majavatn, kan iallfall ikke 
mangel på skog være noen grensefaktor. Sannsynligvis er 
årsaken av klimatologisk art, hvilket S a 1 o m o n s e n 
(1948, s. 231) hevder i et arbeid over fuglelivet i 
Harjedalen Han fant at toppmeis og kullmeis tilhører en 
fuglegruppe som i sin utbredelse stanser nedenfor 
nåleskogsgrensen. Begrensningen gjelder ikke bare i 
vertikal, men også i horisontal retning, idet de i sin fram-
rykken mot nord i regelen stanser før nåleskogsgrensen er 
nådd. 

I bjørkebeltet under Kuklumpen fantes 23/7 et tomt 
reir 5 m høyt i en bjørk, i en greinkløft inntil stammen. 
Med en ytre ramme av tørre bjørkekvister og grove strå 
besto den innvendige utforing som vanlig av en hard 
celluloseskål. Bartrær såes overhodet ikke på 
reirområdet, bare bjørk med ubetydelig innblanding av 
rogn. 2-300 m lengre nede i lia sto granskogen frodig og 
tett. 

G r å t r o s t, Turdus pilaris L. 

Alm. i gran/bjørkeskog ved Tomasvatn og Majavatn. 
Flere tomme reir i bjørkebeltet 23/7. De fleste 
gråtrostungene var på dette tidspunkt på vingene 
(utfløyne unger obs. allerede ved min ankomst 6/7). 
Ennå ved Storelva lot det til at gråtrosten hekket 
temmelig alm. Her inneholdt et reir i en bjørk 4 fjærløse 
juv. 22/7. 

G r å f 1 u e s n a p p e r, Muscicapa s. striata (Pall.). 

Ad. med utfløyne unger obs. i granskog ved Lillefjell 
25/7. Inne på fjellet hadde atskillige gråtroster gjennom 

hele undersøkelsesperioden tilhold i vierkrattet langs 
Jenglevassnuten. Reir ble dog ikke funnet. Fra en liten 
Salixbevokset holme i Bisegelvas Øvre løp fløy ganske 
overraskende 3 indv. opp da vi passerte 17/7. 

S v a r t h v i t, Muscicapa h. hypoleuca (Pall.). 
Alminnelig i granskog ved Kvanfjell og Lillefjell (2325/7). 
De fleste observerte var ungfugl. 

F u g 1 e k o n g e Regulus r. regulus (L.). 
R Ø d v i n g, Turdus m. musicus L. 

Opptrådte enkeltvis eller noen få sammen - gjerne til-
sluttet granmeis-flokker - i granskog ved Tomasvatn og 
Majavatn (23-25/7). Ungfugl obs. 

Alm. i gran/bj ørkeskog ved Tomasvatn og Majavatn 
(2325/7). Utfløyne unger obs. 

L a u v s a n g e r, Phylloscopus trochilus acredula (L.). 
Meget alminnelig i gran/bjørkeskog ved Tomasvatn og 
Majavatn. Omkring Storelva opptrådte den ennå vanlig og 
gikk så langt inn i fjellet som til østenden av Orrekvatn, 
der den forsvant sammen med de siste utposter av 
fjellbjørka. Den forholdsvis sparsomme og lite 
sammenhengende viervegetasjon lengre inne på fjellet 
tiltalte den tydeligvis ikke, for her såes ikke et eneste 
individ. 

Rødvingens lokale sang brakte meg til å stusse da jeg 
først hørte den ved Tomasvatn 23/7. Den minnet mye om 
vaklende bokfinksang, slik som en kan høre den tidlig om 
våren straks etter bokfinkhannenes ankomst. Et eiendom-
melig utslag av rødvingens velkjente tendens til å variere 
sitt repertoar fra sted til sted gjennom utbredelsesområdet 
(jfr. H a g e n, Fauna 1951, s. 24 ff.). Jeg minnes ikke å ha 
hørt noe tilsvarende fra rødvingehold tidligere. 

R i n g t r o s t, Turdus t. torquatus L. M å 1 t r o s t, Turdus ericetorum philomelos Brehm. 
Alm. såvel oppe i bjørkebeltet som i granskog ved Tomas-
vatn og Majavatn (22-25/7). Utfløyne unger obs. 
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S t e i n s k v e t t, Oenanthe oe. oenanthe (L.). 
Blåstrupens ungeskrik forveksles neppe med andre fjell-

fuglers. Det kan bokstaveres med «duiiii» eller «dviiii», en 
noe uttrukket låt som særpreges ved at i-en er stemt (som 
når en rykker i en spent violinstreng). 

R ø d s t r u p e, Erithacus r. rubecula (L). 

Alm. over hele undersøkelsesområdet på fjellet, fra 650 
til 1000 m.o.h. Et reir under en torvdekket steinhelle ved 
Jengelvatn inneholdt 11/7 5 unger med fjærene såvidt i 
frembrudd. 

B u s k s k v e t t, Saxicola rubetra (L.). Temmelig vanlig i granskog ved Kvanfjell og Lillefjell 
(24-25/7). Flere utfløyne unger obs. 

J e r n s p u r v, Prunella m. modularis (L.). Jernspurvsang 
hørtes i granskogen ved Majavatn ved min ankomst 6/7. 
Her såes et par ungfugler 25/7. Samme dag fant jeg et forlatt 
reir som i beliggenhet og konstruksjon var som et 
skoleeksempel på det typiske ved jernspurvens byggemaner. 
Det lå 1 m. høyt og inntil stammen av en todelt granbuske, 
som bare var 1,40 m høy. En tykkvegget skål av grønn 
mose, var innvendig langs kanten utforet med røde 
sporehusstilker, som likeledes gjennomvevet hele mo-
sekoppen. Forsiktig bruk av sporehusstilker nede i selve 
skålen medførte at grønn mose også utgjorde brorparten av 
det indre belegg. Tørre småkvister av gran og lauvtrær 
omkranset reirskålen. Utvendig diam. 13 x 15,5 cm (uten 
kvistkrans 11,3 x 12,6 cm). Innvendig diam. 5,6 x 5,3 cm. I 
reirskålen, som var 4 cm dyp, lå knuste rester etter 1 egg. 
Fossekall, Cinclus c. cinclus (L.). 

Et par som varslet og derfor utvilsomt hadde reir eller 

R ø d s t j e r t, Phoenicurus p. phoenicurus (L.). Utfløyne 
unger obs. i gran/bjørkeskog ved Tomasvatn 24/7. 

B 1 å s t r u p e, Luscinia s. svecica (L.). 

Alm. i det frodige, til dels mannshøye, vierkratt fra Stor-
elva nesten opp til Orrekvatn. Flere kull med utfløyne unger 
iakttatt her 22/7. Lengre inne i fjellet meget sparsomt 
utbredt. Et par hekket i vierkratt ved Jenglevassnuten. Hc--r 
såes en å' med utfløyne unger 18/7 og seinere fant jeg 
med resten av kullet et par hundre meter lengre vest i fjell-
siden. Andre steder ble ikke blåstrupen påtruffet i fjellet øst 
for Orrekvatn. 

«Naar den er vred eller ængstelig, høres saavel fra hannen 
som hunnen en smekkende lyd, som i høi grad minder om 
stemmen hos stendulpen (Saxicola oenanthe)», heter det hos 
C o 11 e t t (1921, s. 79). En sannhet som enhver ornitolog 
med litt erfaring fra fjellet kan bekrefte. Særlig utpreget var 
denne likheten hos hannen i Jenglevassnuten. Kanskje lot 
den seg påvirke av steinskvettene i nabolaget, isolert som 
den var fra andre blåstruper, unntatt dens egen make. 
Steinskvetten intonerer som kjent sitt varselskrik med et 
iltert «ii», straks etterfulgt av det smekkende »tækk tækk 
tækk». I fullstendig analogi med dette innledet også 
blåstrupehannen i Jenglevassnuten sitt varselskrik med et 
kort og voldsomt «ii», men den etterfølgende serie av tækker 
var som hos andre blåstruper mer lavmelt og innadvendt 
enn hos steinskvetten. 

1 indv. obs. i sørenden av Jengelvatn, der et fossefall 
fører ned til Blyvatn, 16/7. 

H u s s v a 1 e, Delichon u. urbica (L). 

Ruget i flere par på gårdene ved Tomasvatn. 
S a n d s v a 1 e, Riparia r. riparia (L). 
En koloni på grovt regnet 25 par holdt til i et sandtak ved 

Tomasvatn. Folk på stedet opplyste at kolonien oppsto for 
en 5-6 år siden da utgravingen av sandtaket begynte. Først 
innfant bare et par stk. seg, men de følgende år økte 
stammen suksessivt. 

T r e t å s p e t t, Picoides t. tridactylus (L.). 

Lot til å være alm. i granskog ved Tomasvatn og Maja-
vatn (23-25/7). 



G a uk, Cuculus c. canorus L. 

Såes daglig i undersøkelsesområdet på fjellet, der en kun-
ne regne med minst 5 hekkende par. 

Et temmelig vanskelig tilgjengelig reir (journalnr. 2) oppe 
under toppen av Store Kjukkelen innholdt 9/7 3 store dun-
unger med fjærene i lange blodspoler. I et stupbratt heng 
lengre øst i Kjukkelen hekket sikkert ennå et par. 

Et tredje par (reir nr. 1) hekket i vesle Jenglevassnuten 
rett opp for hytta. Reiret lå lett tilgjengelig på en liten avsats i 
en mindre bergknaus (like i nærheten av et annet, iår 
ubenyttet fjellvåkreir). Det gikk imidlertid skitt med ungene i 
dette reiret. Da jeg fant det, 9/7, var en mengde blodspoler 
foruten litt dun alt som lå tilbake og røpet deres tidligere 
eksistens. På reirkanten fant jeg 3 ferske gnagere, 1 hel 
markmus ad. a (Microtus agrestis), .1 hel gråsidemus ad. 
,_~(Evotomys rufocanus) og 1 halvspist jordrotte ad. 
(Arvicola terrestris). 9/7 og av og til de følgende dager, så vi 
en enslig fjellvåk på reirområdet. Den skrek når vi viste oss i 
nærheten og røpet dermed at den ennå hevdet området. 

Det fjerde par, som bodde i det sentrale parti av Biseg-
dalen, nord for Kjukkelvatn, fant vi reiret til 17/7 (reir nr. 3). 
Det lå på et reirstort horisontalplatå i en liten forsenkning i 
sydhellingen (hellingsvinkel 30°) av en morenehaug (fig. 4). I 
reiret lå en enslig dununge. Reiret ble bare kontrollert en 
gang (19/7) og ved de til sammen to besøk fant vi fjær av 1 
piplerke (Anthus sp., sannsynligvis pratensis) og fjær av en 
liten vader (Calidris sp., sannsynligvis temmincki) som de 
eneste byttedyrrester. Begge de voksne fuglene skrek ved 
reiret og foretok stupangrep som imidlertid ble avsluttet høyt 
oppe i lufta. 

Par nr. 5 hekket sannsynligvis i Skletfjell, der fjellvåk 
skrek hver gang vi passerte. Det er mulig at også et 6. par 
hekket innenfor det alpine undersøkelsesområdet, nemlig i 
Kvigtind eller Lille Kjukkelen. 

En observasjon av et fjellvåkpar nede i 
bjørkeskogsområdet ved Majavatn (Kvanfjell 24/7) skal også 
nevnes her. På grunnlag av forholdene ved bare 3 reir kan en 

natur- 

1 indv. gol i bjørkeskogen øst for Tomasvatn ca. 13/7. S 
n ø u g 1 e, Nyctea scandiaca (L). 

Som hekkeområde for snøugle er Børgefjell kjent fra 
gammelt av. Ifølge T h o m e (kfr. H a g e n 1952, s. 384) 
hekket en mengde snøugler her i 1883. Ellers er eksakte 
opplysninger om artens forekomst i disse bortgjemte fjell-
strøk meget sparsomme, men det synes ikke å være tvil om 
at snøugla nokså regelmessig yngler i gode smågnagerår. I år 
var det imidlertid ikke mulig å finne den, og det er derfor lite 
sannsynlig at den ruget innenfor undersøkelsesområdet
. En så dominerende og lett synbar fugl ville neppe ha unn-
gått oss under våre stadige ferder på kryss og tvers gjennom 
Bisegdalen, d.v.s. nettopp den terrengtype som erfa-
ringsmessig virker tiltrekkende på snøugler. At stedet har 
vært benyttet i tidligere år kunne samen P e r S t e i n f j e l 1 
bekrefte. Han fortalte at snøugla for en 7-8 år siden (le-
menåret 1945?) forekom vanlig i Bisegdalen. Han hadde 
dengang funnet en flygeudyktig unge. I den anledning gikk 
den voksne ugla til angrep og slo etter hunden hans. Snø-
uglas hissige temperement og voldsomme angrepslyst ved 
reiret er jo vel kjent. 

