


 
Den høyere hvirveldyrverden i 
høyarktiske og høyantarktiske områ-
der og dens livsbetingelser. 

Prøveforelesning over oppgitt emne til den 
filosofiske doktorgrad 16. desember 1952. 
Av Yngvar Hagen. 

I polarstrøkene befinner livsformene seg i et grenseom-
råde mot et øde av snø, is og kulde. Vekselvarme, luftån-
dende hvirveldyr, amfibier og krypdyr, hører hjemme i var-
me og tempererte områder, bare få steder overskrider deres 
utbredelse den nordlige polarsirkel. I de sydlige polarstrøk 
finnes de i det hele tatt ikke. Av hvirveldyr i høyarktiske og 
høyantarktiske områder blir det da bare tale om fisker, 
fugler og pattedyr. Vi skal beskjeftige oss med de høyere 
hvirveldyr, og da kommer bare fugler og pattedyr i betrakt-
ning. Forbigående vil jeg streife andre dyregrupper hvor de 
hjelper oss til å forstå de livsbetingelser polare strøk byr 
på. 

Hva er så høyarktiske og høyantarktiske områder? 
Begge polarstrøk har visse hovedtrekk felles: Storparten av 
ned- 



børen magasineres som snø. Hvor mengdene er størst, 
presses de sammen til is og danner breer; i polarstrøkene 
finner vi de største brestrekninger på jorden. Store 
havstrekninger er hele året dekket av is. En vesentlig del 
av begge polarstrøk ligger innenfor polarsirklene som 
forløper på ca. 67° bredde i nord og syd, hvilket betyr et 
skifte mellom uker og måneder langt sammenhengende 
dagslys i sommerhalvåret og like lang sammenhengende 
natt i vinterhalvåret. 

Men Arktis og Antarktis viser også meget ulike forhold, 
en utpreget motsetning i den geografiske fordeling av land 
og hav. I nord er den sentrale del et hav, mens de perifere 
deler utgjøres av de store kontinentenes nordligste strøk. I 
syd er det det Antarktiske kontinentet som danner områ-
dets sentrum, en umåtelig høyslette av is over et bergfullt 
land, ja en verdensdel stor som Europa. Og her er det 
havet som utgjør den perifere del. 

Da havet er varmemagasin og varmetransportør, blir 
fordelingen av land og hav årsak til at det sydlige 
polarområde klimatisk sett dekker en langt større kalott 
av jordkulen enn nordpolområdet. Det typisk antarktiske 
område rekker langt utenfor den sydlige polarsirkelen, og 
drivisgrensen ligger mellom 50° og 60° syd på bredder som 
svarer til London og Paris. Følgelig trenges også livets 
grenser ned mot lavere bredder på den sydlige halvkulen 
enn på den nordlige. Ser vi på mulighet for vegetasjon, og 
sammenligner Graham Land på 65° syd med Kolymsk i 
Sibir på 69° nord, viser begge en årlig middeltemperatur 
på ca. = 10° C. 

Men i Sibir er det høy sommertemperatur, så 
forholdene der, tross motsvarende kaldere vinter, likevel 
blir meget gunstigere. I høyantarktiske områder når 
temperaturen selv om sommeren nesten aldri over det 
minimum som er nødvendig for høyere planter. I Antarktis 
på 65° bredde er bare to arter blomsterplanter kjent (ifølge 
Murphy), mens det på Svalbard - på nærmere 80° bredde - 
ifølge Hesse er kjent ca. 100 arter blomsterplanter. 

Å trekke en skjematisk grense for hva en skal regne 

breddegrad lar seg neppe gjøre. I nord er det mange strøk 
innenfor polarsirkelen som ikke er av høyarktisk natur. 
Skoggrensen kunne kanskje komme i betraktning, men 
regner en at de høy-polare strøk begynner hvor skogen 
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av drivis, er sikkert høy-arktisk, og sydpolskontinentet med 
dets kyster sikkert høyantarktisk. Beveger en seg fra disse opphører når en går mot høyere breddegrader, må en vel si 

at en slik definisjon er for vid. Dessuten vil den bare 
kunne anvendes for de arktiske strøk. 

Vi kunne kanskje tenke oss selve det drivis-dekkede 
hav som et kriterium for hva som er høyarktisk, når vi 
også tar med de land og øyer som er berørt eller 
omkranset av dette. Imidlertid gjør en nordlig arm av 
Golfstrømmen havet isfritt en stor del av året helt opp til 
78° bredde på Spitsbergens vestkyst, mens drivisen på den 
andre siden når Grønlands sydspiss på 60° og i 
Behringshavet minst like langt syd. 

Den sydlige polarsirkelen er heller ikke noe brukbart 
skille. Den skjærer Graham Land, hvorved både dette og 
mange andre utpreget høy-antarktiske områder blir 
liggende utenfor grenselinjen. 

I Antarktis kunne en tenke seg å finne naturlig skille i 
de storlinjete hydrografiske forhold i overflaten av 
Sydishavet. Den såkalte Antarktiske Konvergens som er 
sirkumpolar og danner en skarp grenselinje mellom kaldt 
og tungt polarvann og det mer tempererte havvann fra 
nord, setter også et markert temperaturskille i luften over 
havet. Men denne konvergens, som omtrent svarer til 
drivisgrensen og løper langs 50-60° syd, inneslutter flere 
øyer - for eksempel slike som Syd-Georgia som har en 
forholdsvis rik vegetasjon og mange trekk som minner om 
tempererte strøk. 

Høytliggende strøk utenfor de egentlige polarområder 
byr ofte på livsbetingelser som ligner de polare - med 
andre ord, de representerer strødde Øyforekomster av 
arktisk eller antarktisk natur. I en henseende er imidlertid 
de utenforliggende fjellområder anderledes: Der er ingen 
midnattsol og ingen polarnatt. Dessuten gjør en ny faktor 
seg gjeldende, nemlig det lave lufttrykk. En begrensning 
må gjøres, og vi regner derfor alpine forhold som utenfor 
rammen av vårt emne. 

Hesse fremhever at det egentlig er unødvendig å trekke 
skjematiske grenser: 

Den del av Nordishavet, som også om sommeren er fyllt 

Det antarktiske området. VVVV = Drivisgrensen - gjennomsnittlig 
posisjon i juli til september i tiåret 1929-1939 ifølge Deutsches Hy-
drograhisches Institut's is-atlas (1950). 

.......... = Drivisyrense ifølge Hammonds Library World Atlas (1948). 
Avvikelsene illustrerer hvor variable slike grenser er, ikke bare etter årstid, 
men fra år til år 
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ekstremer mot lavere bredder, skjer overgangen for det 
meste gradvis, og grensene utviskes etterhvert av en blandet 
fauna. Når en følger den dype sammenheng mellom klima 
og faunaens sammensetning, blir det til slutt en selvfølge at 
slike grenser bare er skarpe hvor naturlige skranker 
bevirker en skarp klimagrense. 

Om vi for oversiktens skyld grupperer polarstrøkenes 
pattedyr og fuglearter etter deres geografiske utbredelse (jeg 
støtter meg da til fremstillinger av Collett, Ekman og Broch), 
kommer det mange grense- eller overgangstilfeller frem. Be-
gynner vi med nordpolsområdet, er hvalross og isbjørn 
utvilsomt høyarktiske dyr, idet disse bare i unormale 
tilfeller treffes utenfor de arktiske drivisområder - således 
kan de et par ganger i løpet av et århundre vise seg ved 
nordkysten av Norge. Narhval, grønlandshval og 
grønlandsselen eller salselen holder seg også vesentlig til 
drivisen, selvom de noe oftere enn de to første kan treffes 
syd for isgrensen. Typisk høy-arktiske fugler er hvitkinngås, 
alkekonge og praktærfugl. Men disse fuglene er mer eller 
mindre trekkfugler og bare i hekketiden bundet til 
høyarktiske strøk. I vinterhalvåret kommer praktærfuglen 
(e-kongen) og alkekongen sydover til våre kyster, ringgås og 
hvitkinngås sydover til Kanalkystene, stundom helt til 
Middelhavet. Tundraloen er i vinterhalvåret nærmest 
kosmopolitt, og rødnebbternen som hekker i arktisk-
subarktiske strøk, er om vinteren å finne helt nede i typisk 
antarktiske strøk. Saken forenkles om en følger det prinsipp 
Murphy bruker for Antarktis: å gruppere fuglene etter deres 
utbredelse i hekketiden. De nevnte arter omfatter da de 
høyarktiske som tillike er stenozone men også overganger til 
eyryzone arktiske arter, fra polarrev og rødnebbterne til den 
alminnelige ærfuglen. Det hele danner det nordlige 
motstykke til hva Murphy betegner som henholdsvis 
antarktisk og pan-antarktisk. I mellom dem har vi de 
kosmopolitiske arter som er utbredt like fra Arktis til 
Antarktis, som de store bardehvaler; blåhval, finnhval og 
knølhval. De beste eksempler på høy-antarktisk utredelse 
gir keiserpingvinen og adelie 

pingvinen, stormfugler som iskappdue og snø-petrell, samt 
et medlem av tyvjo-familien - polarskuen (Catharacta 
maccormicki).1) Enkelte av dem er imidlertid streif- eller 
trekkfugler, slik at det bare er deres utbredelse i hekketiden 
som berettiger dem til å kalles høy-antarktiske. Utvilsomt 
pan-antarktisk, altså eyryzon, er sjø-elefanten og 
kjempestormfuglen eller stinkeren som har en vid utbre-
delse i syd. 

Bipolar utbredelse har øyensynlig ingen høyere hvirvel-
dyr, - hvis dette da ikke beror på at en kjenner for lite til 
enkelte hvalarters utbredelse. 

Det er et kjent forhold i dyregeografien at de egentlig 
høy-arktiske og høy-antarktiske fugle- og pattedyr-arter er 
relativt få i forhold til det samlede antall arter av fugler og 
pattedyr i høy-polare områder. Når vi bare er oppmerksom-
me på dette, kan vi i det følgende forlate den snevre grensen 
som bare tar med eu-polare dyr - altså ekte polardyr -og 
heller la våre betraktninger omfatte den samlede høyere 
hvirveldyreverden i disse strøk. Trekker vi inn eyryzone og 
kosmopolitiske arter, vil vi få et riktigere og mer allsidig 
bilde av den høypolare dyreverdens livsforhold. 

Men først må jeg si litt mer om natur og livsbetingelser i 
polarstrøk enn det jeg innledet med. Både temperaturens 
gjennomsnitt og dens amplituder avtar mot polene. Gjen-
nomsnittstemperaturen ligger til slutt mange grader under 
null. Men skjønt sommeren er kort, blir store områder i 
nord likevel snøbare en tid, og under virkningen av det 
langvarige dagslys, som i arktis ikke er så mye dempet av 
tåke som i sydpolstrøket, kan temperaturen i et tynt skikt 
over bakken bli temmelig høy. På Svalbard målte Andersson 
en julidag + 15° C i plantedekkets overflate, tross luften 1 
meter over bakken bare viste -1- 4,7°. Det opptinte jordlaget 
nådde imidlertid bare 30-35 cm ned; under var jorden 
frossen. På den høyarktiske tundraen kan ingen trær og 
større busker med dype røtter vokse. 
1) Eller Catharacta skua vnaccormicki. Det diskuteres ennå om den skal 

regnes som en egen art, eller bare er en rase av vår havsku. 
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mers återikdom. Av de 3 nevnte synes blåhvalen å gå 
lengst syd. Byrd's antarktiske ekspedisjon fotograferte 
vågehvaler (Balaenoptera acutorostrata) helt inne i 
drivisens råker nær sydpolskontinentet. Hvorvidt de sydlige 
retthvalarter, Balaena australis og Neobalaena marginata - 
de antarktiske slektninger av grønlandshvalen - når høy-
antarktiske farvann, synes uvisst. Mackintosh angir bare 
«den sydlige halvkule» som utbredelsesområde; og ifølge 
Risting er det sjelden retthvaler fanges så langt syd som 
Syd-Shetland, derimot ofte ved Syd-Georgia. 