Supplerende opplysninger om forekomst av snøugle 
kunne O d d S ø r u m (Tomasvatn) gi. Han hadde truffet 
snøugler i fjellet en rekke ganger og sist våren 1949. Årstallet 
stemmer jo bra, forsåvidt som det ifølge Kro g h (1950, s. 
61) var smågnagerår i Børgefjell 1948-49. 

K o n g e ø r n, Aquila c. chrysaetos (L). 

F a 1 k, Falco sp. 
P. S t e i n f j e 1 1 rapporterte en kongeørn ved Kvigtind 

ca. 14/7. Selv så vi ingen ørn under hele oppholdet. 

En falk, visstnok dvergfalk, obs. ved Jenglevassnuten 
9/7. 

F j e 1 1 v å k, Buteo l. lagopus 

Byttedyrene er bestemt av Y. Hagen. 



peke på et moment som under spesielle forhold kan tenkes å 
influere på hekkingsresultatet til fjellvåken. 

Nettopp i de samme trakter som fjellvåken hadde sitt 
jaktrevir, jaget også f j e 1 1 j o e n, og selv om denne fugl i 
størrelse er fjellvåken langt underlegen, så er den likevel i 
kraft av sin velutviklede flygeferdighet, som den villig 
demonstrerer med lynkjappe hiv og kast, utvilsomt en habil 
musejeger og en verdig konkurrent for fjellvåken i -å måte. 
Det er virkelig et spørsmål om ikke fjellvåken i år med 
relativ knapp tilgang på smågnagere, lider av et visst k o n k 
u r r a n s e t r y k k fra fjelljoens side, spesielt når fjelljoen 
er så alminnelig som den viste seg å være på fjellet i år (sml. 
side 137).

D v e r g g å s, Anser erythropus (L.)
Om en eller to gåsearter hekker i Børgefjell er ikke klar-

lagt. At dverggås fins kan imidlertid betraktes som sikkert. 
Om den siterer jeg fra C o 11 e t t (1921, b. III, s. 16): «Syd-
ligst er den hidtil fundet bosat i Hatfjelddalen, hvor den 
forekommer på flere fjelde, og visse steder i Børgefjeld endog 
ruger i mængde. En av dens yndlingsopholdssteder her er 
Tiplingvandene, henved to mil syd for Susendalen og i den 
øverste grænse for bjerkekrattet, ca. 680 meter over havet. - 
Foruden paa denne lokalitet, hvor den hvert aar optræder i 
mængde, hækker den aarlig ogsaa ved store Kjukkelvand, 
Jenglingvandene og enkelte andre vande i Børgefjeld sydover 
mod Namsvandet, og det er den eneste gaasart, som vides at 
have tilhold i vidje- og bjerkeregionen i disse egne.» 

Det fremgår av sitatet at dverggås skal hekke årlig ved 
Store Kjukkelvatn og Jengelvatn, altså innenfor vårt under-
søkelsesområde. Vi søkte den imidlertid forgjeves her i år. 

Det kan imidlertid tenkes at dens fravær bare var 
tilsynelatende. Etter fjellbøndenes utsagn tar mytingen til om-
kring 10. juli og gåsa mister da flygeferdigheten. I mytings-
tiden er dverggåsa meget var og vanskelig å finne. Om det 
forteller S w a n b e r g (1946, s. 36-37): »Vid mitten av 

Fig. 4. Fjellvåkreir med 1 unge i sørhellingen av en morenehaug i 
Bisegdalen (19/7). - Nest of B u t e o l a g o y u s containing one young. 

ligvis ikke danne seg noe pålitelig inntrykk av den generelle 
ungeproduksjon hos fjellvåk i Børgefjell anno 1952. Men 
enkelte refleksjoner kan en gjøre. 

Avhengig av smågnagere som fjellvåken er i forplant-
ningstiden, står og faller ungeproduksjonen med tilgangen 
på smågnagere. En del mus var det i fjellet denne sommer, 
men tilstanden ved 2 av de 3 fjellvåkreirene tydet ikke 
nettopp på overflod. Det er i denne forbindelse fristende å 
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juni hora gåssen til fjålldalens karaktårsfåglar - man ser dem 
på deras farder mellan bo och betesplats, moter ibland en 
oroligt kretsande gås, nar man ofrivilligt stor dem på 
boplatsen, och man finner då och då någon flock icke 
hackande fåglar betande i en fuktig sanka eller flygande på 
vag till eller från nattkvarteret. I børjan av juli, då de dragit 
ut med sina tidigt forsigkomna ungar, - - eller gømt sig i 
snåren for att rugga, bli de nastan osynliga. Av ruggande gass 
som saknat flygformågan, har jag under hela vistelsen vid 
Tjålmejaure endast påtråffat ett par stycken vid eit enda 
tillfdlle.» 

Vårt opphold på fjellet falt temmelig nøyaktig sammen 
med gjessenes mytingstid, og dette kan derfor ha vært den 
umiddelbare årsak til at vi ikke så noe til dem. 

Etter alt å dømme er nemlig dverggåsa en temmelig vanlig 
rugefugl i Børgefjell fremdeles. T r y g v e J a c o b s e n 
forteller således i brev at «gjess» (art uviss, det dreier seg 
sannsynligvis om dverggås) observeres årlig i de større fjell-
vannene, der det skal være ganske mye av dem til sine tider. 
«Vi pleier vanligvis oppholde oss der inne fra ca. 25. juli til 
bortimot slutten av august, - - og gåsa har vi observert hele 
dette tidsrummet. Mest alminnelig er det å treffe dem ved 
Gaukaren, Kjukkelen og ved tjønnene vest for Kjukkelen, 
men den kan også finnes ved Jengelen og Blyvatnet. Har 
også snakket med folk som har sett mye gås inne ved Jetnam 
og Saksinv., altså lengre nord i fjellet. Gåsa sees i flokker fra 
10-12 til 30-40 stykker, det har hendt at jeg har sett flokk på 
nærmere 100, det var i 1950.» 

Og O t t a r S ø r u m kunne berette at han i juli 1942 
hadde dumpet på en stor flokk («sikkert 100 indv.») med 
hvitt pannebles ved Jengelvatn. På grunn av fjærmyting var 
de flygeudyktige. 

På et helt annet sted, nemlig ved Storelva, fant vi 22/7 
umiskjennelige spor etter gås. På en hel rekke steder langs 
elvebredden lå det strødd med mytefjær og ekskrementer. 
Fjærprøver ble overlatt konservator Y. H a g e n ved Zoo-
logisk Museum, Oslo. Etter sammenligning med skinn i 

museets samlinger kunne han fastslå at iallfall en del av dem 
stammet fra dverggås. 

De ovenfor nevnte lokaliteter for gås ligger ovenfor tre-
grensen. Bare Storelva tangerer bjørkebeltets øvre grense. 
Men ifølge utsagn fra folk på Tomasvatn skal det hekke gås 
ennå lavere, nemlig i gran/bjørke-skogen på begge sider av 
Tomasvatn. Bare få dager etter min ankomst 6/7 hadde 
således en gås med dununger fulgt bekken mellom gårdene 
på Tomasvatn ned til vannet. Det ble meg fortalt at dette 
ikke var noe helt sjeldent syn. 

Dverggåsa pleier ikke hekke i granskog hvis ikke store 
snømengder med sein vår tvinger den så langt ned (H o 1 ms 
t r o m 1942 b. III, s. 998). Derimot skulle biotopen passe 
utmerket for s æ d g å s (Anser f. fabalis Latham). Trolig vil 
det derfor vise seg at også denne art ruger i Børgefjell-

åd
B e r g a n d, Aythya marila (L.). 

Fåtallig ved fjellvann. Hunfugl obs. enkeltvis i Kjukkel-
vatn, Lille Vajavatn og i en liten damm ovenfor sistnevnte. 
En enslig fløy over Lille Vajavatn 12/7. Hekker utvilsomt,

K v i n a n d, Bucephala c. clangula (L.). 

6 indv. i flokk i traktene ved Lille Vajavatn 17-18/7. En
I s a n d, Clangula hyemalis (L.). 

Fåtallig ved fjellvann. Enslige eksemplarer obs. i Lille 
Vajavatn 18/7 og i et par dammer nordenfor 17/7. 

Et reir med opprinnelig 7 grågrønne egg,') på en liten 
holme i Jengelvatn, var i full klekking da det ble funnet 
13/7. Kl. 17.40 inneholdt reiret 2 nyklekte, ennå våte unger, 
ytterligere 1 unge som lå i halvt eggeskall, dessuten 2 egg 

Ifølge L ø v e n s k i o 1 d (1947, s. 565) skal det grønne innslag i 
eggfargen sjelden forekomme hos isanden. Det stemmer dårlig med 
opplysningene hos C o 11 et t (1921, s. 123), der det kort og godt 
heter at eggene er grønlighvide 
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t N 
Øå 21.25, lå alle 5 ungene frigjort fra eggeskallene. En tykk 

dunskål med en ytre diam. av 221/2 x 22 cm utgjorde 
reiret, som lå godt skjult inntil en 25 cm høy, glissen Salix-
buske i tett, ca. 13 cm høy, krekling-vegetasjon. Avstand 
fra vannet 5 m. ? trykket fast inntil en avstand av 1 1/2 rn 
og oversprøytet egg og unger med flytende ekskrementer da 
den fløy av. 

S v a r t a n d, Melanitta n. nigra (L.). 

Sannsynligvis temmelig vanlig ved fjellvann. ? -fugl obs. 
enkeltvis i Lille Vajavatn med omliggende småtjern 17/7 og 
reir med 8 svakt rugede egg funnet på en liten holme i 
Jengelvatn 13/7. Reiret, som lå skjult i 55 cm. høy Salix-
vegetasjon 15 m fra vannkanten, besto av litt 
sammenrasket mose, lav, visne strå og blader (bl. a. av 
Salix). Tørre blader særlig i bunnen av reirgropen. Meget 
sparsomt med dun og reirfjær (vel p.g.a. det tidlige 
rugestadium). Ytre, henholdsvis indre diam, av reirskålen 
26 x 27 cm og 18 x 20 cm, dybde 5,5 cm  trykket fast (fig. 
5) og forlot reiret først på 1/2 m hold. 21/7 ble den fanget 
ved hjelp av en vindjakke, ringmerket og sluppet. 

Hanfugl ble ikke med sikkerhet obs. 

Storlom, Colymbus a. arcticus L. 

Lot til å være alm. i større vann. 2 par såes daglig i Jen-
gelvatn, 1 par i Kjukkelvatn, foruten 1 indv. med fisk i 
nebbet i flukt over Tomasvatn 23/7 (i retning av Majavatn). 

På en liten, ganske lav holme i Jengelvatn fantes 13/7 et 
reir med 1 sterkt ruget egg. Ungen ble klekket 15/7 om 
ettermiddagen og veide da 74,7 g. Reiret var en grunn grop 
i bakken, ytterst sparsomt belagt med tørr krekling, frisk 
blåbærlyng, tørre blader foruten noen få, tynne vierkvister. 
Reirgropens diam. 28 x 29 cm, dybde 4 cm. Den var omgitt 
av 45 cm høy vier med fri passasje langs en opptråkket sti 
til vannkanten 1,10 m nedenfor. 

Da vi første gang kom til reiret hadde den rugende fugl i 
sikker avstand og helt ubemerket forlatt det. Men ved annet 
besøk da reiret inneholdt den nyklekte unge, plasket 
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rugefuglen under stor ståhei i vannet på 15 m hold og la i 
vei bortetter vannflaten med krumspring og vingebaksing. 
Kommet 50-75 m utpå førte den seg roligere, men uttrykte 
sin nervøsitet med en knurrende, snorkende lyd, og en 
gang ga den et høylydt, skarpt, men kort fløyt fra seg i 
samme øyeblikk som den dukket. Sistnevnte låt er hos C o 
11 e t t (1921, b. III, s. 303) gjengitt med «huyt», hvilket 
stemmer bra også med mitt gehør. Jeg siterer følgende fra 
samme: «Pastor Schubeler har bemærket, at storlommen, 
idet den trækker veiret umiddelbart før den dykker, 
udstøder en kort, skarp, hvinende lyd, der lyder omtrent 
som «huyt».» Uttrykksformen har nesten karakter av regel, 
hvilket naturligvis er misvisende, etter som storlommen 
meget gjerne dukker lydløst. Jeg skulle anta nevnte lyd er 
sterkt affekt-betonet og at den i tilfellet ovenfor var direkte 
foranlediget av forstyrrelse ved reiret. 