I hovedsaken uavhengig av land er også enkelte selarter, 
som salsel og klappmyss, som yngler i store «legre» på selve 
drivisen. Salselen er den tallrikeste og mest utbredte sel i 
nord. Ringselen eller snadden som også er knyttet til driv-
isen, forekommer i størst antall ved Sibirs nordkyst. Blå-
kobben er vesentlig bundet til isbeltene nær land. 
Isbjørnen lever av sel i drivisen og der kan den også føde 
sine unger i en snødrive. Skjønt den således for en stor del 
lever «pelagisk», danner denne og de sistnevnte selartene 
ved sin delvise tilknytning til kysten og land en overgang til 
den neste gruppe av polardyr vi skal betrakte - nemlig de 
som riktig nok må søke sin næring i havet, men må 
oppsøke kyster og øyer for å yngle. Disse konsentrasjoner 
av ynglende dyr på kystene både i Arktis og Antarktis, 
hører, likesom de store ansamlinger av ynglende sel i 
drivisen i Kvitehavet og ved Jan Mayen, til de største 
individsamlinger som finnes av høyere hvirveldyr i de 
polare strøk. 

Enkelte selarter søker opp på land til de såkalte 
«rookerier» for å yngle, som pelsselen og sjøelefanten i 
Antarktis, men ellers er det det rike liv av dykkende 
sjøfugler som alkefuglene i nord og pingvinene i syd som 
viser den største individkonsentrasjon i forplantningstiden. 
Til det antarktiske fastlandets kyster er bare to 
pingvinarter knyttet: keiserpingvinen og adeliepingvinen. 
Adeliepingvinen hekker i rookerier på hundretusener av 
individer på en rekke steder rundt sydpolskontinentets 
kyster. Sydishavets kjempefugl, keiserpingvinen er 
inngående studert av Dr. Wilson som var 

Mot polene avtar mulighetene for liv meget hurtigere på 
land enn i havet. Ennå på Nordøst-Grønland på 82° nord 
finnes det imidlertid 7 arter landpattedyr, og polarrev og 
snøspurv er observert ute i drivisen på 84 og 85° nord. I 
Antarktis finnes ingen ekte landfauna av hvirveldyr syd for 
60°, mens havet med dets dyreliv i det minste når like til 
Ross-barrieren på 78° syd. I det hele er det havet som i 
første rekke byr livet muligheter i polarområdene, og dette 
gjelder så langt havet når. Selv i det aller nordligste kalde 
dyp, Cyclocaris-regionen, er det liv. 

Havvannet fryser jo ikke ved 0°, men selv om vann-
massene kan måle = 1,3° i nord og ned til = 1,7° i Syd-
ishavet, er dette rimelige temperaturer i forhold til om-
givelsene. I polarhavene er det også gunstige hydrografiske 
betingelser - høyt nitrat- og surstoffinnhold - og den lyse 
årstiden medfører en sterk oppblomstring av plankton som 
er rikere enn i de varme havområder. 

Umåtelige mengder av phytoplankton og forskjellig zoo-
plankton som krill, copepoder og vingesnegler byr et rikt 
næringsgrunnlag for høyere dyr. Aller mest den rike fore-
komsten av krill i Sydishavet - de store bardehvalers vik-
tigste åte og grunnlaget for den moderne hvalfangst i syd. 
Forholdene gjør at hovedmassen av alle hvirveldyr i de po-
lare strøk er knyttet til sjøen; direkte eller indirekte. I høy-
polare strøk blir det derfor en meget stor kontrast mellom 
sjø og land. 

Grupperer vi dyrene i høy-polare strøk økologisk, kan vi 
først ta for oss de artene som utelukkende lever i havet og 
drivisen og er uavhengige av land. Hvalene kommer da i 
første rekke. Grønlandshvalen og narhvalen har jeg nevnt 
før. Hvitfisken (Delphinapterus leucas) kan av og til trenge 
nokså langt sydover ned til våre kyster. Av kosmopolitiske 
arter kan spekkhoggeren trenge langt opp i høyarktiske 
farvann. De store planktonetende bardehvalene av 
finnhvalgruppen: blåhval, finnhval og knølhval opptrer nå 
til dags i største antall i syd-polare farvann - dit de kommer 
fra varmere hav på næringsvandring til den antarktiske 
som 
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med på Scotts skjebnesvangre sydpolsferd. Bare to hekke-
plasser er kjent: Haswelløya ved Queen Mary Land og Cape 
Crozier ved Rossbarrieren. Keiserpingvinen sitter på den 
faste landisen og ruger sitt ene egg, som den har plasert 
oppå fotbladene og gjemt i bukens rike hudfolder. Samme 
sted oppholder også ungen seg, hvilket kan trenges når 
lufttemperaturen synker til minus 60° C. Disse fuglene 
hekker nemlig midt på mørkeste vinteren, og når 
sommeren kommer, er ungene store og pingvinene 
forsvinner utover isen og i havet. Adgang til havets resurser 
har de i vintertiden bare i en råk som vanlig finnes nær 
kysten eller isbarrieren på grunn av tidevannet og fordi 
fralandsstormene drar isen utover. 

 

5 stormfuglearter hekker på kysten av selve Antarktis, 
blant dem den helt hvite snø-petrellen som før er nevnt og 
den velkjente kappduen. De hekker i utilgjengelige fjell-
sider, mens Wilsons petrell (en liten stormsvale) hekker i 
ur. Mot lavere bredder øker antall arter både av pingviner 
og stormfugler, og når vi kommer så langt nord som til 
SydGeorgia, er nesten hele den antarktiske fugleverden 
representert, blant andre kongepingvinen, esel- og 
ringpingvinen og flere albatrossarter foruten stinkeren - i 
sine livsvaner en utpreget rovfugl. 

I de arktiske områdene er det lomviene, særlig da spits-
bergen-lomvien, alkekongen og forskjellige arter av teist og 
lundefugler på den europeiske og amerikanske siden av 
Nordishavet, som er nærmeste parallell til Sydishavets 
pingviner. Alkene er imidlertid flyvende fugler (bortsett fra 
den utdøde geirfuglen), og de fleste av dem hekker i bratte 
fjellsider, såkalte «fuglefjell» - vel for å beskytte seg mot 
polarreven. (Når pingvinene, som ikke kan fly og derfor er 
henvist til å hekke på flater eller slake skråninger, klarer 
seg som de gjør, skyldes det at der ikke er firbente rovdyr i 
Antarktis). 

Iige polarområdet, hører også til det rike fuglelivet langs 
arktiske kyster. 

Hesse fremhever et forhold som antagelig gjelder begge 
polarstrøk - nemlig at de stenohaline planktondyrene som 
utgjør den største næringsmassen, ikke viser seg i polar-
havenes overflate i sommertiden da ferskt eller brakt 
smeltevann danner sjøens øverste lag. Næringen kan derfor 
mange steds bare hentes av dykkende fugler. Dette er da 
en grunn til disse fuglers overvekt i sjøfuglelivet langs 
mange polare kyster. 

Hvalrossen er knyttet vesentlig til kystene i det høyark-
tiske område. Den lever av gruntvanns-muslinger og er 
dermed en «littoral drivisform» som Collett kaller den. En 
hei gruppe av høy-polare dyr er bundet til kystene eller 
selve strandregionen for å skaffe seg næring - ikke bare 
for å kaste unger eller klekke. Til disse hører de fleste 
høy-arktiske 

Enkelte lom-arter, som smålom og islom bør også nevnes 
her. Havhesten, den eneste stormfugl som finnes i det nord 
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måkearter som de to lyse stor-måkene: grønlandsmåken 
og blåmåken, og de mindre artene: ismåken, sabinemåken 
og rosenmåken. 

Store krykje-kolonier hører også til det arktiske 
kystlandskapet. I hovedsaken knyttet til kysten er 
praktærfuglen og den alminnelige ærfuglen som har en 
høyarktisk nordgrense. Også rødnebb-ternen, som hekker 
nord til 82°, polarsvømmesneppen og fjærepisten (Calidris 
maritima) er i hovedsaken knyttet til kysten eller 
strandregionen. 

Som egentlig høy-antarktiske og i noen grad 
kystbundne fugler, finner vi bare et par arter: havskuen og 
polarskuen. Den siste er sett av Amundsen og Byrd lengst 
syd av alle fugler, idet den flere ganger er sett fly med strak 
kurs langt inne over sydpolskontinentet - inntil en 4-500 
km fra polpunktet - inuligens kryssende fra Rosshavet til 
Wedellhavet. En interessant parallell i nord, er, som 
Holgersen gjør oppmerksom på, Mehren og Høygaard's 
observasjoner av polar-jo midt inne på Grønlands 
innlandsis, på veg tvers over. 

Ved hvalfangernes landstasjoner i Antarktis er isrypene 
(slektene Chionis og Chionarchis) alminnelige, - underlige 
fugler både av utseende og systematisk sett, da en ikke vet 
om en skal regne dem til vadefuglene eller som noe helt for 
seg selv. Wetmore antar at de er beslektet både med 
vaderne og måkene. De har iallfall ikke svømmehud og er 
dermed den eneste fuglegruppe som uten slikt utstyr har 
vært i stand til å nå høyantarktisk område. I hovedsaken 
synes de å være knyttet til pingvinkoloniene, sel-rookerier 
og så videre. 

Med dette er gitt noen hovedtrekk av den høy-polare 
fugle- og pattedyrfauna som er knyttet til havet og strand-
regionen. En overgang til den siste økologiske gruppen vi 
skal betrakte - dyr som helt og holdent er knyttet til land-
jordens næringsresurser - har vi i de nordlige polarstrøk i 
fjelljoen og polarreven og sikkert også i ravnen. Vi kunne 
også nevne isbjørnen - for selv om denne vesentlig lever av 
sel i drivisen, kan den også søke næring på land. Unge 

isbjørner kan således ete atskillig lemen etter hva Mac 
Clure forteller. Fjelljoen hekker på tundra og vidde og lever 
da vesentlig av smågnagere, men oppholder seg ellers en 
stor del av året ved kysten og treffes ofte langt til havs. 
Polarreven finner sitt utkomme på mange vis, både på 
land, i sjøkanten og drivisen. Jeg skal senere komme inn 
på dens næringsvaner. 

Selv for land i høy-arktiske områder gjelder, som jeg tid-
ligere var inne på, at relativt store områder blir snøbare i 
den korte sommertiden - gjerne omkring fjordene og hvor 
det er flatt kystland. Dette gjelder således Spitsbergen som 
rekker til 79-80° nord og Grønlands nordende, Pearyland, 
på 83° nord. På tundraen gir den korte hektiske 
vegetasjonsperioden beite for rein - den gamle verdens rein, 
svalbardreinen og Nord-Amerikas karibu, for moskusokse, 
polarhare og for lemen av slektene Lemmus og Dicrostonyx. 
Disse herbivore pattedyr er bytte for rovdyr, som dermed 
også finner livsbetingelser - foruten polarreven også 
polarulv og røskatt. 