Dobbeltbekkasin, Capella media (Lath.). 

En bekkasin med alle feltkarakterer tydende på denne 
art, ble to ganger støkket på myrlendt mark i bjørkebeltet 
øst for Tomasvatn 22/7. Ytre stjertfjær lyste hvite i opp-

Fig. 6. Reir med 4 bristeferdige egg av temmincksneppe. Halvøy i Jen-
gelvatn 1 5 / 7 . - N e s t  o f  C a l i d r i s  t e m m i n c k i i .  

traff vi den enkeltvis, snart parvis eller i småflokker på 
opptil 8 indv. 

De til sammen 6 reir og 3 kull juv. ble påtruffet i terreng 
av ganske bestemt karakter, der nærvær av Salix lot til å 
være en betingelse (for reirenes beliggenhet). Dette var så 
påfallende fordi de lavvokste, forblåste vierkjerrene er lite 
utbredt i fjellstrøkene og for det meste vokser i glisne an-
samlinger hist og her langs vannene. Og nettopp i disse 
spredtliggende viermarker var det at vi fant reir og unger, 
mens det på den annen side ikke var noe spesielt som tydet 
på at den også hekket på de mellomliggende, åpne strek-
ninger, som opptar et langt større areal. 5 reir lå inntil eller 
omgitt av 20-50 cm høy vier, mens det 6. lå åpent en halv 
meter fra nærmeste vierbuske (fig 6). 

Alle reir lå som nevnt ved fjellvann - 2 på land 35 og 

E n k e 1 t b e k k a s i n, Capella g. gallinago
(L )

T e m m i n c k s n e p p e, Calidris tiemminckii (Leissl.) 

I 1949 fant Kristen K r o g h (1950, s. 60), som den 
første, en liten koloni av denne art i Børgefjellområdet, 
nemlig ved Jengelskarvatnene, der 2 reir med henholdsvis 4 
friske og 4 rugede egg ble undersøkt 5/7. 

Vårt opphold i 1952 brakte for dagen at 
temmincksneppa er en av de mest alminnelige sneppefugler 
innenfor det alpine undersøkelsesfelt. Bare sandlo kan i 
tallrikhet sammenlignes med den. Mindre kolonier fantes 
ved de fleste fjellvann av litt størrelse i vierregionen, 
således rundt hele Jengelvatn (3 reir funnet), ved Blyvatn (1 
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50 m fra strandlinjen, 2 på halvøyer og 2 på småholmer. I 
vierkjerr lengre fra fjellvann enn 100 m lot det ikke til at 
temmincksneppa hekket, og dens vertikalutbredelse ble 
derfor begrenset til et smalt belte ca. 655-750 m. o. h. S w 
a n b e r g s (1946, s. 30) erfaringer fra Svaipas fjellområde 
i Sverige om at temmincksneppa også hekker «på de mest 
olika stållen mitt i videfalten och dessutom hogt uppe på 
branta sluttningar, som absolut ingen annan vadare skulle 
vilja bebo», synes ikke å gjelde Børgefjell. 

Egg fra Finnmark med lengde under 27 mm: 9 stk. eller 
3,7 % 

Egg fra Børgefjell med tykkelse under 20 mm: 6 stk. eller 
30,0 %  

Egg fra Finnmark med tykkelse under 20 mm: 9 stk. 
ll  3  7 

Trolig antyder den påviste størrelsesforskjell mellom til-
feldig valgte egg fra en nordlig og en sørlig populasjon et 
faktisk forhold. Det gjenstår å undersøke om en tilsvarende 
forskjell er å gjenfinne mellom voksne indv. fra de to popu-
lasjoner. En slik forskjell vil være en bekreftelse på Berg-
manns regel. 

Collett (1. c., s. 427) har treffende beskrevet temminck--
sneppas opptreden ved reiret, og vårt samvær med fuglen 
bekreftet til overmål dens lunefullhet og sterkt vekslende 
reaksjon på forstyrrelser ved reiret. I uforstand hadde jeg 
innbilt meg at temmincksneppa trykket hardt og ikke forlot 
reiret før en nesten tro på det; men den gang ei! Ruge-
fuglene ved de to første reirene skvatt av på sikker avstand, 
mens jeg ennå var 40-50 m unna, og det hele foregikk så 
ubemerket at jeg til å begynne med ikke skjønte at tampen 
brant. Følgelig ble det en del sommel med lite feltmessig 
opptreden på reirbiotop nr. 1, før jeg endelig hadde seiren i 
min hånd og blikket for første gang dvelte ved det koselige 
reiret til en av våre minste sneppefugler. 

Men seinere gikk det som det så ofte gjør. Har en først 
litt erfaring å rutte med, kommer reirfunnene så å si p å  

løpende bånd. Etter opplevelsene med den første reirfuglen 
lærte jeg nemlig å mistenke hver eneste temminck som fløy 
opp inntil 50 m borte. Og da jeg noen dager etter det første 
reirfunnet korn gående langs stranden av Lille Vajavatn og 
en temminck på 30-40 meters hold skjøt opp fra en liten 
vierkledd holme (fig. 7) og beskrev en kort bue inn til 
fastlandet, der den lett falt ned på stranden, øynet jeg 
straks sjansen. Fuglen trippet litt, ristet og flidde 
fjærhamsen og lot som ingen ting; ikke en urolig bevegelse, 
ikke 

Gress, blåbærlyng, krekling og mose dannet gjerne den 
øvrige karaktergivende vegetasjon ved reirene. Deknings-
graden vekslet sterkt. Mens ett fantes godt skjult mellom 
gress og vier, lå de øvrige mer åpent, til dels helt udekket 
både ovenfra og fra siden. Selve reiret var en grop i marken 
utforet med tørre strå og visne blader av vier og blåbærlyng, 
hvilket utgjorde en 2,5-3,5 cm dyp skål med en diarn. av 
6,3-8,0 cm. (for det meste ca. 6,5 cm). 

5 reir inneholdt 4 egg, 1 bare 2 egg, og klekkingsdatoen 
var henholdsvis 13/7, 15/7, 16/7, 16-17/7 og 25/7. Sist-
nevnte var 2-kullet, som må antas å være omlagt. Klel-.-
kingsdatoen for de 3 ungekull ble beregnet til ca. 11/7, ca. 
11/7 og ca. 13/7. 

20 egg ble omhyggelig målt. En sammenligning med 
målene av 234 egg fra Finnmark (C o 11 e t t 1921 b. II, s. 
428) har en viss interesse: 

20 egg fra Børgefjell

 Gjennomsnit

t Maks. Min. (average) 29,6 x 20,8 mm 24,3 x 19,2 mm 

27,89 x 20,07 mm 234 egg fra Finnmark 

31 3 x 21 9 mm 26 1 x 19 0 mm 28 40 x 20 74 

Det framgår at Børgefjelleggene er mindre enn de fra 
Finnmark. Dette forhold kommer kanskje ennå tydeligere 
fram av følgende opplysninger: 

Egg fra Børgefjell med lengde under 27 mm: 3 stk, eller 
15,0 ;'o 
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Men ikke alle temmincksneppene viste seg så flyktige som 
de to første rugefuglene, heldigvis. Ved tre andre reir fløy 
den rugende fugl opp på henholdsvis 20, 2-3 og 2 1/2 meters 
hold. 

Bare ved 2 av 6 reir med egg, oppførte rugefuglen seg 
engstelig og såret. Annerledes etter at ungene er kommet. Da 
er den voksne som regel helt fra seg av oppspilt nervøsitet 
og flyr vinglende rundt urostifteren, i trange, uregelmessige 
sirkler, uopphørlig ytrende et kort, hardt ansatt. «tirrr». 
Under dette kan den komme så nær som 2-3 m. 

Eller den simulerer såret og døende, der den legger seg til 
på bakken med oppbrust fjærhams og baksende vinger, 
stjerten i vifteform klemt ned mot bakken. Så flyr den kan-
skje - fremdeles sterkt såret - med skuttet rygg og kroppen 
hengende slapt ned mellom vinger som slår med anstrengte 
slag. I langsom, meget langsom fart, bærer det så lavt av sted 
at de nedhengende, lange pipestilker til bein subber 
markvegetasjonen eller dupper nedi vannet, hvis den begir 
seg ut over dette. Og alt i ett utstøter den en 

Fig. 7. Parti ved Lille Vajavatn. Reirbiotop for bl. a. temmincksneppe 
(reir på holmen til høyre), lappspurv og heipiplerke. - B r e e d i n g p l a c e

of C  a  l  i  d  r  i  s t  e  m i n i  i n ,  i  n  c  k  i  i  ( v e s t  o n  t h e  
l i t t l e  i s l a n d  t o  t h e  r i g h t ) ,  C a l c a r i u s  l a p p o n i c u s  a n d  A n t h u s  skurrende, trengt lyd: du] dul dul Vidt forskjellig 

en lyd som røpet engstelse. Men nettopp det at den ordnet 
fjærene sine, skjerpet min mistanke, for det tydet på at den 
kom direkte fra reiret. I stillhet trakk jeg meg derfor ut av 
synsfeltet, og da jeg et kvarter seinere stakk hodet 
overraskende opp over en bakkekam 50 m fra reirholmen, 
hvem andre enn den vesle temminck farer påny opp fra 
holmen og jumper inn til fastlandet? Her inne gjentar presis 
det samme seg, et raskt, nonchalant avviklet toalette, og så 
legger den freidig i vei med næringsjakt langs stranden. Spak 
som den er, lar den meg nå etter at den vel er av reiret, 
komme på bare 10-15 meters hold før den tar til vingene! 
Men denne gang har jeg merket meg det nøyaktige stedet for 
oppflukten. Uten å ense den vesle, som synes uberørt av 
allting, vader jeg de få metrene ut til holmen og står straks 
etter bøyd over reiret med de 4 egg, som alle sammen er 
bristeferdige (ble klekket dagen derpå). 

fra den sedvanlige trille. 

En ad. med 3 ca. 5 døgn gamle unger og som vanen tro 
var helt forstyrret ved vårt nærvær, bega seg øyeblikkelig til 
ungene da vi fjernet oss 21z m fra dem. Det var den dagen 
riktig surt og kaldt i været. 

To unger klekket 16/7 veide samme dag henholdsvis 3,9 
og 4,0 gr. 

Så ufullstendig som vår kjennskap til temmincksneppas 
biologi er - ikke en gang dens rugetid kan i øyeblikket 
anføres - er den i seg selv et lokkende studieobjekt. Børge-
fjellområdet er sannsynligvis det sørligste sted i Norge hvor 
fuglen ennå ruger tallrik og derfor et av de lettest tilgjenge-
li b j t d

F j æ r e p 1 y t t, Calidris m. rnaritima (Brunn.). 
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C' G 1 u t t s n e p p e, Tringa nebularia 
(Gunn.). 1 indv. funnet død ved Tomasvatn 
24,/7. 
S a n d 1 0, Charadrius hiaticula L. 

Meget alm. Fantes -til dels i atskillige par - ved alle 
fjellvann av litt størrelse fra 650-825 m.o.h., som Jengelvatn, 
Blyvatn, Lille og Store Kjukkelvatn, Lille Vajavatn. Ja, selv 
ved det i høy grad arktisk pregete Bisegvatn (fig. 8) traff vi 
17/7 sandlo på to steder og fant et kull på 3 ca. 5 dager 
gamle unger. Familien holdt til på en langstrakt, småsteinet 
sandstrand. Ennå den 17. juli lå det masser av snø i disse 
traktene, og ytterst lite barmark kan ha vært disponibel her 
omkring midten av juni da sandloparet må ha begynt 
eggleggingen. 

4 egg i et reir ved Jengelvatn (fig. 9) ble klekket 10-11/7 
(10/7 kl. 15.45 lukket brist i alle fire, kl. 21.10 1 juv. -I- 3 egg 
hvorav ett med å p e n brist. 11!7 kl. 9: 3 juv. + 1 egg 

Fig. 8. Bisegvatn med Gaksfjell og Krokfjell i bakgrunnen. Den dagen 
bildet ble tatt, 17/7, fant vi et sandlopar med 3 små dununger på en 

sandstrand bak den langstrakte Øya til venstre. - An aretic-looking 
breedinplace of C h a r a d r i u s h. i a t i c u 1 a. The day

 when, this picture was taken (17/7) adults 
with 3 small youngs were found on the beach on the opposite side of the 

 
Fig. 9. Sandloreir med 3 nyklekte dununger og 1 bristeferdig egg. Jen-
gelvatn 11/7. - Nest o f C h a r a d r i u s h i a t i en, 1 a with 3 newl y 
hatched youngs and one egg. 