Det er ikke få fugler som er i stand til å leve helt eller 
vesentlig av landjordens næringskilder i disse strøk: først 
og fremst fjellrypen - forskjellige raser av den circumpolare 
Lagopus mutus i de nordlige strøk av Spitsbergen, 
Grønland, Nord-Amerika og Sibir. Også snøspurven som 
lever av insekter og vegetabilsk kost, bør nevnes. Om som-
meren er det også beite for mange gåsearter - som snøgås, 
kortnebbgås, ringgås og hvitkinngås. Jordbunnen i Arktis 
er om sommeren rik på smeltevann som hverken 
fordamper særlig fort eller kan sige bort gjennom den 
frosne jorden, så det ofte blir stående i grunne 
ansamlinger. I solen oppnår dette vannet ofte en gunstig 
temperatur for en rik utvikling av lavere dyr, som gir gode 
livsbetingelser for en rekke vade- og svømmefugler. Disse 
ruger og klekker på kortest mulig tid ser det ut til, for å dra 
bort når den tidlige vinter setter inn. Av vadere er det så 
mange arter som søker til høy-arktiske strøk for å hekke, 
at en ikke kan nevne dem alle. For en rekke av dem gir 
allerede navnet 
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uttrykk for deres høy-arktiske karakter: polarløper, polar-
sneppe, tundra-lo, tundra-sneppe, alaska-sneppe og så 
videre. Også dvergsvanen og enkelte andearter som isand 
og stellers and søker om sommeren til ferskvann. 

Av karnivore fugler som ikke i nevneverdig grad har annen 
næring enn landdyr, når fjellvåken bare utkanten av 
høyarktiske områder, mens snøugla finnes så langt nord som 
land når. Grønlandsfalken - den nesten hvite rasen av 
jaktfalken - lever både av land- og sjøfugler. 

I høy-antarktiske områder finnes ingen ekte landdyr av 
hvirveldyrstammen, i det minste ikke i den opprinnelige 
fauna.Snøbare områder i sommertiden innskrenker seg til 
bratte skrenter mellom bretungene som går ut i sjøen, steder 
som stadig er utsatt for ras, og små arealer av flatt land som 
vesentlig er opptatt av sjøens fugler og pattedyr. Av landdyr i 
det hele tatt finnes det på det antarktiske fastland bare noen 
få hvirvelløse former: Noen insekter i strandregionen og slikt 
som tardigrader, rotiferer og protozoer. Da også 
blomsterplanter omtrent mangler, er det i det hele ikke noe 
næring for ekte land-hvirveldyr. 

Først på grensen mot den sub-antarktiske sonen finnes et 
par endemiske landfugler, således en piplerke og en gressand 
på Syd-Georgia. 

Derimot er den brune rotten innslept av sel- og hvalfangere 
til fangststasjonen her og der på antarktiske øyer og finnes, 
ifølge Olstad, i det minste på Deception (SydShetlandsøyene) 
på 63° syd. Til Syd-Georgia er norske tamrein innført, trives og 
formerer seg. 

En del om livsbetingelsene for pattedyr og fugler i høy-
arktiske og høy-antarktiske områder er allerede nevnt. Vi skal 
se litt nærmere på dem i forbindelse med de mange måter 
hvorpå fugler og pattedyr har tilpasset seg livet i disse 
ugjestmilde strøk. 

Det som primært kjennetegner alle grensesoner - utposter - 
hvor livet kjemper for å klare seg, er de ekstreme, fysikalske 
forhold. Felles for begge polarstrøk er de ekstremt lave 
temperaturer som hersker størstedelen av året, og i 

den forbindelse den ubønnhørlige strenghet hvormed 
polarvinteren, trenger livet tilbake mot lavere bredder, eller 
foretar et utvalg til fordel for de livsformer som er ganske 
spesielt utrustet til å motstå den. Artene må også kunne 
innrette seg - eller være innrettet - på de sterke motset-
ninger polarmiljøet byr på. Mellom årstidene først og 
fremst: I den lyse sommeren skjer en kraftig oppblomstring 
av plankton, som jeg nevnte, og i Arktis utfolder også land-
jordens vekster seg. 

Men det er ikke over alt de samme forhold. I Antarktis 
er selv sommertiden hard - med skodde og med stormer 
som få andre steder. Også over store deler av det nordlige 
polarhav ruger det grå, dempete skoddelys i uker om 
sommeren. Derimot kan sommeren andre steder, som inne 
i Grønlands fjorder - i det hele i noen avstand fra drivisen - 
være både solrik og relativt varm. Tross slike forskjeller er 
det likevel, som vi har sett, både i Arktis og Antarktis en 
relativt individrik - om ikke så artsrik - dyreverden som ut-
nytter den kortvarige næringstilgangen til å forplante seg 
eller skaffe seg opplags-næring. Det kontinuerlige 
dagslyset tillater dessuten furasjering døgnet rundt, og 
dermed en hurtig oppfostring av unger eller magasinering 
av fett. 

Et annet felles trekk for begge polarstrøk er som nevnt 
den sterke overvekt av dyr knyttet til havet. Som grunn 
nevnte jeg havets rikdom på næring, men vi må ta i 
betraktning at de homøoterme hvirveldyr i sjøen også 
finner beskyttelse mot luftens lave temperaturer. 

En kan si at de høyere hvirveldyrenes tilpasning til å 
leve i polarstrøk er muliggjort ad to forskjellige veger. 1) 
Gjennom dyrenes adferd - ved at de på en eller annen måte 
unnviker vinterens sterkeste påkjenning ved å forandre 
oppholdssted eller søke dekning mot kulden. Denne adferd 
kan være temporær, påtvunget av akutte vanskeligheter, 
men kan også være bestemt av artens fysiologiske rytme. 
2) Gjennom at dyrenes fysiologiske eller anatomiske ut-
rustning setter dem i stand til å motstå polarvinteren. 

Ikke få arter viser begge slags tilpasninger. 

15 9 



Mange av de høyere hvirveldyr i polarstrøk foretar ut-
pregete vandringer eller trekk etter årstiden: Ifølge Sivert-
sen trekker salselen mot slutten av året eller omkring års-
skiftet til sine yngleplasser i Kvitehavet, Vesterisen eller 
Ny-Foundland. Dette trekket, som allerede Nansen i 
hovedsaken har gitt et bilde av, går overensstemmende 
med årstiden for det meste mot lavere breddegrader, der 
salselen yngler på ettervinteren. Trekket tilbake - som 
nærmest har til følge en spredning av salsel over hele 
ishavet - blir for så vidt en næringsvandring. Dette uttrykk 
bruker jeg med hensikt, for å vise en viss parallell til de 
store finnhvalenes forhold. De yngler også om vinteren på 
lavere breddegrader, mens de i sommerhalvåret vandrer til 
høyere breddegrader, særlig de næringsrike antarktiske 
farvann. Disse vandringene er muligens så regulære at de 
med rette skulle kunne sidestilles med fuglenes trekk, men 
det er den viktige forskjell at fuglene forplanter seg om 
sommeren, og i de polare strøk nær den høyeste 
breddegrad av sine respektive utbredelsesområder. Av de 
høy-polare fuglene er det først og fremst de som hører 
sjøen, strandregionen og ferskvannet til som unnviker 
vinteren ved å trekke mot lavere bredder. De lengste 
strekningene tilbakelegger de ordinære trekkfuglene i 
Arktis - rødnebbternen som nevnt helt til antarktiske 
farvann, mens en vader som alaskaspoven (Numenius 
tahitiensis) trekker helt ned til Ny-Seeland. 'Enkelte 
måkearter, alker og lom nøyer seg med å ha sitt vinter-
kvarter i sub-arktiske eller tempererte hav eller kyststrøk. 

Også hos landpattedyr forekommer regulære vandringer 
med årstidene, idet tundraens rein og den kanadiske 
karibu om høsten drar sydover til skoggrense-områdene og 
tilbake om våren. Ulv og jerv følger da med. 

Selv enkelte homøoterme hvirveldyr som en vanligvis be-
trakter som stasjonære i arktiske strøk, for eksempel ravn 
og jaktfalk, må som regel dra i det minste en kortere strek-
ning ut til nærmeste kyst når vinteren kommer. Snøugla er 
en irregulær vandrer - i gnagerfattige år drar den ofte 

langt ned i tempererte strøk (tilsvarende fra fjellet og ned i 
lavlandet hos oss). 

Også polarreven reagerer på matmangel ved å vandre - 
ofte enorme strekninger over drivisen. Forhold som for-
Øvrig viser at vandringer, selv hos polardyr, oftere er et 
spørsmål om næring, enn et vern mot kulde. Rypene for-
holder seg anderledes igjen; de graver seg ned i snøen, 
undertiden i 1 til 11/2 meter dype ganger, og finner 
således både beite og ly. En slik forholdsregel passer de 
små dyrene best, for eksempel halsbånd-lemenen, som 
Alwin Pedersen skildrer fra Grønland. Den lever hele 
vinteren i ganger under eller i snøen. Når lemenen likevel 
vandrer enkelte år, er dette vanligvis en reaksjon på 
overbefolkning. 

Alt dette er tilpasninger som mest gir seg uttrykk i 
dyrenes adferd. 

Homøoterme dyr som ikke unnviker polarvinteren ved 
å trekke til lavere breddegrader, viser fysiologiske eller 
anatomiske tilpasninger som særlig effektivt beskytter 
dem mot varmetap. Dyr som er små og kan finne dekning 
i huler og i snøen, greier seg som regel med en tykk og tett 
pels eller fjærkledning - slik som lemen og rype. Rype og 
snøugle har dessuten tykt fjærkledde, nesten poteaktige 
føtter, mens hare og isbjørn har hårkledde fotsåler. Større 
landdyr som rein og moskusokse har en ualminnelig tett 
eller lang pels, da de på grunn av sin størrelse er avskåret 
fra å søke effektiv dekning som de små dyrene. Mange av 
de homøoterme polardyrene har dessuten - eller i stedet - 
en god beskyttelse mot varmetap i et tykt lag underhuds-
fett. Dette finner en både hos rein, polarrev og polarhare, 
men frem for alt hos dyr som lever i sjøen, som sel og 
hval, alker og pingviner. 

Hos polardyr er fettlaget mest mulig jevnt fordelt - noe 
som ifølge Hesse tydelig viser dets varmeisolerende oppgave 
- motsatt forholdet hos dyr i varme strøk, der eventuelle 
fettreserver er samlet på begrensede deler av kroppen, i 
pukler og lignende. Fettlaget hos polardyr føyer seg også 
etter et annet viktig hensyn, nemlig å gjøre kroppens 
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kring 11 kilo, den høy-antarktiske keiserpingvinen 30-40 
kilo. Innenfor de enkelte arter er forskjellen ikke så utpre-
get som innen slektene, og, som Hesse fremholder, er det 
unntagelser. Men unntagelsene er få og gjelder ofte tilfeller 
hvor andre tilpasninger har vært viktigere for dyret. 

En annen meget kjent tilpasning som kjennetegner så 
mange polardyr, er den hvite fargen. Enten er det slik at 
dyrene er hvite året rundt, som isbjørnen, eller skifter 
mellom hvit vinterdrakt og mørk sommerdrakt som røskatt 
og rype. Hvitt har den fordel at det utstråler mindre varme 
enn mørke farger. Riktignok opptar hvitt også mindre var-
me utenfra, men dette er av underordnet betydning for 
polardyrene; solen avgir bare en sparsom varme og i årets 
mest kritiske tid er den borte. Hvorvidt den hvite fargen 
samtidig er å oppfatte som en beskyttelsesfarge, er forskjel-
lige forskere ikke enige om. Det er iallfall tydelig når det er 
bar mark og snøflekker på en gang på den tid rypene er 
hvite, at de da oppsøker snøen. Beskyttelsesfarge kan også 
være av betydning for rovdyrene, som polarrev og isbjørn 
når de skal overliste byttet. Men også grønlandsfalken og 
snøugla, som angriper fra luften, er hvite. Likeledes er le-
menen i Nord-Amerika og Grønland også hvit om vinteren, 
tross den da lever i ganger under snøen. 

Det kan synes merkelig at pattedyrene i Arktis ikke lig-
ger i dvale om vinteren, men den frosne jord har allerede 
like under overflaten årets middeltemperatur, som er 
mange grader under null. Dette, sammen med vinterens 
lange varighet, ville påføre et dyr under vintersøvn et 
samlet varmetap som ingen rimelig fettreserve kunne 
dekke. Dyrene tvinges følgelig til aktivitet også om vinteren 
for å skaffe seg mat. Likevel er ikke dette alltid sikring nok. 
Lemenen i Arktisk Nord-Amerika og Grønland samler derfor 
røtter og andre plantedeler om høsten, polarreven egg og 
fugl av sommerens overflod, vel konservert i en bresprekk 
eller lignende. Mange høy-polare dyr tvinges av de harde 
livsbetingelser til å bli omnivore, selv om de ellers har 
spesifike næringsvaner. Snøugle og jaktfalk som normalt 
bare tar 

ytterflate så liten som mulig i forhold til kroppens volum. 
Mange polardyr har en trind og rund kropp, slik som ping-
viner, sel og hval. Også polardyrenes ekstremiteter, 
lemmer, ører, hals og hale er gjerne kortere enn hos 
nærstående arter på lavere breddegrader. Eksemplene er 
mange. Forholdet er tydelig om en sammenligner ører og 
føtter hos polarrev og rødrev. Svalbardreinen har langt 
kortere føtter og mer trind kropp enn vår rein. En 
tilpasning som tydelig nok har forbindelse med dette er 
uttrykt i den bekjente Bergmanns regel: Av arter tilhørende 
samme slekt, eller raser tilhørende samme art, er de på 
høye breddegrader større enn de på lavere. 

Eksempler på dette er utallige. Den lille rockhopper-
pingvinen i sub-antarktiske strøk veier omkring 21/2 kilo, 
dens nærmeste slektning, gulltopp-pingvinen i Antarktis, 
ca. 4 kilo. Kongepingvinen i lavere antarktiske strøk veier 
om- 
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hekker. Antakelig fordi isforholdene på et kritisk tidspunkt 
stenger adkomsten til næringskildene. 

Til faktorer som bestemmer dyrs livsbetingelser hører 
også deres parasitter. For en rekke parasittformer synes 
høypolare forhold ikke å bety noen skranke for deres 
forekomst. Høsts undersøkelser av høy-arktiske selarter 
viste at disse kunne ha rikelig Ascarider i tarmkanalen. For 
parasitter som ikke skifter vert, er homøoterme dyr selvsagt 
et gunstig miljø, uansett de ytre forhold verten lever under. 
Anderledes stiller det seg for snyltere som har et 
frittlevende stadium. Om dette er årsaken til at 
reinbremsen, ifølge Olstad, ikke forekommer hos reinen på 
Syd-Georgia er selvsagt uvisst, men det er i det minste et 
forhold som fortjener interesse. 

Til slutt et par ord om menneskets innflytelse på 
pattedyrog fuglefaunaen i polarstrøkene. Denne har ikke 
vært liten og har som oftest virket i negativ retning. Det er 
umulig å regne opp alle de arter som har vært forfulgt og 
brannskattet for skinnet og spekkets skyld. I tidligere tider 
gikk det mest utover de store retthvaler, hvorav et par er 
nesten utryddet, foruten at det skjedde en sterk desimering 
av sel og pingviner. Grønlandshval og hvalross er i våre 
dager trengt tilbake til de minst tilgjengelige deler av 
Nordishavet. I Antarktis hvor det opprinnelig var million-
forekomster av hekkende pingviner, er bestanden av disse 
fugler i dag skrumpet inn til en brøkdel mange steder. 
Også sjøelefanten er gått sterkt tilbake. Det mest aktuelle 
problem er i dag hvalbestandens skjebne - særlig gjelder 
det de store finnhvaler i Sydishavet. 

varmblodig vilt, tvinges til å spise åtsler. Dette har blant 
andre Kristoffersen iakttatt på Svalbard. Snøugla tar også 
fisk. Polarreven har i det hele en tendens i retning av alt-
eter. Om vinteren i Arktis fortærer den absolutt alt den kan 
tygge og svelge. I nødsvintre - når det ingen lemen er - kan 
den ifølge Elton livberge seg ved å ete isbjørnens tran-
holdige ekskrementer. Disse etes også av de arktiske 
måkene. Havhesten, som normalt lever av sjødyr, kan gå 
over til å ete plantekost. Reinen spiser undertiden lemen. 
Isrypen i Antarktis minner sterkt om polarreven og ravnen i 
sine næringsvaner - eter alt fra smådyr i stranden, 
pingvinegg og kjøkkenavfall ved fangststasjonene. Olstad 
forteller fra Deception at isrypen har for vane å nappe 
pingvinene i halen. Jeg var lenge i villrede om hva 
meningen kunne være, sier Olstad, men en dag ble gåten 
løst. Denne fugl spiser nemlig andre fuglers ekskrementer, 
og det var for å skaffe seg disse den foretok den omtalte 
operasjon. 

Flere fugle- og pattedyrarter vikarierer, økologisk sett, 
for de ekte landrovdyr, der disse mangler - et trekk som er 
mest utpreget i polare sstrøk k. Fjelljoen lever om somme-
ren av lemen, grønlandsmåke og blåmåke av krykjens og 
alkefuglenes avkom. Den eneste selart som tar varmblodig 
vilt forekommer i Antarktis: sjøleoparden som overfaller 
pingvinene i sjøen. Stinkeren, som sammen med havku-
artene spiller rovfuglenes rolle i Antarktis, er nevnt før. 

For enkelte arter er mulighetene for forplantning og opp-
fostring av avkom høyst ulike i de forskjellige somre - et 
forhold som er særlig utpreget i arktiske strøk. Enkelte 
arter møter disse forhold ved å frembringe et relativt stort 
antall unger i næringsrike somre, mens de i somre med 
motsatte forhold helt lar være å forplante seg. Det er et vel-
kjent forhold at snøugla - såvidt en vet - bare yngler når 
det er mye smågnagere å leve av. Heller ikke får polarreven 
og røskatten frem sine unger når gnagerbestanden er i mi-
nimum. Ifølge Roberts er det også hos enkelte sjøfugler i 
arktiske strøk, som ærfuglen, slik at de i enkelte år ikke 

Men det arbeides jo i det minste med disse problemer, 
og det er kanskje i øyeblikket det viktigste. 

21 20 



verdifulle opplysninger om insektenes utbredelse i landet 
vårt. Men skål samlingen ha vitenskapelig verdi, må 
arbeidet gjøres på den riktige måten, og jeg skal nå prøve å 
gi en kort orientering om hvordan vi går fram. 

For innsamling av insekter må en skaffe seg en solid 
sommerfuglhov. Den kan en med letthet lage seg selv av et 
stykke passe tykk metalltråd og litt tyll. Metalltråden bøyes 
til en ring med en diameter på 30-40 cm, og begge endene 
surres enten fast til et skaft med en tynn ståltråd, eller 
presses fast med en metallring. I siste tilfelle kan en lettere 
ta hoven fra hverandre, når en skal frakte den med seg på 
reiser. Posens dybde bør være 60-75 cm. Tyllen bør helst 
ikke festes direkte på metallringen, men først syes på en 
linstrimmel, som så igjen syes fast til ringen. Hoven blir da 
sterkere og tåler mer hardhendt behandling. I bunnen bør 
posen avrundes. 

Når en har fått en sommerfugl i hoven, må en slå et par 
slag ekstra i luften for å få dyret ned i bunnen. Deretter 
snur en hoven slik at posen henger ned på den ene siden 
av ringen, så dyret på den måten hindres i å komme ut 
igjen. 

Avlivingen av sommerfuglen bør gjøres med forsiktighet. 
Det stoffet en til vanlig nytter er eter, som en kan få kjøpt 
på apotekene. En skaffer seg et lite glass med vid åpning 
og en kork som passer til åpningen. I korken graver en ut 
en fordypning, som fylles med bomull. Når en da fukter 
bomullen med eter, vil eterdampen synke ned og drepe 
dyrene som er i glasset. De bør ligge minst 1/4 time der, og 
bomullen må fuktes om igjen for at en kan være sikker på 
at dyrene er døde. Cyankaliumglass er kanskje mer effek-
tivt og billigere i bruk. Men skal en lage det, må en være 
svært forsiktig, da cyankalium er en meget farlig gift også 
for mennesker. Cyankalium kan en også få kjøpt på 
apotek. En skaffer seg et glass, helst litt tykt så det ikke 
går for lett istykker. I bunnen legger en 
cyankaliumklumper på et underlag av gipspulver. 
Gipspulver fylles også over så det dekker klumpene. 
Deretter heller en en tynn utrørt gipsgrøt 

Hvordan vi lager en sommerfugl  samling. 
Av Alf Bakke. 

      Insektene er den største av alle dyregrupper og er repre-
sentert med over 3/y million arter over hele jorden. De fleste og 
mest praktfulle artene er utbredt i varmere strøk. Hos oss er de 
mindre og mer sparsomme i sin utbredelse, men vi har likevel 
mange grupper som setter sitt preg på naturen om sommeren, 
og som tiltrekker vår oppmerksomhet. 
Skal vi lage oss en insektsamling, er det viktig at vi til å 
begynne med velger oss en bestemt orden eller familie av 
insektene og bare samler på den. Det er mange som har begynt 
innsamling av insekter for å lage en samling, og da samlet alt 
de kom over. Etterhvert har de fått så mange forskjellige dyr 
inn i samlingen at de har gått trett, fordi det ble umulig for 
dem å få bestemt dyrene og ordnet samlingen. 
      Vi velger oss en gruppe og tar da den ordenen som har det 
latinske navnet Lepidoptera, og som vi på norsk kaller 
sommerfugler. Sommerfuglene omfatter også mange forskjellige 
familier, fra små arter på et par millimeters størrelse, til store 
arter med flere centimeter mellom vingene. Familiene har 
forskjellige navn, som f.eks. målere, spinnere, nattfly, svermere 
og møll. Den gruppen som kanskje egner seg best for en 
nybegynner, er dagsommerfuglene. Det er større arter som en 
finner flyvende ute om dagen, og som derfor er lette å få tak i. 
Når vi så har arbeidet en tid med disse, og fått en del erfaring 
og innsikt, kan vi gå over til mindre dyr og vanskeligere 
grupper. 

Entomologien, eller læren om insektene, er vel den del av 
zoologien som har fått mest tilskudd til sin viten fra amatører. 
Fagentomologer har vi ennå ytterst få av her i landet, så 
enhver som vil samle insekter kan være med å gi 
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over det hele, så det står et ca. 1 cm lag over pulveret, og 
lar glasset stå åpent til gipsen er tørket. Før glasset 
brukes, bør det legges et tynt lag med bomull i bunnen for 
å hindre at sommerfuglen blir ødelagt under dødskampen. 
Ha helst ikke mer enn en sommerfugl av gangen opp i 
glasset. Der FAUNA 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT Arg. 5 - 1952. J. 

Steenberg & Co. Boktrykkeri, Drammen. 

som en passer på å ha glasset stående med korken i, kan 
en bruke det i minst ett år framover. Husk alltid å sette en 
giftetikett utenpå glasset, og pass på at barn ikke får tak i 
det. 

Så fort som mulig etter at en har tatt liv av dyrene, bør 
de settes på nåler og monteres. Det er viktig å få gjort 
dette før de tørker. På den måten sparer en mye tid og 
arbeid. Men er dyrene tørket, må de bløtes opp igjen. Det 
kan en oppnå ved å legge dem på et filtrerpapir eller 
trekkpapir i en skål med våt sand. Over skålen setter en 
så en glassklokke eller et alminnelig glass, for at det kan 
dannes fuktig luft under. Den fuktige luften virker på 
insektet, og etter en tid kan en spenne vingene og montere 
følere og ben som en 
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ønsker. Legger en lat tymol under glasset hindres muggdannelse, 
og oppbløtingen går lettere. 

Når en skal montere dyrene må en ha nåler, helst insektnåler. 
De er lengere enn vanlige knappenåler og finnes i forskjellige 
størrelser og kvaliteter. 