Lille Vajavatn 12/7 og 2 ved Store Kjukkelvatn 19/7. I det 
minste på sistnevnte sted kan en nok regne med å finne den 
rugende

F i s k e 1 i t e, Tringa hypoleucos L. 

Spredt forekomst langs elver og vassdrag på vidda. Be-
merket ved sørenden av Jengelvatn, Kjukkelelva og Biseg-
elva. Alm. i bjørkebeltet fra området ved Storelva og ned i 
barskogen ved Tomasvatn og Majavatn. 4 store dununger 

R ¢ d s t i 1 k, Tringa t. totanus (L.). 

Minst 3-4 par hekket ved Storelva. 3 stk, i flokk obs. ved 
Kjukkelvatn 17/7 og 3 (de samme?) ved Lille Vajavatn 18//7. 
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fremdeles med lukket brist). I den rekkefølge de ble klekket 
veide ungene 11/7 henholdsvis 7.2, 7.35, 7.7 og 7.35 gr 
(sistnevnte ble hjulpet ut av eggeskallet). 

Ved Blyvatn fantes 16/7 et reir med 4 egg, alle med luk-
kede klekkebrister. 

Begge ovennevnte reir var en simpel grop - i ett tilfelle 
med diam. 9,5 x 10,5 cm - i småsteinet sandstrand, hen-
holdsvis 3 og 15 m fra vannlinjen. Rundt den ene reirgropen 
var lagt en 3-4 cm bred, ganske lav vold av steiner som 
overgikk gjennomsnittstørrelsen på reirplassen og derfor var 
samlet selektivt. 

Foruten det nevnte ungekull ved Bisegvatn, fant vi en til-
synelatende nyklekket unge ved Lille Vajavatn 12/7 (opp-
daget klekkeskall her 9/7) og en flere dager gammel unge 

/
Bol tit, Charadrius morinellus L.

Fig. 10. Dununge av fjelljo som trykker mellom gress og lav. - Young of 
S t e r c o r a r i u s l o n g i c a u d u sDenne søkte vi forgjeves inntil et reir med 3 rugede egg 

endelig ble funnet helt inne ved Store Kjukkelvatn, på en 
steinete mose/gress/lav-fly. En grop i mosedekket var nød-
tørftig utforet med tørre blader av Salix. Rundt gropen, som 
målte 10,5 x 10,5 cm. i diam. med en dybde av 3 em, lå en 5-
6 cm bred krans av reinlav.

F j e 1 1 j o, Stercorarius longicaudus Viell. 

5. juli 1949 så K r o g h (1950, s. 61) 3 voksne fugler ved 
Jengelskarvatn, foruten 1 par med dununge nordenfor Jen-
gelvatn. 

Arten viste seg i år overraskende alm. ved Jengelvatn og 
på høydedragene nord for dette, videre opp gjennom hele 
Bisegdalen til Bisegvatn og Store Kjukkelvatn. Hvor mange 
par som til sammen bebodde dette område er det vanskelig å 
ha noen bestemt mening om. Men 20 par - bare for å nevne 
et tall - er sikkert lavt regnet. Under vandring i Bisegdalen 
støtte en på det ene par etter det andre. Satt fuglene på 
marka, var det praktisk talt alltid på et opphøyd terrengparti 
med fri utsikt til alle kanter, på morenetopper og 
rovfugltuer, som det er så godt om her oppe. Makene kunne 
sitte side om side på samme tue, eller hver for seg på 
nabohauger. Hadde de reir eller unger, møtte de oss med 

H e i 1 0, Pluvialis apricarius (L.).
Alm. i vierregionen ned til bjørkebeltets øvre grense ved 

Blyvatn - 650-750 m. o. h.

F i s k e m å k e, Larus c. canus
Alm. ved litt større fjellvann som Jengelvatn, Kjukkel-

vatn, Lille Vajavatn og Bisegvatn. Et reir på en holme i 
Jengelvatn inneholdt 13/7 3 rugede egg. Reiret en grop i 
krekling/mose-grunn utforet med vissne strå, lav og mose. 
Diam. 16,5 x 17 cm. Samme dag såes på en annen holme i 
Jengelvatn en stor dununge. 

Også obs. ved Tomasvatn, nede i barskogsområdet.
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med et prøvende «tri tri» som ble intensivert etter som vi 
nærmet oss. Rent infernalsk ble skrikingen på den sentrale 
reirbiotop. I raskt tempo løp tri-lydene sammen til lange 
serier i et evindelig jammer, og alt i ett stupte snart den 
ene, snart den annen av paret ned mot oss. Stilte rett på, 
men dreide kvikt av på et par meters avstand. Sjenerende - 
ble angrepene aldri. Mellom anfallene hvilte fuglene ut på 
morenehauger i nærheten. I et par tilfeller simulerte hun-
nen ( ? ) såret og slo seg ned på marka et stykke unna, der 
den geberdet seg ynkelig og pep hvinende. 

Orrfugl, Lyrurus t. terrix (L.). 

Skal forekomme mindre vanlig enn storfuglen i traktene 
omkring Tomasvatn og Majavatn (O. S ø r u m). Selv så jeg 
ikke med sikkerhet en eneste under det 3 dager lange opp-

F j e 11 r y p e, Lagopus m. mutus (Montin). 

Voksne fugler, enslige eller parvis (vesentlig stegger) 
såes temmelig ofte i strøket fra Jengelvatn opp til Store 
Kjukkelvatn. Som et relativt uttrykk for bestandens stør-
relse skal nevnes at 1-3 voksne indv. ble obs. daglig på 6 
av 15 ekskursjonsdager tilbrakt i rypeterreng. 

En temmelig stor dununge med svingfjærene i 
frembrudd fant vi i Bisegdalen 14/7. Ganske liten var en 
dununge som ble lett opp samme steds 17/7 (fig. 10). 

Ungekull ble påtruffet med sikkerhet bare en gang; 
14/7 en høne med små kyllinger som så vidt kunne heve 
seg på vingene. Nok en høne oppførte seg «moderlig» uten 
at vi fant de ungene som den sansynligvis hadde liggende 

Foruten parvis såes fjelljoene ofte i småselskaper på 
opptil 10 indv. Om disse selskaper besto av hekkende par 
som midlertidig hadde rottet seg sammen, eller delvis var 
frie, dvs. reir- og ungeløse individer, skal jeg ikke uttale 
meg om. 

Atskillige ferske gylpeboller ble funnet på fjelljoenes 
yndede sitteplasser spredt over hele deres virkefelt. En del 
av bollene ble tatt vare på og analysert av Y. H a g e n': 
Disse boller inneholdt: 

L i r y p e, Lagopus l. lagopus L. 

Ikke obs. under vårt kortvarige opphold i lirypeterreng. 
I traktene omkring Namsvatn var det i år bra med lirype 

J e r p e, Tetrastes b. bonasia 2 lemen (Lemmus lemmus) 
1 indv. obs. i tett gran/bjørke-skog ved Tomasvatn 

1 markmus (Microtus agrestis) 

Pattedy
r. H a r e, Lepus timidus L. 

3 løpebiller (Carabus [violaceus?]). 

5 vannkalv-larver (Dytiscidae) 
1 indv. obs. på toppen av Ivalinakken (1090 m. o. h., 

lavregionen) 7/7  
6 b  S t o r f u g 1, Tetrao u. urogallus L. 

Smågnagere. 
I gran/bjørkeskog ved Kvanfjell gikk jeg 24/7 først opp 

2 voksne røyer og seinere et kull på 8-10 store, flyve-
dyktige unger. 

Smågnagerbestanden lot til å være i oppgang. Markmus 
(Microtus agrestis (L.), g r å s i d e m u s (IJvotomys ru f 
ocanus Sundevall) og j o r d r o t t e (Arvicola terrestris L.) 
ble påvist som byttedyr hos fjellvåk. Videre ble rester av 7 

Under siste krig spillte tiuren like innpå gårdene ved 

1 Insektbestemmelsene kontrollert av bestyrer L. R. Natvig. 
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som bestanddeler av en del innsamlede gylpebollerl fra fjelljo 
(og fjellvåk?). 1 død unge av en Evotomys-artx ble funnet 
19/7 ved Lille Kjukkelen. 

Ute i terrenget så vi ikke ofte levende smågnagere. Selv 
kunne jeg registrere 3 stk. i løpet av vel 14 dager (blant dem 
visstnok ingen lemen). 

E k o r n, Sciurus vulgaris L. 

in July 1952 (about 65° 10' Latitude North). Thus, the present paper 
mostly contains faunistic data, but the author also deals with the 
ecology of different birds. One specimen, Cractes infaustus,  was ob-
served storing subjects (probably food). An increasing population of 
micro-rodents (Evotomys racfocaneas,  Microtus agrestis , Arvicola 
terrestris„ Lemmus lemmus) made it possible for Buteo lagopus and 
Strecoraius longicaudus to breed. Especially the last bird was very 
common. The presence of Anser erythropus was confirmed. Calidris 
temminckii  and Charadrins hiaticula were found in great numbers. 
Børgefjell is probably the southernmost part i Norway where C. 
temminckii  breeds commonly. The eggs of this southern population 
seem to be a little smaller than those belonging to the birds in 
Finnmark (see p  130)  

Ulv, Canis lupus L. 

Børgefjell er anført som sikkert tilholdssted for ulv (O 1 - s 
tad 1945, s. 149). Etter hva en same fortalte pleier den i 
sommertiden holde seg østenfor vårt undersøkelsesfelt, nær-
mere riksgrensen. 

R ø d r e v, Canis vulpes L. og f j e 1 1 r e v, C. lagopus L. 
Forholdsvis vanlige ifølge O. S ø r u m. Etter sporene å dømme 
var det imidlertid ikke videre mye rev i fjellet siste vinter 
(1951/52). Sørum hadde en vinter for få år siden iakttatt 2 
fjellrev og 2 rødrev samlet rundt en reinsdyrskrott ved Skletfjell. 
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gaupe i dalstrøket nord for Tomasvatn (O. S ø r u m). 
S w a n b e r g  P  0  Om fågelfaunaen ovan trådgrånsen i Svaipas 

H å g e r ,  Ardea c. cinerea L., h å c k a n d e  

i  O s l o t r a k t e n  o m k r .  1 5 0 0  

B j ø r n, Ursus arctos L. 
Streifdyr. 
J e r v, Gulo gulo (L.). 

Av John Bernstrøm, 
Tidd. Sverige. Temmelig vanlig i Børgefjellområdet. Visstnok fast be-

stand. 
E 1 g, Alces alces (L.). OLAUS MAGNUS GOTHUS, Sveriges siste katolske 

arkebiskop, har i sitt ryktbara arbete «Historia de gentibus 
septentrionalibus», tryckt i Rom 1555 (p. 659), lamnat 
føljande i norsk faunistisk litteratur veterligen obeaktade 
uppgift om en hågerkoloni vid Oslo: 

«Ardeæ vero albæ extra Aslogiam in Noruegia sunt in 

I jakttiden skytes elg regelmessig i skogtraktene rundt 
Tomasvatn (O. S ø r u m). 

Summary 

The author gives a list of the birds and mammals which he observed 
during a 3 weeks stay in the mountain of Børgefjell in Northern Norway 
1) Bestemt av Y. Hagen. 
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maxima copia, vt stereoris vredine destruant arbores, & frondes 
subiectas nidis.» 1) 

med mojligheten av att det nutida avbrottet i fågelns utbred-
ning icke år ursprungligt, utan att det i historisk tid har 
uppstått genom månskligt ingripande. Det kan påpekas att i 
Nordtyskland, dar hagern annu alment forekommer, den i regel 
betraktas såsom ett skadedjur, varfor fåglarna ofta skjutas och 
deras botad huggas ned (cfr. Niethammer, Handbuch der 
deutschen Vogelkunde II, Leipzig 1938, p. 315). Så har 
sakerligen aven skett flerstades i Skandinavien. 

Denna originalnotis, som redan genom sin formulering ger 
ett vederhaftigt intryck, år av sårskilt intresse, ernedan den 
med all sannolikhet torde återge førfattarens personliga 
iakttagelser.Enligt vad han sjalv annorstades meddelat (op.cit., 
p. 68, cfr. p. 454!), besøkte han namligen Oslo år 1505 och kan 
då haft tilfelle att se de forstorda botraden och kanske aven 
hagrarna. Førvaxling med någon annan fågelart synes i detta 
fall vara helt utesluten: hagern, den aristokratiska falkjaktens 
adlaste villebråd, var vid denna tid allmant kand vartill kommer 
att ingen annan ljust fargad nordisk fågel har de angivna 
håckningsvanorna. Det kan i detta sammanhang framhållas att 
den latinska fargbeteckningen «albus» icke år entydig, utan ofta 
har betydelsen "smutvit" eller «vitgrå»; "blandvit" heter på latin 
«candidus». 

Intet synes motsaga antagandet att hagern fordom hackat 
på lampliga platser langs hela den sydnorska och bohuslanska 
kusten. Kanske skola framtida forskare i norska arkiv lyckas 
framleta ytterligare belågg for fågelns tidigare mera vidstrackta 
utbredning, varom tryckta kållor ha så litet att fortdlja. 

Summary.
The existence of a heronry near Oslo is recorded by Olaus 

Magnus Gothus in his well-known «Historia de gentibus 
septentrionalibus" Roma 1555, p. 659. As he visited the 
Norwegian capital in 1505, his notice may well be founded on 
personal observations. In our days herons breed in S. W. 
Norway as well as in S. Sweden, these two areas of distribution 
being actually separated by a gap exceeding 150 miles. This 
somewhat bewildering zoogeographical fact may be explained 

 b i  b bl  d   h  i f  

Den senmedeltida hagerførkomsten vid Oslo, som man 
således icke har skål att betvivla, for osøkt tanken till ett 
hittills oløst djurgeografiskt problem. Som bekant visar hagrens 
- liksom aven grågåsens! - nuvarande skandinaviska 
utbredningsområde en over 250 km bred lucka mellan de 
ostligaste sydnorska och de vastligaste svenska kande 
håckplatserna, sålunda en anmerkningsvard diskontinuitet, 
som knappast kan ha klimatiska orsaker och vartill Sven 
Ekman (Djurvarldens utbredningshistoria på skandinaviska 
halvøn, Stockholm 1922, p. 147) sager sig icke kunna foreslå 
någon antaglig forklaring. Det faktum att hagrar for 450 år 
sedan hackat vid Oslo icke blott i enstaka par, men i en stor 
och følcaktligen flerårig koloni, antyder emellertid att 
miljøforutsetninger for arten icke heller dar saknats och 
troligen ånnu forefinnas. Ehuru det måhanda er oberettigat att 
av ett enda vittnesmål draga vittgående allmanna slutsatser, så 
synes det vara nødvendigt att åtminstone rakna 

Smånotiser
1) Fiskeørn (Pandion haliaetus L.) i Oslomarka.

I nr. 4 av Fauna for 1951 har F. W. Heimbeck en artikkel om 
fiskeørnen. Han gir her en orientering om hvordan arten er gått 
tilbake i Norge p.g.a. hensynsløs forfølgelse. 

I år har et fiskejopar slått seg ned i Oslomarka, og det er å 
håpe at det ikke går dette paret slik det gikk det som ruget i 
Holleia i 1947. Her ble, iflg. Heimbeck, redet ødelagt og en av de 
gamle fuglene skutt. 

Morgenposten for 9. mai i år inneholdt en melding om at fiske-
ørnen hadde trukket til Oslomarka. Selv kom jeg i kontakt med 
fuglen 11. mai da jeg hadde begitt meg innover for å se etter et 
musvåkrede. Fra mitt utsiktspunkt fikk jeg da høre en rekke 

«Utanfor Oslo i Norge førekomma vita hagrar i stor 
myckenhet, så att de med sin fråtande track forstora tråden 
och loven under sina bon.» 
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korte skrik som av og til kunne minne noe om låten til en hakke-
spett. Jeg bega meg i retning av lyden og avsøkte terrenget i 
sirkler, inntil plutselig en stor fugl dukket fram over tretoppene og 
ga seg til å kretse over meg. Da den ikke var i stort over trehøyde, 
var det lett å bestemme arten selv om jeg aldri før hadde sett noen 
fiskejo. Jeg trakk meg tilbake etter å ha bestemt meg til senere å 
oppsøke redet. 

nebbet. Til min store overraskelse spiddet den humla på pigg-
tråden, antagelig i mangel av en tornebusk i nærheten. Jeg var 
senere nede i hagen for å se på humla, som ganske riktig satt 
spiddet fast på den øvre piggtråden. Fuglen kunne jeg en tid se i 
nærheten, men den spiddet ikke flere innsekter på piggtråden. 

Einar Brun jr. 

Dette lykkes meg 17. mai, og hadde jeg da hatt et skikkelig 
fotografiapparat, ville jeg ha fått et fint bilde. Jeg kom nemlig så 
overraskende på den rugende fuglen, at den først ble var meg på 
20-25 meters avstand. Et øyeblikk sto den der på boet med spilte 
vinger før den dro til værs - et syn jeg aldri vil glemme. Deretter 
opptok den den samme kretsingen som sist. Skrikene vil jeg 
karakterisere som: «Pui, pui, pui, kli, kli!» eller: «Pju, pju pju:» Av 
og til utstøtte den lyder som nærmest kunne lyde som skvatringen 
til en trost. Den sto da nesten stille i luften mens den iakttok 
meg. 

3) Turteldue (Streptopelia turtur turtur L.) i 

6. juni og 9. juli i år såg vi ei turteldue på garden Nybø ved 
Florki. Siste datoen heldt fuglen seg i nærleiken heile dagen og 
vart sett mange gonger. Fuglen vart sett på same staden begge 
datoane, det er såleis rimeleg at det er same eksemplaret. 

Det vart ikkje gjort freistnad på å skyte fuglen då det ikkje 
kunne være tvil om identiteten. 

Dr. Løvenskiold skriv: «Atskillige turtelduer har i årenes løp 
besøkt Norge. I perioden 1881-92 ble ifølge Collett 30 individer 
sendt til landets museer, men i vårt århundre går det lang tid 
mellom hver gang den viser seg» - og videre «Turtelduen er såvidt 
det kan sees ikke påvist her i landet etter 1927 og har aldri vært 
funnet rugende hos oss » 

Senere har jeg vært der oppe hver søndag, men alltid holdt meg 
på et par hundre meters avstand for ikke å forstyrre fuglene. 
Disse har ikke brydd seg om meg, og i kikkerten har jeg kunnet 
følge deres uforstyrrede liv. Inntil siste søndag - 8. juni - har jeg 
ikke kunnet merke noe til at ungene har vært klekket. 

Funnet av redet har jeg rapportert til dr. H. L. Løvenskiold. Han 
innledet forhandlinger med grunneieren, og disse forhandlinger 
har ført til positive resultater. Alle hensyn vil fra skogsarbeidernes 
side bli tatt for ikke unødig å uroe fuglene. Den største faren truer 
derfor fra turfolk, og til høsten særlig fra bær 

Florø, 27. aug. 
Asbjørn og Per Nybø. 

4) Trekk- og andeobservasjoner i Sandefjordsdistriktet våren 

2) Den brunryggede varslers eiendommelige vaner. 

Som kjent har den brunryggede varsler (Lanius collurio)
 de
n eiendommelige vane at den av og til spidder sitt bytte på torner. 
Ifølge Løvenskiold er dette bare observert et par ganger her i 
landet, men jeg har ikke lest i noen fuglebok at den spidder sit,t 
bytte på andre ting. 

Ved middagstid 2/6 d. å., fikk jeg se en brunrygget varsler på 
hagegjerdet vårt i Orelund rett utenfor Sandefjord. I en kikkert så 
jeg hvordan den satt og speidet etter insekter. Plutselig fløy den 

plukkere. Fiskejoungene er jo ikke flygedyktige før i august. °` 
Imidlertid skulle forholdene for dette fiskeørnparet likevel ligge Krikkand 15/3 ca. 14/4 

godt til rette. La oss håpe at vi til høsten vil kunne ønske en Brunnakke 9/4 ca. 11/4 
fulltallig familie hell og lykke på reisen ut i den store verden! Toppand 12/3 ca. 14/4 

 Gravand 4/4 ca. 10/4 
P  S h l  Wilh l  Stj t d 10/4  11/4 

t 1. obs. alm.

Stokkand. Den 19/2 så jeg ca. 100 stokkender. Tidligere i år har 
jeg bare sett noen få her og der. Fra og med 19/2 til 10/4 foregikk 
hovedtrekket. Denne andearten er den vanligste på trekket. 

K v i n a n d. Denne arten overvintrer her årlig. Etter hva folk på 
stedet forteller, har den overvintret her i årrekker. I år overvintret 
den i et antall av ca. 75. Disse forsvant omkring midten av april i år. 

L a k s a n d. Denne arten så jeg for første gang med sikkerhet den 
19/2 og siste gang den 11/4. Mellom disse datoene har jeg sett den 
så å si hver uke på forskjellige steder. Som regel er der ca. 5-10 stk. 
i hver flokk. 
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F i s k a n d. Den lille fiskanda så jeg for første gang den 17/2. 
Etter denne dato har jeg sett den hver uke på forskjellige steder 
utover våren. (Den ruger vanlig i skjærgården). 

På nr. 1: 2 voksne dyr og 2-3 unger. Det er nemlig hytte fra 
høsten 1951. Dessuten er det felt så pass mye or og bjørk at det 
må være en familie. 

På nr. 2: 2 voksne dyr eller muligens bare en enslig hann, for 
her ble det skutt 1 bever i 1944. 

Narve Henry Pedersen. 

5) Sever (Castor fiber) i Trysil og Engerdal. På nr. 3: Minst 5-6 dyr. Her ble det dessverre også skutt ett 
dyr i 1951 i den tro at det var mink. - Dette stedet tror underteg-
nede må være innmarsjområdet for nr. 2 og 1 også. Helt fra i 1942-1943 var det noen skogsfolk som hadde sett dyr 

som var større enn mink og holdt seg i større bekker og åer i 
sørøstre Trysil, men under okkupasjonsårene var det i alle fall 
svært få som festet seg noe særlig ved saken. 

Så kom der en liten notis i lokalavisen «Østlendingen» sommeren 
1950 om at bever var sett i Tandåa ved Flermoen i Trysil, og det 
ble samtidig nevnt at siste beveren av den gamle stammen ble 
skutt i Trysil (ved Stoa) 80 år tidligere. Støa ligger ca. 10 km 
nordøst for Flermoen. 

På nr. 4: 2 voksne eller bare ett enslig 
dyr. På nr. 5: Minst 2 voksne og noen 
unger. 
Her var det ikke bare hytte, men Kvernbekken var demmet opp 

atskillig. 
For stedene nr. 5 og 4 bør det komme på tale en nærmere 

undersøkelse av en mulig sammenheng med innplantingem i Tydal 
i 1932.1 I de veldige Ødemarker på begge sider av grensen er det 
sikkert mye av betydelig interesse for interesserte zoologer. Men 
bil må der minst til for å komme over dette på en kort feriesom-

Etter dette er det kommet så å si slag i slag nye meldinger både i 
1951 og i 1952. Helt sikkert er det under alle omstendigheter at 

1. Søndre Skjærbergfloen («Kvernskjæret») i Varåa ved Skjær-
berget. Tørberget skole, 13. juli 

Harald E. Halvorsen. 2. Lutuåa, like ved gardene i Lutnes. 
3. Tandåa - Flera, ved Flermoen. 
4. Gammelhusdalen, like nedenfor bekkens utløp i Trysil-elva,. 
5. Kvernbekken, ved Snerta i Engerdalen. 

Se kartskisse side 217 i Olstad: Beverens utbredelse i 

De fire første stedene er altså i Trysil, og det siste og femte 
stedet ligger i Engerdal herred. 

Hvor er så beveren kommet fra? Forekomstene under 1, 2 og 3 
må ha kommet fra Sverige. Det ble nemlig ca. 1932 plantet inn 
bever i Kopparbergs lån. Disse beverne ble hentet en steds på 
Sørlandet og bl. a. fraktet over Trysil. Småbruker Otto Flermoen 
meddelte meg nylig at han og flere personer hadde vært oppe ved 
Flermoen tollstasjon og sett på dyrene den gang de ble overført til 
Sverige. Når en videre på kartene ser at Tandåa og Luleåa begge 
renner fra Sverige og inn i Trysil, må det være helt sikkert at det 
er bever fra Sverige. Likedan ligger nr. 1, i Varåa, så nær Sverige 
at det heller ikke for dette steds vedkommende er noen tvil om 
hvorfra dyrene er kommet. 