 
Dessuten må en skaffe seg et spennbrett. (Se tegningen). Det kan 
lages av to skråstillede borbiter av et mykt treslag. Disse legges 
med de lengste kantene mot hverandre, slik at det blir en smal 
spalte mellom dem. Spalten må være så bred at den tilsvarer 
bredden av insektkroppen. Bordene festes i hver ende med en 
tverrlist, og under spalten fester en en strimmel av torv eller tykk 
filt, som nålen kan stikkes i. Spaltens dybde bør være en snau 
centimeter, og bredden kan variere etter hvor store sommerfugler 
en skal spenne opp. Nålen stikkes gjennom sommerfuglens 
brystparti, og slik 
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at 1/3 av nålen er over dyret. Nålen med dyret stikkes så ned 
i spalten, så dypt at vingenes basis ligger i plan med 
sidebrettene. Ved hjelp av en nål som er festet på et skaft, 
ordner en vingene, og følerne. For å holde vingene på plass 
slik en ønsker, er det bra å nytte strimler av papir eller film 
som en har klippet opp i 1/2 centimeters bredde. En fester 
filmstrimlen med en knappenål i hver ende, og lar den først 
være slakk så en. kan plasere vingene som en ønsker. Når 
vingene føres framover, bør en plasere nålen bak en av de 
største ribbene. En unngår derved å Ødelegge de tynnere 
deler av vingen med nålen. Etterhvert strammer en så 
strimlene og vingene blir stående i den bestemte stilling 
mens dyret tørker. Det er lett å stramme strimlene til slutt, 
dersom en fra først av fester bakerste nålen framoverbøyd. 
Når en så til slutt presser den bakover, presses samtidig 
strimlen over vingene. Til slutt kan en legge en strimle over 
yttersiden av vingene, for å holde den på plass. 
Vingestillingen .bør 'være slik at forvingens bakkant 
danner en rett vinkel med kroppen. (Se tegning). 

fant dyret og navnet på den som har samlet det. Etiketten 
bør være så liten som mulig, og stikkes på nålen noen 
millimeter under dyrets kropp. Samlere som har samlet 
store mengder dyr på bestemte steder, pleier vanligvis å 
trykke etiketttene, men dette blir neppe aktuelt for en 
nybegynner. 

Samlingen bør alltid stå i tette kasser på et tørt sted. 
Dersom kassene er for åpne, kan skadeinsekter komme til 
og ødelegge samlingen fullstendig, og for fuktig miljø virker 
oppbløtende på dyrene, så de begynner å henge med vin-
gene. Fra begynnelsen kan en nytte sigarkasser eller lig-
nende, men etterhvert vil behovet melde seg for 
spesialbygde insektkasser. Opplysninger om hvor en kan 
få kjøpt slike, kan en få ved henvendelse til Norsk 
Entomologisk Forening, Zoologisk Museum; Oslo. 

Det som nå står igjen er å sette navn på 
sommerfuglene, og ordne dem i slekt og familie. Her i 
Norge har vi ikke noe brukbar litteratur som omhandler 
dette, men i våre naboland er det utgitt flere bøker som 
stort sett passer for norske forhold. En må bare være 
oppmerksom på at det i Danmark og Sverige finnes arter 
som ikke er tatt i Norge. Av dansk litteratur kan nevnes: 
Danmarks Fauna, Sommerfugler I-VII. København 1907-
48. Michael Schrøder, Danske Storsommerfugle. 2 bind. 

Dag- og Aftensommerfugle. København 
1948. Målere. København 1949. 

Skat Hoffmeyer, De danske Spindere. Aarhus 1948. " 
 De danske Ugler. Aarhus 1949.  De danske Målere. 
Aarhus 1952. 

Når dyret har stått slik en uke eller to og tørket, kan en 
ta det bort fra spennbrettet og sette det inn i samlingen. 
Men før det settes inn, bør det alltid forsynes med etikett. 
Dyr som ikke er utstyrt med fullstendig etikett, har ingen 
som helst vitenskapelig verdi. På etiketten må en angi fin-
nersted, så nøyaktig som mulig. Skriver en et gårdsnavn, 
må en også oppgi herred eller fylke. Videre må en skrive når 
en 
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         Sommerfugler som 
vandrer.  

                Av Arne Semb Johansson. 

som vandrer i mindre grupper eller enkeltvis. I de siste 20 
år har det i England vært drevet systematisk innsamling 
av slike opplysninger, og mye av det vi nå vet, skyldes 
dette arbeidet. Det var i 1931 at det i Sør-England ble 
organisert en gruppe for å studere vandringer av insekter. 
Også i Frankrike, Holland, Sveits, Østerrike og Tyskland 
er nå systematiske innsamlinger i gang. I England 
omfatter kartoteket over insektvandringer over 20 000 
kort. Hundrevis av interesserte amatører har gjort dette 
mulig, idet de har sendt inn sine observasjoner om 
vandringer av større flokker, mindre grupper eller enkelte 
individer. Mange opplysninger om vandringer er også 
kommet fra fyrtårn og skip i sjøen. Den plutselige 
tilsynekomst og/eller forsvinnen av en sommerfugl i et 
område kan også være tegn på vandring. 

Når vi snakker om vandrende insekter, tenker vel de fleste 
av oss på vandregresshoppene som vi kjenner fra beretningen 
i det gamle testamentet, den eldste beretning om vandrende 
insekter vi har: Men det er ikke bare blant gresshoppene vi 
finner arter som vandrer. Det er kjent også fra Øyenstikkere, 
teger, cikader, bladlus, biller, sommerfugler og åre- og 
tovingete insekter. 

La oss først slå fast at vi i denne forbindelse med <vand-
ring» forstår en bevegelse som dyret selv har frembragt, i en 
retning som det selv kontrollerer. Denne bevegelse må vare 
lenge nok til å bringe dyret vekk fra det område det tidligere 
holdt til i. Bladlus som driver passivt avgårde med vinden, er 
derfor ikke på vandring i vår mening. Og maur eller bier som 
tar ut på en daglig tur fra tuen eller kuben, vandrer heller 
ikke. Det gjør derimot trekkfugl med sine årlige forflytninger 
mellom vinteroppholdsstedet og forplantningsområdet. 
En ble tidlig klar over at sommerfugler kan foreta vand-
ringer. Enkelte arter kan vandre i enorme mengder og disse 
svermene har en tidlig lagt merke til. Allerede fra år 1100 
har vi en beretning om en slik sverm. Som eksempel på de 
størrelser slike vandringer kan nå, kan nevnes at en i Texas 
i 1921 så en dagsommerfugl som vandret over en front som 
var 40 norske mil bred. Vandringen varte i 18 dager, og en 
rekner med at ca. 11/4 million individer passerte pr. minutt. I 
alt må denne vandring ha omfattet ca. 15-20 billioner 
individer. En annen vandring som den kjente engelske 
entomolog C. B. Williams iakttok i Øst-Afrika, varte med 
varierende styrke over 3 måneder. 

Slike massevandringer forekommer oftest i tropiske strøk. 
Våre opplysninger om vandrende sommerfugler består fra 
eldre tid bare av beretninger om massevandringer. Vanske-
ligere har det vært å få opplysninger om de sommerfugler 
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grupper av trær blir brukt år etter år, og de vinterkvarterer 
en kjenner i California og Florida, ligger alle noen få kilo-
meter fra havet. Når så våren kommer, trekker monarken 
nordover igjen. Undervegs legger den egg, og i nordstatene 
blir det produsert 2 eller 3 generasjoner i løpet av 
sommeren mens det i Syd-Canada bare er en. Vårtrekket 
nordover foregår enkeltvis og er derfor ikke beskrevet så 
ofte som høsttrekket. 

En ting som er særlig interessant ved monarkens vand-
ringer, er at de samme individene som trekker sørover om 
høsten, drar nordover om våren. Monarken lever meget 
lenge som voksen sommerfugl, nesten ett år, og det blir be-
traktelige avstander en sommerfugl kan tilbakelegge i sitt 
liv: en regner med over 500 norske mil. 

Monarken er også fanget i Europa, og da særlig på De 
Britiske Øyer. Her er den rapportert 170 ganger i løpet av 
de siste 80 år. De fleste av disse observasjoner er fra syd-
kysten av England. I 1941 ble den også tatt på Shetlands-
øyene, og det kan jo tenkes at den også kan dukke opp på 
Norges vestkyst. Monarkens næringsplante finnes ikke i 
Europa, og disse sommerfuglene må derfor stamme fra 
Amerika. Mange, ja kanskje de fleste, er nok hele eller 
deler av vegen fraktet av skip. Men det er også tilfeller hvor 
en ikke kan utelukke muligheten av at sommerfuglen har 
fløyet over havet. Monarken er en god flyger, og en har 
iakttatt at sommerfugler har hvilt på havet for etterpå å 
lette igjen. De vestlige vinder som er fremherskende i 
området, kan også ha hjulpet til. 

En annen sommerfugl som er godt kjent for sine vand-
ringer, er tistelsommerfuglen (Vanessa cardui). Den finnes 
i alle verdensdeler, bortsett fra Antarktis. I Syd-Amerika er 
den dog bare tatt noen få ganger. Her i landet kan vi se 
den i juni-september. På vår halvdel av kloden lever den 
om vinteren langs kantene av det store ørkenbeltet som 
strekker seg gjennom Nord-Afrika og Sydvest-Asia. Om 
våren trekker den nordover. Mange individer fra 
ørkenbeltets sydkant krysser først Sahara, trekker videre 
til Afrikas Mid 

En har også forsøkt å skaffe til vege data ved å merke 
sommerfugler. Denne metode som jo har gitt så mange 
opplysninger om fuglenes vandringer, har ikke fortalt mye 
om sommerfuglenes. En har merket sommerfugler på for-
skjellige måter. Et eksempel med merking av den ameri-
kanske dagsommerfugl, monarken (Danaus plexippus) er 
vist i fig. 1. Her er et lite hull klippet ut nær forvingens kant 
og en bit av et limpapir med nummer og andre opplysninger 
settes over. Ved merking av sommerfugler har en ikke fått 
gjenfangster i større avstand fra merkestedet, slik tilfellet er 
med fugl. Men en har i enkelte tilfelle, f. eks. ved merking 
av kålsommerfuglen (Pieris brassicae) funnet at de merkete 
individer i løpet av få dager forsvinner fra området. Dette 
tyder på at de er trukket bort mens nye, umerkete individer 
er kommet til. Merking av andre arter har vist at vi også har 
sommerfugler som er stasjonære. 

Ved hjelp av de forskjellige metoder som er nevnt her, 
har en så etterhvert fått greie på hvilke arter som vandrer, 
og litt om forskjellige sider av vandringen. Vi skal belyse 
det med noen eksempler fra de mest kjente. 

Monarken (se fig. 1) er en stor, brun dagsommerfugl 
som er utbredt i Nord-, Mellom- og Syd-Amerika. Den 
forekommer i tre raser som er litt forskjellige i farge og 
tegninger. Både den nordlige og den sydlige rasen trekker, 
men det ser ikke ut til å være tilfellet med den midtre som 
finnes i Mellom-Amerika, De Vest-Indiske Øyer og i Syd-
Amerika nord for Amasonfloden. Vandringene hos den 
sydlige rasen er lite kjent, og vi skal derfor bare se på den 
nordlige rasen og forholdene der. Om sommeren er denne 
utbredt i alle nordstatene i U.S.A. og det sørlige Canada. 
Om høsten trekker individene sørover, først enkeltvis, 
men etterhvert slutter de seg sammen i flokker på opptil 
flere tusen. De flyr om dagen og hviler om natten i trærne. 
Vinterkvarterene ligger i Florida, det sydlige California og i 
Mexico. Her slår sommerfuglene seg ned i trærne og 
henger mellom grenene halvvegs i dvaletilstand. På solrike 
dager kan de våkne opp og ta seg en liten flytur. Det 
eiendommelige er at de samme 
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delhavskyst og så over Middelhavet til Syd-Europa hvor de 
ankommer i april-mai. Etterhvert arbeider de seg nordover 
gjennom Europa. De kan komme helt opp til Finnmark og 
er også tatt på Island: Hos oss legges eggene på tistel og 
nesle, og det er sannsynlig at en ny generasjon flyr om 
høsten. Sommerfuglene greier normalt ikke å overvintre 
hos oss. Bestanden blir derfor fornyet av individer som 
kommer sørfra om våren. Dør våre tistelsommerfugler ut 
under forsøk på å overvintre? Eller trekker de som 
trekkfuglene sørover om høsten? Undersøkelser i England 
har ikke gitt bevis for at det foregår noe sørtrekk til tross 
for at tistelsommerfuglen heller ikke her kan greie vinteren. 
Bare i de sørligste deler av Europa kan den overvintre. 
Hvordan det er med trekk hos oss vet vi ikke, men fra 
Europa ellers er det enkelte observasjoner som tyder på en 
sørvandring om høsten. I Egypt har en ved daggry om 
høsten sett tistelsommerfugler komme flygende inn fra 
Middelhavet sammen med vaktler på trekk. 