Noe mer problematisk stiller det seg med stedene nr. 4 og 5 som 
ligger henholdsvis 75 og 90 km lenger nord langs hovedelva, 
Trysilelva, (Klara) som for det meste går i sterk slagstrøm ca. 60 
km av den nevnte strekning. 

Hvor mange dyr er det så på disse stedene? Her blir det bare 
anslag - til en nærmere undersøkelse er foretatt. Forsiktig talt er 
det muligens slik: 

6) Hvitflekket linerle. 
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råttent. Dette egget gikk dessverre istykker under nedtaingen, men 
jeg har skallet fremdeles liggende i redet som beror hos meg. 
Hannen sang fra flere plasser i omegnen, men dens faste sangplass 
var på naboens noe høyere tak. At fuglen ruger nå for annen gang, 
tror jeg bestemt, da hunnen ikke er observert på mange dager. 

linerlehann (Motacilla a. alba) med to fremtredende, rent hvite 
flekker på ryggen. På tegningen er vist hvordan fuglen så ut. Den 
forsvant 7/7 etter å ha fostret opp en ungeflokk sammen med en 
normal hunn  

Halfdan Møller jr. På den annen side av elven i Storgaten synger en unghann, men 
redeplassen har jeg ikke funnet, og noen hunn har jeg heller ikke 
sett, men da den i lengre tid har hatt sine faste sangplasser, er det 
trolig at et par også ruger der. 

Da sotstjerten bare er observert 6 ganger her i landet, ifølge 
Løvenskiold, og bare en gang rugende, har jeg funnet å burde 
innberette forholdet. 

Kongsberg, 8. juli 1952. 

7. Rødstrupe (Erithacus rubecula L.) og bergfink (Fringilla mon 
tifringilla L.) overvintrer på Ringerike. 

Jeg har denne vinteren hatt besøk av en rødstrupe og to berg-

finker ( a og  ) på fuglebrettet. Etter et snøfall den 4. februar, 
oppdaget jeg rødstrupen for første gang. Den satt da på fuglebrettet 
i = 16-17°, spiste havregryn og så ut til å kose seg hjertelig! Den 15. 
februar ble fuglen ringmerket. Den var ikke redd eller sky hverken 
ved eller etter merkingen, men da det den 21. februar satte inn med 
mildvær, forsvant den. Jeg hørte aldri dens karakteristiske tikking 
eller andre lyder fra den, og den innfant seg nesten alltid bare på 
fuglebrettet når andre fugler ikke var der. Dessuten så det aldri ut 
som om den på noen måte frøs eller var misforn¢yd. 

Den 3. mars var det et meget sterkt snøfall. Dagen etter var en 

bergfink ( a ) på fuglebrettet sammen med de mange gulspurv. Den 
6. mars var nok en bergfink (  ) på brettet. Disse to er her framleis 
og ser ut til å trives godt på havregryn og brødskiver, men de vil 
nok forsvinne sammen med gulspurvene når våren og mildværet 
kommer. 

Jeg har ikke kjennskap til at rødstrupen og bergfinken har 
overvintret på Ringerike tidligere. 

P. Auerdahl. 
(sign ) 

Adjunkt Auerdahl har senere sendt redet og skallet av det 
gjenværende egget inn til Universitetets Zoologiske Museum, hvor 
jeg har undersøkt materialet og kan bekrefte arten. Ifølge Økland: 
Fuglene i Norden s. 291, er arten to ganger tidligere påvist 
hekkende hos oss. 

Zoologisk Museum, Oslo 27. september 1952. 

Yngvar Hagen. 
Summaries. 

1) A pair of nesting Osprey (Pandion haliaetus L.) is reported from 
the woods north of Oslo. 

2) A Red-Backed Shrike (Lanius collurio L.), was observed using a 
barbed wire for storing a bumble bee, a habit rarely seen among 
Norwegian. 

3) A Turtel-Dove (Streptopelia turtur L.) was observed near Florø on 
the West Coast on june 6 and 9 1952. This species has not been 
observed in Norway since 1927. 

4) Spring migration data for five species of ducks: Teal (Anas crecca. 
L.), Wigeon (Anas penelope L.), Tufted Duck (Aythya fuligula L.), 
Sheld-Duck (Tadorna tadorna L.), Pintail (Anas acuta L.), are 
given, and also observations of wintering specimens of Mallard 
(Anas platyryncha L.), Redbreasted Merganser Merg serrator L.), 
Goosander (Mergus merganser L.) and Goldeneye Busephala 
clangula L.) 

Hovheim pr. Hønefoss, 8. mars 1952. 

Eivind Fossheim jr. 

8. Ny forekomst av sotstjert 

(Utskrift av brev fra P. Auerdahl, Kongsberg). 

Den 15. april 1951 observerte jeg en sotstjert eller sort rødstjert 
i Kongsberg. Fuglen var en hann som jeg ble oppmerksom på under 
sangen. Paret ruget under en takstein på et lite uthustak, og 5 
unger forlot reiret og ble matet en tid, men dessverre fikk jeg ikke 
melding om rugingen, så jeg vet ikke på hvilken tid ungene fløy ut. 

Den 29. april 1952 observerte jeg et par sotstjerter, og de ruget da 
i et innebygget portrom i samme hus som i 1951. Et for kort bord i 
portrommets tak dannet inngangen til redeplassen. Ungene forlot 
redet 5. og 6. juni. Det var 4 av dem, idet et egg var 

5) Observations of beaver (Castor fiber) is reported from five diffe-
rent localities in Trysil, near the border of Sweden. The animals 
are most probably immigrants from districts across the border, 
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Hver av de avbildete fuglearter er reservert en tekstlengde på 1/ 2 - 2/ 3  

side. Her gis de nødvendigste opplysninger om utseende, utbredelse både 
i Danmark, Norge og Sverige, levevis og forplantning. Hver art er forsynt 
med dansk, norsk og svensk navnebetegnelse, s l i k  at skandinaviske 
lesere lett finner seg til rette. Teksten er jevnt over så god som man 
under hensyntagen til den knappe fonn med rimelighet kan forlange. Dog 
kan draktbeskrivelsene bli i snaueste laget. Det kan i denne forbindelse 
være all right å spare på ordene for arter med markerte særpreg i 
fjærdrakt og fargespill - som for dompap, rødstrupe og silkestjert for 
eksempel - og i stedet la en god, fargelagt tegning tale for seg. Men når 
det gjelder arter som er like til forveksling, må en ta hensyn til det og gi 
artene en nøyere beskrivelse. Kan man ikke ved hjelp av et såvidt 
omfattende verk bestemme en omtalt fugl til art, da fyller det ikke lenger 
det minstekrav som må settes til bøker i denne sjanger. For å ta et 
konkret eksempel så er det på grunnlag av den foreliggende bok temmelig 
håpløst å skille mellom «tvillingartene» rørsanger og kjerrsanger, iallfall 
hvis en ser bort fra det holdepunkt at artene er knyttet til forskjellige 
biotoper. Men i rettferdighetens interesse må jeg tilføye at nevnte 
eksempel på ingen måte er typisk for boken og at de innvendinger som 
kan gjøras ikke forringer bokens verdi i noen vesentlig grad. Og som sagt, 
fugleplansjene er stort sett praktfulle! 

where beavers from southern Norway were released in 1932. The 
longest distance from the border to one of the new colonies is 90 
kilometers. 

6) A normally breeding White Wagtail (Motacilla alba L.) with two pure 
white spots on the back is reported. 

7) The author reports that in February and March 1952 were observed a 
Robin (Erithacus rubecula L.) and a Brambling Fringilla montifringilla 
L.) near the town of Hønefoss, Buskerud county. 

8) Observations of nesting Black Redstart (Phoenicurus ochrurus 
gibraltariensis Gm.) in 1951 and 1952, are reported. This species is 
observed to breed in Norway twice before only. 

Bokanmeldelser
H. Anthon & J. Boetius: Nordiske Fugle. 
Spurvefugle. Gyldendal. København 1950. 
Oversendt fra J. W. Cappelens bokhandel. 

I forordet til dette verket, som vil spenne over flere bind - hvorav 
foreløpig ett er kommet - heter det at hensikten med boken i første linje 
er å presentere for leserne et bildemateriale, «der skulle tjene til grunnlag 
for studier i naturen,» Henning Anthon, som opprinnelig var zoolog, er 
mesteren for bildene, og mag. scient. Jan Boetius står ansvarlig for den 
kortfattede tekst, «der må oppfattes som et supplernent til tavlerne». 

Som annonsert i forordet er det de glimrende fugletegninger som i 
første rekke fanger interessen. De er alle i farger og så vidt mulig tegnet i 
naturlig størrelse. Hvor kjønnene er forskjelligfarvet, er som regel begge 
avbildet. Stundom finner en også sidestillet individer i sommer- og 
vinterdrakt. 

Så langt anmelderen kan dømme på grunnlag av tegningene i første 
bind - som omfatter spurvefuglene - vil «Nordiske Fugle» bli et 
plansjeverk av høy kvalitet. Det er i sannhet en fryd for Øyet å bla 

S  H  

Proceedings of the Xth International Ornithological 
Congress, Uppsala 1950. 

Under the Presidency of Alexander Wetmore, edited by Sven 
Hørstadius, General Secretary. Uppsala 1951. 
Pris heftet sv. kr. 35.---. 

Den 10. internasjonale ornithologiske kongress ble holdt i Uppsala 
våren 1950. Nå er foredragene som stod på kongressens prograrn, 
kommet ut i bokform. Boka er på over 650 sider og inneholder noe over 
80 artikler, som er ordnet under avsnittene «Evolution and Systematics», 
«Migration and Orientation», «Behaviour», «Ecology», «Regional Faunas» og 
«Miscellaneous». Det er ikke her mulig å komme inn på alle de 
interessante emnene som er behandlet. Jeg må gjøre et utvalg og vil da 
først og fremst og i største korthet referere introduksjonsartiklene til de 
fire første avsnittene som er nevnt ovenfor. 

På de 50 første sidene finner en et referat av kongressens program, 
en oversikt over ekskursjonene og deres utbytte, samt en lista over 
kongressens medlemmer. 

I sin «Presidential address» gir A 1 e x a n d e r W e t m o r e en ut-
greiing om de senere års funn av forhistoriske fugler og stiller til slutt 
artene opp i systematisk orden. 

i boken. En rekke fugler er i den grad tatt på kornet og så feilfritt gjengitt 
at tegningene sikkert vil gå inn i litteraturen blant det beste som 
noensinne er laget. Figurene av grønnsisik, fuglekonge, alle meisene og 
av grønnsanger - alle i naturlig størrelse - er utmerkete eksempler i så 
måte. Men alle figurene i boken er dessverre ikke like gode. Mindre 
vellykket er således lavskriken blitt, og flere, som rødstjert, nattergal og 
r¢dstrupe har fått en skjemmende mørk tone, som sansynligvis skyldes 
uheldig trykk og som derfor kunstneren neppe kan lastes for. Alt tatt i 
betraktning er dog helhetsinntrykket av bildematerialet meget godt. 
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S v e n H ø r s t a d i u s omtaler den svenske ornithologis
 historiske utvikling - fra Olof Rudbeck til i dag - og gir en 
liste over håndbøker om svenske fugler og de viktigste fuglesamlingene i 
svenske museer. 

av lange litteraturfortegnelser. Ellers er boka rikt utstyrt med fotografier 
og tegninger, karter, diagrammer og tabeller. 

Boka må anbefales alle ornithologer, og ikke minst de yngre, som her 
får et innblikk i nesten alle områder av ornithologien og kan høste 
mange ideer for fremtidig forskning. Også andre zoologer og naturelskere 
vil sikkert finne mange artikler som de vil ha glede av å lese. 

Avsnittet «Evolution and Systematics» innledes med en lengre artikel av 
E r n s t M a y r, «Speciation in Birds». Han fastslår i innledningen at det 
meste av det vi nå vet om artsbegrepet og teoriene for geografisk 
artsdannelse, er utviklet av ornithologer på basis av ornithologisk 
materiale. Derpå gir han en grundig og velordnet utgreiing om det bilde 
man i dag kan danne seg om hva en art er for noe og hvordan artene 
dannes. Alt er basert på de tallrike undensøkelsene som er gjort på dette 
området. Også de åpne problemene blir diskutert og forfatteren peker på 
at undersøkelsene nå må rettes mot de Økologiske faktorene som deltar i 
artsdannelsesprosessen. 

Man kan få boka ved å sende 35 svenske kroner til professor Sven 
Hørsttadius, Zoologislia Institusjonen, Uppsala, eller ved å la en bok-
handel bestille den fra Almqvist og Wilcsell, Uppsala. Boka koster altså 
omkring 50 norske kroner. N.-J. Y. 

Fuglene i Norden. 

Norsk utgave av det svenske praktverket «Våra Fåglar i 
Norden» av C. T. Holmstrøm Paul Henrici, Erik Rosenberg og 
Rudolf Søderberg Redigert av dr. phil. Fridthjof Økland. Norsk 
billedredaktør er cand. real. Aage Wildhagen. De Øvrige 
norske medarbeidere er: Cand. real. Edvard K. Barth, 
konservator A. Bernhoft-Osa, cand. real. Svein Haftorn, 
konservator og museumsbestyrer Holger Holgersen, lektor 
Paul Løyning museumsdirektør T. Soot-Ryen og konservator 
Johan F. Willgohs. Forlagt av H. Aschehoug & Co. (W. 
Nygaard), trykt ved Det Mallingske Boktrykkeri. Utkommet: I. 
bind, 395 sider, 90 helsides fargeplansjer og et stort antall 
illustrasjoner i teksten. Omfatter gruppene spurvefugler til og 
med nattravner. Resten kommer i to senere bind. Pris: hft, kr, 
90,-, innb. kr. 115;pr. bind. 

Artiklene som behandler «Migration and Orientation» introduseres av 
R. D r o s t med «Study of Bird Migration 1938-1950». I denne får man en 
kort og grei oversikt over de undersøkelser og observasjoner som er gjort i 
de siste 12 år for å komme nærmere løsningen av fugletrekkets gåtefulle 
problemer: opprinnelsen til trekket, hvordan fuglene orienterer seg, 
hvilke ytre og indre faktorer som kan ha innflytelse på trekket osv. 

I spissen for avsnittet «Behaviour» står N. T i n b e r g e n
 med «Recent Advances in the Study of Bird Behaviour». Forfatteren 
behandler særlig problemene om de grunnliggende årsaker til fuglenes 
oppførsel og handlingenes biologiske betydning. Han kommer også kort 
inn på forholdet mellom oppførselen og utviklingen, et felt man vet svært 
lite om. 

«Population Ecology in Birds. A Review» er den siste av de fire 
introduksjonsartiklene. Forfatteren er D a v i d L a c k. Han omtaler først 
populasjonssvingningene mer generelt ved hjelp av en rekke eksempler, 
og diskuterer så de faktorer som kan være årsaken til variasjonene. 
Reproduksjonshastigheten og dødligheten er avgjørnede og særlig den 
sistnevnte faktor. Som årsaker til dødligheten nevner han matmangel, 
sykdom og at fugler faller som offer for fiender. Da populasjonsøkologien 
er en forholdsvis ny vitenskap innenfor ornithologien, legger Lack først og 
fremst hovedvekten på å vise hvor problemene ligger og trekke opp 
retningslinjer for hvordan de kan løses 

Kjente ornithologer fra alle verdens kanter har levert sine bidrag. Også 
to nordmenn er representert. Y n g v a r H a g e n bidrar med 
artiklen «Birds of
 Tristan da
 Cunha» og H 
o 1 g e r H o 1 g e r s e n med 
«On the Birds of Peter I. Island». 

En hver som har den minste sans for naturens skjønnhet og levende 
mangfoldighet, må vel fole en dyp og oppriktig glede ved å eie dette 
verket. Tenker en tilbake på sin grønneste ungdom, da en var en 
famlende nybegynner i fuglestudiet, kan jeg ikke la være å trekke 
sammenligninger mellom de beskjedne midler en hadde til rådighet den 
gang om en ville lære fuglene å kjenne, og hvor lett det må være å utdype 
sine kunnskaper og kontrollere sine iakttagelser med et verk som 
«Fuglene i Norden» til hjelp og støtte. Nå er det jo alltid litt av en 
Økonomisk affære, særlig for ungdom, å koste på seg slike bøker som 
denne, og derfor tjener det forlaget til ære at det har imøtekommet denne 
vanskeligheten ved å tilby bindene på månedlig avbetaling. Dette vil 
forhåpentlig bety mye for bokens utbredelse. Enten en ser på saken fra 
et populært synspunkt, eller stiller fagmannens krav til de bøker han vil 
anskaffe seg, må det anbefales alle fugleinteresserte i dette land å skaffe 
seg «Fuglene i Norden>. Også hos den vide krets av jaktinteresserte 
fortjener boken å vinne innpass, for det er jo ikke til å komme forbi at 
det blant jegere både i by og land ofte står smått til med kjennskapet til 
våre fugler. 

De fleste artiklene er skrevet på engelsk, noen få på tysk eller fransk. 
De lengre og da særlig introduksjonsartiklene, blir etterfulgt 

152 
153 

http://innb.kr/


Den må jo være blind som ikke skulle være i stand til å identifisere 
iallfall de fleste av våre alminnelige fuglearter ved hjelp av de aldeles 
enestående fargefotografier. Så meget mer som bildene ofte er i full 
størrelse, i alle tilfelle i en rimelig skala. Nå er det jo alltid vanskelig med 
ungfugler som i mange tilfelle har en mer nøytral fargetegning enn de 
gamle; på etteråret utgjør årsungene dessuten majoriteten blant fuglene. 
Men en kan jo ikke forlange fargefoto av absolutt alt, noe må en kunne 
hjelpe seg med de gode beskrivelser i teksten og de mange svart-hvite 
foto. 

tatt dette punkt alvorlig. Det hadde derfor vært bedre om oversetterne 
hadde fulgt ett av to alternativer: Enten burde de ha resignert (gjengitt 
minst mulig) eller man burde ha fått med en norsk ekspert (Jacob Sann). 
Gjengivelsene - som de nå er - er mange ganger rent ut villedende. 

De norske fuglenavnene som dr. Økland har benyttet, er - så vidt jeg 
kan se - så alminnelig anerkjente og så gode navn at det skulle være lite 
tilbake å diskutere. Personlig synes jeg derfor at «Fuglene i Norden» også 
på dette område betyr en stor vinning. Med glede hilser jeg at "Slørugla" 
nå vel for alltid har gått ut av norsk terminologi og at vi har fått beholde 
"bøksangeren" og «sidensvansen». Derimot er det vel trolig at 
"bastardnattergalen" og «lattermåken» vil komme til å vekke en del 
opposisjon, iallfall fra våre yngre ornithologers side. 

Også billedredaktøren har gjort et godt arbeid og har vist den selv-
beherskelse å beholde gode svenske opptak hvor det ikke har vært abso-
lutt nødvendig eller Ønskelig å «fornorske» verket. 

Spør så om en gleder seg til neste bind. Jeg gjør det iallfall. 

Oslo, 10. oktober 1952. 

Redaktøren og hans mange dyktige medarbeidere fortjener aner-
kjennelse for den måten hvorpå teksten er blitt sammentrengt i forhold 
til det svenske forbildet. På en utmerket måte har de greidd å få med det 
som nødvendigvis må være med av spesielt norsk stoff, uten å tape det 
som samtidig må til for å gi leseren utsyn og orientering innen hele 
Nordens rike fugleverden. Dette, sammen med de naturtro fargeplansjer, 
er verkets aller største fortrin - også fordi nedskjæringen av volumet i 
forhold til den svenske originalen gjør bøkene mer overkommelige i pris. 
Det er også en tilfredsstillelse å merke at «Fuglene i Norden» er godt a 
jour med de seneste faunistiske observasjoner. 

Tiden for verkets innpass i Norge er også gunstig. Norsk ornitho_ logi 
synes for tiden å ha fått et sterkt oppsving, og «Fuglene i Norden» vil 
sikkert bli en inspirasjonskilde som gir utviklingen enda et kraftig puff 
framover. Måtte bare den voksende innsikt bre seg, som ringer i vannet, 
ut til hele det norske folk, så en ny og mer forståelsesfull innstilling til 
naturen kan vokse fram. Himlene skal vite at det trenges. Og her er det 
nettopp kunnskap og orientering som først og fremst må til - servert i en 
estetisk tiltalende form. 

Yngvar Hagen. 

Yngvar Hagen: Rovfuglene og viltpleien. 

Gyldendal, Oslo 
603 sider, 114 illustrasjoner, pris innb. kr. 49,75. 

Det må ligge et veldig arbeid bak denne boka. Dette blir forøvrig også 
antydet i innledningen, der forfatteren opplyser at han har arbeidet i 
rovfuglbransjen i 17 år. I denne boka har Hagen samlet resultatene av 
samtlige tidligere rovfuglundersøkelser i Norge, og sammenarbeidet disse 
med sine egne undersøkelser. En behøver ikke å lese lenge før en 
oppdager at forfatterens eget materiale utgjør en meget betydelig del av de 
faktiske opplysninger vi nå har om våre rovfuglers biologi. Storparten av 
boka (ca. 500 sider) er reservert rovfuglene. Men dessuten er det f. eks. 
kapitler om rypebestandens vekslinger, viltpleiens problemer, og vilt- og 
rovviltspørsmål hos oss. 

Som forfatteren skriver i innledningen er dette en håndbok, men det 
betyr på ingen måte at vi får en større oppramsing av fuglenes utseende, 
levevis m. m. Riktignok får man, såvidt det er mulig, utførlige beskrivelser 
av våre 25 rovfugl- og uglearter, deres levevis, og hvorledes man skal 
kunne kjenne dem igjen i naturen. Men samtidig har forfatteren - 
heldigvis - fått plass til vakre naturskildringer og personlige iakttagelser 
ved reirplassene hos de rovfuglartene han har studert, og det er mange! 
Det er fristende å nevne en enkelt, 

På ett punkt viser dette ellers så strålende verk en svakhet. Og, når jeg 
synes jeg må peke på denne, er det fordi det er av avgjørende viktighet 
for nybegynnere å kjenne til den. Og den gjelder gjengivelsen av fuglenes 
låter. Gjengivelsen i den norske utgaven synes å være fort direkte over 
fra den svenske uten tilstrekkelig kritisk vurdering. Det er meget 
vanskelig å gjengi fuglelåter slik at andre har noen glede eller nytte av 
det, fordi det ikke finnes noen objektiv metode som kan benyttes på 
trykk. Jeg ser da bort fra notetegn, noe som forøvrig bare kan £å en 
meget begrenset anvendelse. Gjengir en låtene slik som de er oppfattet og 
nedtegnet av i og for seg dyktige folk, men med finsk eller svensk rytme - 
eller lyd-følelse - og med tilsvarende bokstavering - blir en nordmann i 
mange tilfelle helt ute av stand til å kjenne låtene igjen. Den geografiske 
variasjon kommer også inn, idet flere av våre vanlige fugler ikke har de 
samme sangstrofer i Sør-Sverige og i Finnland som hos oss. Av de med-
arbeidere som har hatt hånd om første bind, synes bare Haftorn å ha 
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Ny flora
«Fjellflora» heter en liten bok som i 1952 er utgitt av Trondhjems 
Turistforening på F. Bruuns Bokhandels Forlag. Det er Olav Gjærevoll 
og Reidar Jørgensen som er ansvarlige for teksten, mens de 150 
fargetegningene er utført av Dagny Tande Lid. 
Denne boka er av gode grunner ikke stort større enn en velspekket 
lommebok, men så er det jo også meningen at man skal ha den med 
seg i fjellet. Mange fjellvandrere, også blant oss som interesserer oss 
mest for dyrelivet, har nok mangen gang Ønsket å vite litt mere - f. eks. 
navnet - på noen av de vakre blomster man treffer på oppe i fjellet. 
Men, det er et langt skritt fra et slikt Ønske og til å dra med seg en 
flora og gi seg til å telle støvdragere. I denne «Fjellfloraen» er det ikke 
snakk om å telle støvdragere! Blant de 150 gode farge 

kunne finne de aller fleste 
Har man funnet en tegning 
bestemme  vil de korte  men 

tegningene av fjellets planter vil man 
planter man Ønsker å få vite navnet på. i 
boka som likner planten man Ønsker å 
gode beskrivelsene avgjøre saken. 

blant de mange interessante nye opplysninger som Hagen her har 
fremlagt, nemlig at i fjelltraktene utgjør lemen en langt mindre del av 
rovfuglnæringen enn man tidligere antok. 