Det er ikke hvert år tistelsommerfuglen når opp til oss, 
og antallet som kommer hit, varierer også mye. I England 
har en funnet at de år den kommer tidlig, vil den også 
opptre i større mengder. Et slikt år var 1947, mens det i 
1944 var få. 

Forholdene i Nord-Amerika tilsvarer forholdene i 
Europa. Den formerer seg om vinteren i den vestlige del 
av Mexico og i Nedre California. Herfra vandrer den om 
våren i store mengder nordover helt til Britisk Columbia 
og Newfoundland. Vandringene kan nå en utstrekning på 
200-500 norske mil. Det foreligger ingen opplysninger om 
at den overlever vinteren i U.S.A, eller Canada, men vi har 
heller ikke her opplysninger om et sørtrekk om høsten. 

Nå kjenner vi over 300 arter av dagsommerfugler som 
vandrer og også mange nattsommerfugler. De finnes i alle 
kontinenter unntatt Antarktis. Det som særlig interesserer 
oss, er forhold vedrørende de arter vi har her i landet. Av 
disse har vi nevnt tistelsommerfuglen. Den er et eksempel 
på arter som normalt ikke greier vinteren hos oss, og som 
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vandrer inn på ny. Vi finner også andre arter i denne 
gruppen, og noen kommer nokså regelmessig hvert år hit 
opp, mens andre bare enkelte ganger med års mellomrom 
når så langt nord som hit. Foruten tistelsommerfuglen 
kan vi nevne admiralen (Vanessa atalanta), og enkelte av 
våre store nattsvermere som dødningehodet (Acherontia 
atropos), oleandersvermeren (Deilephila nerii) og åker-
vindelsvermeren (Protoparce (Herse) convolvuli). 

Når det gjelder admiralen, har observasjoner i England 
vist at bestanden der trekker sørover om høsten. I fig. 2 er 
observasjoner fra 1920-49 satt sammen etter fluktens ho-
vedretning og ordnet i månedlige grupper. Innvandringen 
begynner tidlig på året, svakt, og øker i styrke i mai og juni 
med flyretning nordover i de fleste observasjoner. Mot slut-
ten av juli er det få iakttagelser idet dette er perioden mel-
lom første og annen generasjon. Annen generasjon 
begynner så å fly i august, vesentlig nordover, men i siste 
halvpart av måneden er den sørlige retning fremherskende, 
noe som er helt dominerende i september og oktober. 
Tilsvarende forhold har en i England også funnet hos de 
gulrøde dagsommerfugler Colias croceus og C. hyale som 
også forekommer her i landet. 

Når det gjelder nattsommerfuglene, har en hos gamma-
flyet (Plusia gamma) i England også påvist et trekk nord-
over om våren, mens den drar sørover om høsten. I 1946 
hadde den et meget sterkt vandringsår. Vandringene 
startet sannsynligvis fra Marokko og spredte seg etterhvert 
over Europa. I Spania forekom den i så store mengder at 
honninghøsten led skade da biene ikke kunne komme til 
på blomstene p.g.a. gammaflyet som også flyr om dagen. 
Og så langt nord som i Finland gjorde larvene skade for 15-
20 millioner finske mark på forskjellige jordbruksvekster. 
Her i Norge var den også meget alminnelig det året. I 
Tyskland regner en med at den ikke greier vinteren nord 
for Midt-Tyskland, mens det fra finsk hold blir hevdet at 
masseopptredenen der i 1946 dels skyldtes overvintrende 
individer, dels individer som var kommet flygende sørfra. 

En stor og pen svermer som så vidt jeg vet ikke er tatt 
her i landet ennå er den hvitribbete tussmørkesvermer (Ce-
lerio lineata livornica). Den hadde også en sterk vandring i 
1946. Det året kom den om våren over fra Nordvest-Afrika 
til Spania (fig. 3). Her antar en at det er skjedd en sterk opp 

 

formering, og i begynnelsen av juli kunne en i disse distrikt-
ene finne en mengde larver som gjorde alvorlig skade på 
vinstokkene. Særlig i juli og august skjedde så innflygingen 
over resten av Europa, og enkelte individer nådde helt opp til 
Danmark og Sør-Sverige. 

Men også sommerfugler som normalt greier å overvintre, 
kan tenkes å få tilskudd sørfra. I Sverige regner B. Petersen 
med at dette gjelder kålsommerfuglen (Pieris brassicae) og 
myrsommerfuglen (Colias hyale), muligens også den lille 
kålsommerfugl (P. rapae). Undersøkelser i England har vist 
at neslesommerfuglen (Vanessa urticae) vandrer. Denne 
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11937 hadde kålsommerfuglen i Europa et stort 
vandringsår. Fra De Britiske Øyer har vi det året 21 
meldinger om vandringer og fra Europa ellers 42. Men 
hverken i 1936 eller 1937 var kålsommerfuglen særlig 
tallrik i Norge. Her i landet hadde den derimot 
masseopptreden i Sør-Norge i 1925 og i Nord-Norge i 
1934. I sin årsmelding for 1926 sier statsentomolog T. H. 
Schøyen at den var tilstede i stort antall fra våren av, men 
det ble ingen herjing av larvene om høsten. Ingen av disse 
masseforekomster ser imidlertid ut til å ha gitt ophav til 
vandringer i Mellom-Europa, så det er vel lite sannsynlig 
at våre kålsommerfugler er en vesentlig bestanddel av de 
svermer en ser trekke sørover gjennom Europa. 

På De Britiske Øyer faller også observasjonene 
vesentlig i to grupper: en for mai-juni og en for juli-
august. De fleste observasjoner er fra den britiske sørkyst, 
og har for den første generasjon en nordlig retning som 
viser at kålsommerfuglen flyr inn til England fra 
kontinentet. Den tallrikere annen generasjon viser ingen 
fremherskende fluktretning i motsetning til den tydelig 
sørlige retning i MellomEuropa. Også fra andre områder i 
Europa foreligger det enkelte observasjoner av vandringer 
blant annet fra. Danmark, Finland og Sverige. 

Også i India har en iakttatt vandringer av kålsommer-
fuglen. Her vandrer den, lik enkelte andre arter, opp de 
nedre skråninger av Himalaya når hetetiden begynner, og 
ned igjen når den er over. 

Vår flotte dagsommerfugl, sørgekåpa (Vanessa antiopa) 
inntar den eiendommelige stilling at den antas å vandre 
over Nordsjøen fra Skandinavia til De Britiske Øyer. Der er 
den særlig funnet langs østkysten. 

Er det så mulig å si noe generelt om de somerfugl-arter 
som vandrer og gi en karakteristikk av vandringene? 
Monarken, tistelsommerfuglen og kålsommerfuglen, de best 
kjente vandrere, er alle arter med en meget. stor geografisk 
utbredelse, men med få eller ingen geografiske raser. Når 
det gjelder vandringene kan det hende at flere arter 

sommerfugl som også greier vinteren hos oss, er jo en av de 
aller første vi kan se om våren. Til og med en solrik og varm 
vinterdag kan den bli vekket av dvalen, fly omkring for så å 
havne i en avis som «årets første sommerfugl». På samme 
måte som for admiralen har en i England satt sammen de 
observasjoner en har over dens vandringer. Det er ikke 
mange, men fig. 4 viser at den trekker nordover om våren 
og sørover om høsten. Utstrekningen av trekket er ikke 
kjent. 

Kålsommerfuglen er kjent som en vandrende 
sommerfugl fra mange kanter av sitt utbredelsesområde, 
ofte i meget store flokker som blir beskrevet som rene 
«snøstormer». I Tyskland har W. Speyer funnet at 
kålsommerfuglen på forsommeren vandrer mot nord og 
nordvest. og på høysommeren mot sør og sørost. De to 
flytider tilsvarer de to generasjoner. Bare av 
høysommergenerasjonen er det iakttatt større svermer. En 
bevegelsesrute ser ut til 'i slutten av juli og begynnelsen av 
august å gå gjennom Øst-Tyskland, Østerrike, Vest-
Tsjekkoslovakia og Sveits. De nordligste observasjoner er 
fra Østersjøkysten, men en vet ikke hvor vandringene tar 
sin begynnelse. Sør-Skandinavia har vært nevnt som et 
mulig område. Vandringene stopper tilsynelatende mot 
Alpene i sør, men en har sett kålsommerfuglen passere 
sørover gjennom passene i Pyreneene i september-oktober. 
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vandrer sammen, selvom det oftest bare er individer av 
samme art i ett trekk. Det er også observert vandringer av 
sommerfugler sammen med andre insekter. Høsten 1950 og 
1951 ble det iakttatt sterke insektsvandringer sørover gjen-
nom pass i Pyreneene. Igjennom et 2500 m høyt pass pas-
serte i oktober 1950 forskjellige arter av spurvefugler og 
duer og forskjellige insekter: mellom 100 og 500 
dagsommerfugler, deriblant admiralen, pr. time, 1000 til 
5000 øyenstikkere og dessuten en blomsterflue som var 
minst 20 ganger, kanskje 100 ganger så alminnelig som 
øyenstikkerne. 

Når det gjelder vandringenes utstrekning har vi i det 
foregående nevnt eksempler som viser de dimensjoner de 
kan få. Men hvor langt flyr det enkelte individ? Går vand-
ringen fram som et tog som nok kan tilbakelegge lange 
strekninger, men hvor de enkelte «passasjerer» bare reiser et 
kortere stykke, slik at det skjer en stadig skifting av 
individene i toget? Vi vet meget lite om dette, men i noen få 
tilfeller vet en mer nøyaktig hvor langt de enkelte individer 
har fløyet. Det gjelder ofte slike som er tatt langt til sjøs, og 
for tistelsommerfuglen vet en at de som kommer sørfra til 
Lille-Asia må ha tilbakelagt strekninger på 170 mil da 
egnete forplantningsområder mangler på denne strekning. 
Når det gjelder den høyde vandringene foregår i, pleier det å 
være den samme som sommerfuglen normalt flyr i. C. B. 
Williams har funnet. at flertallet flyr under 3 m selv om 
enkelte vandringer kan foregå så høyt at en nesten ikke kan 
se sommerfuglene med det blotte øye. Den hastighet som 
dyrene flyr med, er også omtrent som ved vanlig flukt, men 
mer konstant. Målinger har gitt hastigheter på 24 km pr. 
time for tistelsommerfuglen, mens en for kålsommerfuglen 
har regnet med en maksimalhastighet på 15-18 km pr. 
time. Det som imidlertid slår en når en ser sommerfugler 
som vandrer, er den faste retning som flukten har. Ellers 
pleier jo sommerfuglene å flagre hit og dit, men når de er på 
vandring, holder de en fast kurs. Støter de på en hindring, 
flyr de som oftest ikke til siden, men over eller forsøker å 
komme igjennom. En har iakttatt at sommer 

fugler fløy inn gjennom et åpent vindu i et hus som var 
under bygging og ut igjen på den motsatte siden, også gjen-
nom et åpent vindu. 