I en bok om viltpleie vil det ha lett for å forekomme mangt og meget 
som kan diskuteres - eller kritiseres. Jeg begynner med innledningen. 
På s. 13 har Hagen tegnet en instruktiv tegning av «småviltet» - og de 
faktorer som påvirker dette, og frembringer vekslinger i bestanden. Jeg 
gjengir faktorene i alfabetisk rekkefølge: Beitefaktorer, Jakt og fangst, 
Mennesket inndirekte, Rov-vilt, Sykdom, Vær og årstid. Om disse 
faktorer skriver Hagen nokså forsiktig: «Ett synes imidlertid å være 
nokså sikkert: At rovviltet må være den største og betydningsfulleste av 
dem.» Det kan være at denne påstanden er nokså riktig. Men, det kan 
også hende at andre faktorer - som f. eks. beite og sykdommer har 
langt større betydning for vekslingene i småviltbestanden enn vi nå vet. 
Hvis vi istedenfor «småvilt», satte en annen dyregruppe som også er 
planteetere med stor formeringsevne - «smågnagerne» i brennpunktet 
for de faktorer som frembringer vekslinger i bestanden, vil det kanskje 
være mindre fristende, selv for en rovviltspesialist å karakterisere 
rovviltet som den dominerende faktor. 

Jeg har brukt denne boka i fjellet i sommer, og kan anbefale den på det 
beste for nybegynnere og folk som har endel kunnskaper i botanikk. 
En eneste mangel fant jeg ved denne boka. Det var permene. Etter noen 
fjellturer ble permene krøllet og slitt. Neste opplag bør utstyres med 
solidere, stivere permer, eller kanskje vanntett plastikkhylster vil være 
det rette? Hj. Munthe-Kaas Lund. 

For de fleste fuglearter som er behandlet, er satt opp liste over sikre 
opplysninger om byttedyr. I disse listene er det i de fleste tilfelle opplyst 
hvor mange av disse dyra forfatteren selv har påvist. Det ville ha vært 
Ønskelig om denne ordning hadde blitt gjennomført konsekvent. I en av 
disse byttedyrlistene (fra kongeørn) fant jeg at listen og teksten ikke 
stemte overens. Side 190 omtales meddelelse fra Collett at det ved et 
ørnerede i Rondane ble funnet ikke mindre enn fem halvvoksne unger 
av rødrev Disse reveungene har ikke kommet med i byttedyrlisten. 

Når forfatteren på s. 201 skriver om artsbestemmelsen av Ørn: 
«Veier den over 212 kg, så er det bare kongeørn og havørn det kan være 
tale om - av rovfugler.» Som regel vil dette være riktig. Men, så kommer 
unntagelsene, som f, eks. i 1929, da det ble skutt en Pallas' havørn ved 
Sundvollen. 

Foreningsmeddelelser
Årsberetning. Norsk Zoologisk Forenings virksomhet i tiden 15. 

november 1951 -9. oktober 1952. 

Foreningens styre i beretningsåret har vært: 
I slutten av innledningen skriver Hagen om en kjedelig type men-

nesker hos hvem det bare dukker opp en eneste tanke når de treffer på 
ville dyr, nemlig: «å slå ihjel». Hva kan hjelpe mot slike? Forfatteren 
svarer: «Jo - opplysning hjelper - det er det eneste som hjelper, i det 
forferdelig lange løp Derfor skal en aldri gi opp.» 

Formann: Lektor Knut Kolstad, Jar, sekretær: Cand. real. Ragnhild 
Sundby, Oslo, kasserer: Cand. real. Per Fjeld, Oslo. Styremedlemmer: 
Bestyrer dr. Alf Dannevig, Arendal, konservator Holger Holgersen, 
Stavanger, direktør dr. Erling Sivertsen, Trondheim, direktør T. Soot-
Ryen, Tromsø. Varamenn har vært: Cand. real. Aage Wildhagen, Oslo, 
og frk. Minna Jebsen, Oslo. Som revisorer har fungert: Bestyrer dr. 
Natvig og cand. real. Bergan, begge Oslo. 

Til slutt er det naturlig å konstatere at Yngvar Hagen med denne 
boka har ført oss et langt skritt fremover i kjennskapen til våre 
rovfugler og ugler. Dermed har han gitt større muligheter for opp-
lysningen av det norske folk - «det eneste som hjelper, i det forferdelig 
lange 1¢p.» Hj. Munthe-Kaas Lund. 

Siden forrige årsmøte den 17. november 1951, har det vært holdt 2 
styremøter og 2 møter i arbeidsutvalget, samt en rekke mindre formelle 
møter mellom arbeidsutvalgets medlemmer. 
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Balanse: Foreningens belønning for besvarelse av en av de oppgitte opp-
gaver i zoologi for skoleungdom for 1951 er tildelt Per-Steinar 
Myklebust, Nordfjordeid. Han besvarte oppgaven: Undersøk 
utbredelsen og leveviset for en fugleart på ditt hjemsted. For 1953 
er det satt opp 4 nye oppgaver. Oppgavene ble kunngjort i «Fauna» 
hf. 2, 1952, og for å gjøre oppgavene bedre kjent, ble en 
orientering om oppgavene sendt alle høgre skoler i landet. 

Kassabeholdning 31/12-1951 ............ kr. 24,47 

Postgirobeholdning 31/12-1951 .......... » 630,18 

Sum kr. 
Arbeidsutvalget har vesentlig vært beskjeftiget med foreningens 

daglige drift. Etter styrets beslutning søkte man Norges Almen-
vitenskapelige Forskningsråd om støtte til utgivelsen av tidsskrif-
tet. For budsjettåret 1952/53 ble foreningen tildelt kr. 3 000 til 
dette formål. 

Anm. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråd bevilget i regnskaps-
året kr. 2000,00 til reduksjon av trykningsutgifter for «Fauna». Pr. 

Arbeidsutvalget har i årets løp besvart en rekke henvendelser 
som foreningen har fått, dels av faglig art, dels vedrørende 
foreningsanliggender. Arbeidet med innsamlingen av faunistiske 
data blant medlemmene fortsetter. Likedan er arbeidet med 
vervingen av nye medlemmer blitt fortsatt. Anbefalingsskriv og 
prøvehefter av «Fauna» er distribuert i stort antall. 

Jar i Bærum, 1. oktober 
Haakon Nærbø 

Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden. 
Oslo 2/10-1952. 

Leif R. Natvig. Per Bergan. 
Foreningens medlemstall har vokst fra 524 til 592. I det forløpne 

år har foreningen fått 82 nye medlemmer, mens 16 er utmeldt. 
Oslo, den 9. oktober 1952. 

årsmøtet. 

Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte i Oslo 11. okt. 
1952. 

Årsmøtet ble holdt på Zoologisk laboratorium, Blindern. For-
mannen ledet møtet. Dagsordenen ble forandret, idet punkt 6, 
Eventuelt ble flyttet fram foran professor Ruuds foredrag. 

Årsberetning og det reviderte regnskap ble lest opp og godkjent. 
Professor Ruud ytret ønske om et mer spesifisert regnskap for 
«Fauna» for fremtiden, slik at bladets trykkeomkostninger i forhold 
til foreningens øvrige utgifter kom klarere fram. Før en gikk over til 
valget ba formannen om at årsmøtet måtte gi styret fullmakt til å 
avsette et passende beløp til hjelp for sekretæren. Sekretærens 
arbeid var etter hvert blitt så stort at det ikke var mer enn et 
rimelig forlangende at vedkommende fikk en del hjelp. Fullmakten 
ble gitt. Da sekretær og kasserer fraba seg gjenvalg, fikk valget 
følgende utfall: Formann: lektor Knut Kolstad (gjenvalg). Sekretær: 
amanuensis Åge Jonsgård. Kasserer: lærer Arne Hauknes. De 
øvrige styremedlemmer: Professor dr. Brattstrøm, konservator 
Holger Holgersen (gjenvalg), bestyrer dr. Erling Sivertsen (gjenvalg), 
bestyrer T. Soot-Ryen (gjenvalg). Som varamenn ble valgt: Cand. 
real. Ragnhild Sundby og frk. Minna Jebsen. Revisorene, bestyrer 
Natvig og cand. real. Bergan fortsetter. 

Med hensyn til redaksjonen av tidsskriftet var det forslag oppe 
om å få en redaksjonssekretær. Da saken måtte forberedes noe mer 
før en foretok forandringene, ble det overlatt til styret å ordne det 
hele. 

Angående årsmøtet 1953 fikk arbeidsutvalget fullmakt til å av-
gjøre når og hvor dette skulle holdes. 

En drøftet deretter lokalavdelingenes økonomiske stilling. Fra 
professor dr. Brattstrøm var det kommet inn et forslag om at en del 
av den innkomne kontingent ble overlatt lokalavdelingene. 

Styret

Status pr. 1-1-1952. 
Inntekt: 

Beholdning (kassa + postgiro) ...................... kr.
 435,
97 

Medlemskontingent 356 senior ...................... »
 3560,
00 

Medlemskontingent 98 junior  »

Sum kr. 5 

Utgift: 

Kontorutgifter .................................... kr.  257,8
9

Ekspedisjonssentralen .............................. »  637,8
1

«Fauna» trykkeomkostninger ...................... »  3188,
82

Lokalavdelinger  »  100,2

Sum kr. 4 
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Det ble en del diskusjon, og det ble også foreslått at lokalavde-
lingenes medlemmer betaler ekstra kontingent til sin avdeling til 
delvis dekning av deres utgifter. Det ble overlatt til styret å ut-
arbeide et forslag som lokalavdelingene så tar standpunkt til. 
Kontingenten for 1953 ble fastsatt til kr. 10. 

Fra konservator Holgersen var det kommet inn forslag om å 
nedsette en fuglenavnkomite som skulle ta seg av navnene på nye 
fugler som kommer til etter hvert. Forslaget ble vedtatt. Det ble 
overlatt til styret å avgjøre om komiteen skal bestå av 3 eller 5 
medlemmer og nedsette den. 

Professor Ruud holdt deretter et meget interessant foredrag om 
hval og aldersbestemmelser av hval. Foredragsholderen hadde 
arbeidet med hval siden 1924. Det var vesentlige i de nordlige far-
vann nordmennene drev sine undersøkelser den første tiden, men 
fra sesongen 1929-30 omfattet undersøkelsene også sydishavet. 
Det var i den første tiden hvalens livshistorie som var gjenstand 
for undersøkelser, men etter hvert som hvalfangsten økte, kom 
spørsmålet om bestandens beskatning fram. Det var av stor øko-
nomisk betydning at beskatningen kom under kontroll. Det ve-
sentligste var å få bragt bestandens alderssammensetning på det 
rene, og å holde øye med hvordan alderssammensetningen arter 
seg. De hvalarter som hadde interesse var blåhval, finnhval, knøl 
og vågehval. 

Spørsmålet om hvalenes alder hadde tidligere vært svært usik-
kert. Tidligere hadde engelskmennene satt opp kurver over leng-
detilveksten basert på de undersøkelsene som var gjort bl. a. av 
nordmennene. En hadde et visst holdepunkt i de såkalte gule 
legemer i de kjønnsmodne hunners ovarier. Legemene står i et 
bestemt forhold til brunstperiodene, men da antall eggløsninger 
pr. gang er usikkert, likedan hvor lang tid det er mellom hver 
brunstperiode, vil disse undersøkelser bare kunne gi gjennom-
snittsalderen for årsklassene, mens det ikke nyttet å bestemme 
den enkelte hvals alder etter disse metoder. 

Den første som påpekte strukturene i bardene og antydet at 
disse hadde forbindelse med hvalens alder, var en skotte. Hiort og 
Ruud laget et apparat som i kurveform nedtegner bardenes 
strukturer. Kurven viser bølger, men også nivåendringer. Forskjel-
lige prøver fra samme barde er ikke identiske, men viser samme 
nivåforskyvning. Likedan viser barder fra forskjellige individer 
samme periodisitet. Det foregår en stadig vekst i bardene. Hos 
pattungene har bardene en meget jevn struktur, men blir ved 
avvenningen straks ujevn. Så lenge pattebarden eller dobbelt-
dannelsen som oppstår under avvenningen er i behold, vil hvalens 
alder kunne bestemmes. Er derimot disse deler slitt bort, vil en 
barde med sikkerhet bare kunne avgjøre minimumsalderen. Sam-
menholdes bardeundersøkelsene med dyrenes lengde, viser det 
seg her en god overensstemmelse. 

Undersøkelsene har ikke bare hatt betydning for aldersbestem-
melsene av den fangede hval, men også for hvalens livshistorie. 
Blåhvalen som en tidligere antok ble kjønnsmoden i 2-3 års 
alderen, viser seg nå ikke å bli kjønnsmoden før i 5-6 års alderen. 

Foredragsholderen nevnte til slutt litt om de problemer som en 
for tiden arbeider med, nemlig å få fastlagt hvordan veksten av 
bardene foregår. 

Foredraget ble sterkt applaudert. R. S. 

160 