Dette med den faste retning har vært årsak til mange 
spekulasjoner over hvilke sanser sommerfuglene bruker til 
å orientere seg med under flukten. En har ofte ment at det 
var et forhold mellom flukten og vindens retning, men også 
andre faktorer har vært nevnt. Foreløbig kan vi bare si at vi 
ikke vet noe sikkert. 

Et annet problem som har vært omfattet med stor 
interesse er spørsmålet om en returflukt slik vi finner det 
hos trekkfugl. For 30 år siden var det bare hos monarken 
en trodde at en returflukt på en annen årstid fant sted. I 
dag er det kjent fra minst 20 arter. Det er imidlertid bare 
hos monarken at en vet at samme individ deltar i begge 
vandringer. 

Også når det gjelder årsakene til vandringene, vet vi me-
get lite. I enkelte tilfelle har en hevdet at de skyltes en over-
befolkning på et område, og at overskuddet vandret ut. 
Også hete og tørke har vært nevnt som mulige årsaker, og 
det er også oppstillet hypoteser om en genetisk forklaring 
på vandringene. 

Selv om vi ennå har mange uløste problemer, er vår 
viten om vandrende sommerfugler øket betraktelig i de siste 
år. Dette skyldes de mange amatører som har rapportert 
sine iakttagelser. Skal vi etterhvert også få et inntrykk av 
forholdene her i landet, må vi håpe på assistanse fra 
interesserte rundt om i landet. Når det gjelder vandringer 
av enkelte individer, større eller mindre grupper, er det 
først og fremst artens identitet som en må være sikker på, 
dernest må tid, sted og fluktretning noteres. Andre ting, 
som er av interesse er antall idivider, høyde, hastighet, 
værforhold og eventuelt kjønn på individene. For å 
bestemme kjønnet og for å være helt sikker på arten, bør 
en prøve å fange noen av individene. Det kan også tenkes 
at det er enkelte som har iakttatt massevandringer, eller at 
det finnes notiser om det i lokalaviser. Alle slike 
opplysninger vil bli mottatt med den største interesse. 
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Fra Stavanger Museum IV. 
Av Holger Holgersen. 

riktig. Jeg kjenner selv til rugesteder som hegrene har for-
latt fordi det etterhvert ble for mye trafikk, av hyttefolk og 
weekend-turister, uten at fuglene ble direkte etterstrept. At 
de da også vil forsvinne fra strøk der befolkningen har hatt 
så sterk vekst og der trafikken har økt slik som i Oslo-
området (i videste forstand), er bare rimelig. 

Lærer Halvorsen forteller videre at storspoven (Numenius 
arquata L.) har hekket ved Tørberget siden 1937. 
Sommeren 1950 var der sikkert 5 par, i 1952 ennå flere. 
Nordgrensen for storspovens østnorske utbredelsesområde, 
som ifl. Løvenskiold (Håndbok over Norges fugler, 1947) går 
«på østsiden av Oslofjorden og oppover langs Glomma til 
Kongsvinger» blir herved flyttet en breddegrad videre, en 
ganske betydelig utvidelse. 

Om hegre på Østlandet - og storspove i Trysil. 

I sin artikkel i Fauna nr. 3, 1952, peker John Bernstrøm 
på det store tomrommet i hegrens utbredelse mellom Vest-
Agder og den svenske vestkyst. En må imidlertid ikke så 
langt tilbake som til omkring år 1500, som herr Bernstrøm 
antar, for å finne rugende hegrer i Oslo-området. I sin 
«oversikt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna» (Oslo 
1864, s. 197-198) oppgir R. Collett etter H. Rash at «en stor 
Vadefugl, der neppe kan have været andet end en Hejre, i 
flere Aar efter hinanden hækkede i et højt Træ lige ved Skie 
Kirke... » Professor Rasch levde fra 1805 til 1883, så det 
nevnte tilfelle av hekking på Ski har vel funnet sted nær 
midten av forrige hundreår. 

Dette var for Collett det eneste tilfelle «hvori denne langs 
Landets Vestkyst almindeligt hækkende Fugl også har hæk-
ket paa Østlandet», når vi da ser bort fra en usikker fore-
komst ved Randsfjorden på omtrent samme tid. Men 
ganske nylig dukket hegren opp på et nytt og uventet sted, 
nemlig i Trysil. Lærer Harald E. Halvorsen skriver i etpar 
brev til Stavanger Museum at ett par hegre holdt til ved 
Tørberget siden 1946. Sommeren 1950 var der to par, som 
begge ruget. Det ene fikk fram 3 unger, det andre 4, ved 
Rysjøen og Jugerud. 

Sommeren 1952 var det en flokk på 6 hegrer i trakten, 
men såvidt herr Halvorsen kunne finne ut, ruget de ikke 
dette året. Imidlertid ble hegrer sett også utover høsten, så 
det kunne se ut som Tørberget har fått en liten, men fast 
bestand. Og så få som parene er, kan reirene ha ligget 
andre steder enn tidligere år og derved unngått å bli opp-
daget. Forhåpentlig vender fuglene tilbake og blir flere. 

Bernstrøms antagelse at hegren i historisk tid er 
fordrevet fra området i sørøst-Norge, der den mangler nå, er 
sikkert 

Munk i desember-januar. 

I januar 1953 meldte Arne Johan Grastveit, Egersund, 
at han siden uken mellom jul og nyttår hadde hatt 
avvekslende to og en munk (Sylvia atricapilla) på 
matbrettet utenfor vinduet sitt. De to var hunner, den ene 
var hann. Den 17. januar fanget han hannen og sendte den 
levende til Stavanger Museum, der den samme dag ankom i 
god behold. Fuglen var i utmerket form tross lengre tids 
frost og snø. Selvsagt må fuglene ha hatt en vanskelig tid, 
og matbrettet hos Grastveit og andre egersundere har nok 
berget livet deres i en kritisk tid. 

Tidspunktet er jo noe usedvanlig for en trekkfugl som 
denne, men ikke enestående. Fra Trondheim foreligger en 
observasjon fra 26. desember og fra Kristiansund N. en fra 
27. februar. Første vårtrekkdata er 12. og 16. april (Lista 
og Jæren), og det er vel sannsynlig at fuglen ved 
Kristiansund har overvintret. 

Svartstrupe på Jæren. 

Den 1. mars 1953 kunne jeg en halv times tid iaktta en 
svartstrupe (Saxicola torquata) på museets eiendom på 
Revtangen i Klepp. Fuglen var en hann i ren vårdrakt. 
Den ble 

41 24 



sett i godt lys, mellom kl. 11 og 12 i lettskyet vær med sol, i 
avstander ned til omtrent 10 meter og med Zeiss kikkert 7 
x 50. For det meste holdt den seg på etpar nettinggjerder, 
satt på stolpene og fløy turer ned på marken der den an-
tagelig hentet fluer som denne dagen var ute i ganske stort 
tall. Etpar ganger satt den også i en hyld ved døren inn til 
museets hytte, undertiden i toppen på en av de små busk-
furuene like ved. Omsider forsvant den bak noen 
sanddyner nordover. - Tidligere har jeg sett arten noen 
ganger i Tyskland og Nederland. 

Av svartstrupe er det skutt tre eksemplarer i Norge, 
nemlig på Jæren 14. mars 1890, ved Kristiansand S. 26. 
mars 1930, og på Utsira 27. september 1937. Dessuten er 
arten iakttatt på Jæren 2. mai 1901 og 18. desember 1904. 
Datoen 1. mars er ikke vesentlig forskjellig fra tidspunktet 
for ett av de tidligere funn på Jæren, og fuglen er antagelig 
kommet sørfra samtidig med trekkfugler som lerke, vibe og 
fagergjess, som i siste del av februar dukket opp i tildels 
stort antall, i en periode med sønnavind og mildt vårvær. - I 
Sverige er svartstrupen funnet tre ganger som tilfeldig gjest 
sørfra, i desember og januar (1851-1936). - De tre skutte 
norske eksemplarer er bestemt som Saxicola torquata 
rubicota, den kontinentale mellom-europeiske rase, og fug-
len på Revtangen har vel hørt til samme form. 

Prisoppgaver i zoologi for 

skoleungdom. 
Norsk Zoologisk Forening stiller hvert år opp en pris-

belønning for den beste besvarelse av en oppgitt oppgave i 
zoologi. Oppgavene er beregnet på den høgre skoles elever, 
men en elev som har begynt på en oppgave, har anledning 
til å gjøre den ferdig høsten etter avsluttet eksamen. 

Som prisbelønning stilles hvert år opp en bokpremie. 
Oppgavene for 1953 er kunngjort i «Fauna» nr. 2, 1952, 
som kan fåes ved henvendelse til foreningen. 

For 1954 er det stilt opp følgende oppgaver å velge 
mellom: 1. Om utbredelse av gråspurv og pilfink i og 
omkring bebyggelsen på ditt hjemsted (tegn kart over 
utbredelsen). 2. Undersøk utbredelsen av minermøllen på 
ospa i et område. 

3. Undersøk stingsildas utbredelse og forekomsten av sting-
sildmarken i et område. 

4. Undersøk utbredelsen av albuskjellet og purpursneglen 
rundt en øy eller i en fjordarm. 

Gråspurven og pilfinken er mange steder de vanligste 
fuglearter i bebygde strøk. De likner hverandre svært og 
forveksles lett. Derfor kjenner man lite til hvor og hvordan 
de to artene lever hos oss. Man antar at det er ganske stor 
konkurranse om næring og reirplasser mellom dem. - For-
søk å iaktta hvordan bestanden av de to fugleartene er på 
hjemstedet ditt til de forskjellige årstider, og om det er 
noen forskjell i leveviset deres. Du finner beskrivelser av 
kjennemerkene på disse fuglene i «Håndbok over Norges 
fugler» av Løvenskiold, og i andre håndbøker. 

De tre siste oppgaver har vært gitt tidligere, men ingen 
besvarelser er innkommet. Styret i N. Z. F. er imidlertid av 
den mening at oppgavene er så vidt interessante at de bør 
tas opp igjen. Forøvrig kan vi vise til «Fauna» nr. 4, 1950, 
hvor disse oppgavene er nærmere omtalt. Når det gjelder 

Summary. 

The nesting of 1-2 pairs of Common Heron (Ardea cinerea L.) and an 
increase in numbers of nesting Curlews (Numenius arquata L.) in Trysil 
(about 61°10' N.lat,. 1205' E.long) is reported by Mr. Harald E. 
Halvorsen. - Three Blackcap (Sylvia atricapilla L.), two females and one 
male, were observed repeatedly in Egersund, Co. Rogaland, in December 
and January 1953, and the sixth known Norwegian Stonechat (Saxicola 
torqauta ssp.) was watched for some time by the author on Revtangen, 
Jæren, on 1st March, 1953. 

43 25 



oppgave nr. 2, vil cand. real. Ranghild Sundbys artikkel i «Fauna» 
nr. 3, 1952 være til god hjelp. 

2. Dvergmåken (Larus minutus Pallas) ved Oslo. 

Før du gir deg i kast med en av oppgavene, er det nødvendig å 
anskaffe en journal, f. eks. en notisbok av litt stort format. Og så 
gjelder det å være en interessert og dyktig iakttager. Alle 
opplysninger om finnested, tid og annet av betydning bør noteres 
i journalen umiddelbart etter at iakttagelsene er gjort. Bruker du 
Øynene godt, kan du komme til å finne noe nytt og interessant. 

I mai 1952 gjestet en dvergmåke til stadighet hettemåkekolo-
nien i Koksatjernet på Fornebulandet. Fjærdrakten viste at det 
var en årsgammel fugl. Den første gangen jeg fikk et kort glimt av 
den, var 8. mai. Men allerede tidligere hadde jeg et par ganger 
hørt en låt fra luften som jeg ikke kjente. Det viste seg siden da 
jeg hadde fått stiftet nærmere bekjentskap med den lille måke-
arten, at det var denne jeg hadde hørt. Den må i et hvert fall ha 
holdt til i traktene fra begynnelsen av mai. Tiden etter 25. mai til 
midten av juli viste den seg aldri. 

Dvergmåken er den minste av måkene. Den likner hettemå-
ken, men er meget mindre og har mer flagrende flukt enn denne. 
Hodet er i sommerdrakten sort, ikke brunt som hos hettemåken 
og hos den helt utfargede fuglen er undersiden av vingene mørke. 
Årsungen skiller seg ut ved å ha et svakt bueformet, sort bånd på 
oversiden av vingen som løper fra roten og ut til spissen. Under-
siden av vingene er her hvite eller svakt gråaktige. Ytterst på 
halen er et sort tverrbånd. 

Dvergmåken er en østlig art som bare muligens en gang har 
ruget hos oss. Bernhard Hanson så en eldre fugl sammen med en 
årsunge ved Gripp på Nordmøre 17/9-1909 (Løvenskiold 1947). 
De nærmeste rugeplassene er i Syd-Sverige og Danmark. Ellers er 
dvergmåken i følge Løvenskiold vesentlig påtruffet i Østfold (årene 
1882, 1909, 1930, 1931 og 1936). Men den er også funnet ved 
Kristiansand (1886), Strandefjord i Hallingdal (1904), Smøla 
(1909) og ved Mosjøen (1909). 

Det karakteristiske ved alle disse observasjonene er at alle 
skriver seg fra høsten eller vinteren i tida 2/9 til 19/1. Den er 
aldri sett i forplantningstiden. 

Det var sammen med ungfuglflokkene av hettemåker og 
stundom noen fiskemåker, at dvergmåken slo seg ned i hette-
måkekolonien hvor de for størstedelen benyttet tiden til bading i 
den åpne delen av vannet. Dvergmåken badet sjelden. Den hadde 
sin faste plass på en liten tue midt i vannet som den tappert 
forsvarte når hettemåkene kom for nær. Over for svømmende 
måker inntok den en karakteristisk stilling idet den med nebb, 
hode og hals strukket på skrått oppover på strak linje, svømte 
mot de nærgående fuglene, og disse vek virkelig unna. 

Låten til dvergmåken skilte seg tydelig fra de andre måkene. 
Fuglen inntok en horisontal stilling med kroppen eller lente seg 
noe fremover når den ga sine «tjete - tjete - tjete - -» og sjeldnere 
«dsjeke - dsjeke - - -» hurtig etter hverandre. Men låten kunne 
variere en del og ble ofte innledet med noen korte og isolerte «tev, 
tev». Nils-Jarle Ytreberg. 

Og så håper vi riktig mange gir seg i kast med oppgavene. 
Lykke til! 

Styret. 

Smånotiser. 
1. Månefisk (Mola mola) i Oslofjorden. 

Omtrent hver høst kommer det melding om månefisk som har 
strandet ett eller annet sted i Oslofjorden. Som regel er det ganske 
små eksemplarer en finner ilanddrevet. De største eksemplarer 
som hittil har strandet ved Norges kyst har vært ca. 2,5 m lange og 
veid omkring 500 kg. 

I Danmarks Fauna står det at en fra Australia kjenner en 
månefisk som var ca. 3,5 m lang og veide omkring 1000 kg. Måne-
fisken hører hjemme i Syd-Atlantern og Stillehavet. Den er en 
pelagisk fisk og lever mest av maneter, vingesnegl, blekksprut, 
krepsdyr o. 1. Hver høst følger endel månefisk varme strømmer 
nordover, og på denne måten strander de hos oss. Kjøttet spises 
endel i Middelhavet, men regnes ikke for å være særlig godt. 
Leveren brukes til utvinning av olje. 

13. november 1592 fikk en reketråler fra Drøbak en månefisk 
i trålen. Han mente fisken hadde ligget på bunnen og kommet 
inn i trålen på denne måten. Fisken var lite bevegelig, men fiske-
ren måtte trekke trålen inn på grunt vann for å få fisken ut av 
trålen igjen. Her ble fisken liggende og beveget bare såvidt på 
brystfinnene og øynene. Etter et par dager var den død. Måne-
fisken ble målt og var ca. 2,8 m lang og ca. 2,9 m i høyden fra 
spissen av ryggfinnen til spissen av gattfinnen. Dette er den stør-
ste månefisken en kjenner til som er funnet i Norge. 

Marit Hammerstad. 
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altfor vitenskapelig, til bestemmelse av dyreplanktonet i fersk-
vannene. Dermed har vi to nyere arbeider som vil suplere hverandre 
når man vil undersøke organismene i en vanndråpe under 
mikroskopet og lære dem å kjenne. Riktignok er beskrivelsene 
basert på planktonet i de forholdsvis næringsrike sjøene og dam-
mene i Danmark, men jeg tror nok de stort sett er fullt brukbare for 
planktonet i våre mer næringsfattige ferskvann. 

Forfatteren av «De danske Søers og Dammes dyriske Plankton» 
er den kjente forsker og forhenværende professor ved universitetet i 
København, dr. C. Wesenberg-Lund. Ingen ferskvannsbiolog sitter 
vel inne med større kunnskap og erfaring på sitt felt. Og dette burde 
fortelle nok om bokas kvalitet. 

I innledningen finner man en del kortfattede avsnitt som bl. a. 
gir de viktigste opplysningene om ferskvannenes fysiske forhold. 
Særskilt interessante er ferskvannsplanktonets sammenlikning 
med planktonet i havet og organismenes tilpasning til det 
frittsvevende levevis. Her blir de forskjellige svevemekanismene 
behandlet og forfatteren imøtegår sveveteoriens kritikere ved 
punktvis å ta for seg de viktigste anklagene. 

Artene er ordnet under sine respektive grupper. For hver dyre-
gruppe gis en generell oversikt over dyrenes bygning, forplantning 
og livscyklus, deres levevis, forekomst og tilpasning til miljøet. Også 
de dyregrupper som bare har larvestadier representert i planktonet, 
er tatt med. Det finnes ikke bestemmelsestabeller, men slektene og 
artene har som regel fått en bred beskrivelse. Og de ypperlige 
helsides plansjene er naturligvis av største betydning både for 
bestemmelsene og som illustrasjoner for teksten. Et par av 
plansjene ville nok vært mer oversiktlige og snarere å finne fram i, 
hvis det ikke hadde vært så mange tegninger på dem. Men det er 
tydelig ordnet slik for å spare plass. 

Boka er som forfatteren skriver i forordet: «- væsentlig beregnet 
for naturhistorisk interesserede, Studenter, Lærere, Højskoler, 
Akvariedyrkere og Lystfiskere». Siden dyra er så små kreves et 
mikroskop for å studere dem, men noe finere saker behøver det ikke 
være. Det er heller ikke nødvendig med særlige forkunnskaper for å 
ha nytte av boka. De generelle avsnittene i innledningen og om 
dyregruppene vil kunne leses med stort utbytte også for dem som 
bare vil skaffe seg en oversikt over planktonorganismenes biologiske 
og økologiske forhold. 

3. Spettmeisen (Sitta europaea L) som hamstrer. 

Jeg har i høst i Sogn Hageby i Oslo hatt anledning til å iaktta 
spettmeisen som hamstrer. Den tar store klumper talg fra fugle-
brettet mitt og hamstrer dem på forskjellige trær. Dette ble iakttatt 
for første gang den 22/10-52 og har fortsatt til dags dato (19/11). 
De tresorter jeg har sett spettmeisen hamstre på er følgende: Gran, 
furu, ask, bjerk og hassel. Høyden over marken varierer fra 20 cm 
til 10 m. Når den hamstrer på stammen er det alltid i en sprekk i 
barken, eller i treet. Når det er ute på greinene, er det i 
greinkløftene eller i barnålene på furu og gran. Bare sjelden blir 
talgen dekket av barkstykker eller frøskall fra gran. Det hender at 
den hamstrer i telefonstolpene (23/10 og 2/11), en gang har den 
hamstret på en portstolpe av stein (24/10). Den hamstrer alltid 
med hodet nedover. Personlig har jeg liten tro på hamstringens 
betydning. Det hender nemlig ofte at kjøttmeisen følger etter 
spettmeisen og når spettmeisen har hamstret talgen og flyr bort, så 
er kjøttmeisen frempå og tar alt sammen. Dessuten har jeg aldri 
sett noe talg være på hamstringsplassen mer enn tre dager, da er 
alt borte. 

Leif Johansen. 

Summary. 

1. On the 13th. November 1952 a Common Sunfish (Mola mola) 
was catched in a skrimp-trawl in the Oslofjord. It is the biggest 
specimen ever found in Norway. 

2. During May 1952 a Little Gull (Larus minutus Palles) was ob-
served in a Black-Headed Gull colony on Fornebu near Oslo. The 
species was in the first summer .plumage. 

3. In the autumn 1952 in Oslo Nuthatches (Sitta ezcropea L) 
were observed hamstring tallow pieces in the trees. 

Bokanmeldelser
. C. Wesenberg-Lund: 
«De danske Søers og Dammes dyriske Plankton» 
Ejnar Munksgaards forlag 1952, 

182 sider og 27 helsides plansjer. Pris da. kr. 25.00. 
Mange nordmenn med interesse for dyre- og planteverdenen i 
ferskvann har sikkert hatt megen glede og nytte av heftet «Dansk 
Planteplankton» av Gunnar Nygaard, som ble gitt ut i 1945. Og 
kjærkomment vil det nå utvilsomt være å få en bok, som ikke er 

Nils-Jarle Ytreberg. 
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A. D. Imms: Insect Natural History. 
The New Natuarlist Series. 
Collins, London 1947. 317 s. 16 sh. 
Oversendt fra J. W. Capplens 
bokhandel. 

Den nu avdøde engelske entomolog A. D. Imms har skrevet 
flere meget gode lærebøker i entomologi. Den siste han skrev, «In-
sect Natural History», vil sikkert gjøre hans navn ennå mere kjent 
og skaffe nye interesserte til studiet av insektene. I boka gjør han 
først kort rede for hovedtrekkene i insektenes bygning og utvikling 
og gir en oversikt over de enkelte grupper av insekter. I resten av 
boka forteller han så i fengslende og velskrevne kapitler om 
forskjellige sider av insektenes forhold til den øvrige verden. Han 
behandler insektenes flukt, deres sanser, næringsvaner, biologisk 
kontroll, galle-insekter, forskjellige former for beskyttelse, 
forplantning, vanninsekter og til slutt sosiale insekter. I alle disse 
kapitler greier han ved hjelp av gode eksempler å holde interessen 
fangen, og ofte får en nærmere forklaring på fenomener en selv 
har iakttatt i naturen. Han har med vilje unngått å ta med for 
mange eksempler fra sommerfuglene da disse er blitt behandlet i 
en egen bok i denne serien (anmeldt i Fauna, 1952). Selv om boka 
er skrevet for britiske forhold, vil den i de fleste tilfelle passe også 
for norske lesere. For alle som er interessert i felt-entomologi og 
liker å studere insektene ute i marka, skulle denne boka være av 
særlig interesse. Her er stoff både for nybegynnere og for 
viderekomne. Imms peker også på uløste problemer og gir 
henvisning til viktige undersøkelser for den som vil sette seg 
nærmere inn i spesielle problemer. 

Boka er utstyrt med et veld av illustrasjoner. Foruten tekst-
figurer, er det 32 plansjer i sort-hvitt og ikke mindre enn 40 
fargeplansjer som i høy grad øker bokas verdi. 

Arne Semb Johansson. 
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