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Omkring heskatningen av Lofotskreien 
Av Gunnar Dannevig. 

I de sistc- ar har der vrert en tildels hoylydt diskusjon om hvor
ledes skreien blir beskattet. Sporsmalet ble aktuelt da man begynte 
a bruke snurpenot i Lofoten. Dette sies a skulle fore til «rovfiske», 
«overbeskatning», eUer hva man na velger a kaUe det. Disse argu
menter er fort i marken forst og fremst av dem som av helt andre 
grunner ikke er interessert i notfisket pa Lofothavet. Imidlertid 
kjenner vi fra andre farvann tallrike eksempler pa at det er blitt 
fisket sa sterkt at det har gatt ut over fiskets lonnsomhet. Og nar nu 
utbyttet av lofotfisket har vrert under middels bade i 1953 og 1954, 
sa blir det hevdet at dette nettopp skyldes for sterkt fiske i tidligere 
ar. 

Der er ingen som har interesse av a drive rovfiske ' pa skrei
bestanden og dermed "'ldelegge grunnlaget for et av yare viktigste 
fiskerier. Pa den annen side rna ikke en ugrunnet frykt for overbe
skatning avholcie oss fra a utnytte naturens rikdommer pa en rimelig 
mate. Det er derfor viktiK&fa rede pa i hvilken utstrekning skrei
bestanden blir utnyttet av oss mennesker. 



Rent generelt er der flere metoder a gripe til nar man skal stu
dere slike sp0rsmal. Saledes vil man i mange tilfelle kunne fa viktige 
opplysninger bare pa grunnlag av en statistikk over fiskens st0rrelse. 
Et lite eksempel fra Nordsj0en vil illustrere dette. Fra dette farvann 
har man arlige oppgaver over st0rrelsen av den r0dspetta som er 
fanget med tral. Etter bestemte regler er den inndelt i forskjellige 
st0rrelsesgrupper, bl.a. «sma» eller «stor». Fig. 1 viser fangstenes 
i.nnhoid av «stor» mdspette i arene 1906-37. I 1906 utgjorde 
denne st0rrelsesgruppen mermere 40 % av det som ble f0rt i land. 
Men i arene fremover mot 1913 ble den store fisken relativt mindre 
tallrik. Fra krigsarene foreligger ingen oppgaver. Da ble der drevet 
ytterst lite fiske i Nordsj0en, slik at bestanden ble mermest total
fredet. Da fisket sa tok til igjen i 1919, var den store mdspetta 
meget tallrik. Men herligheten varte ikke lenge; etter 6 ars fOrl0P 
utgjorde denne verdifulle fisken ikke mer enn 7-8 % av fangstene. 
Disse variasjoner i mdspettas st0rrelse er direkte betinget av hvor 
sterkt der har vrert fisket. Det forhold at den store mdspetta var 
relativt meget tallrik etter krigen, skyldes ganske enkelt at den da 
hadde fatt ga i fred slik at den fikk anledning til a komme opp i 
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Fig 1. Tralfisket i Nordsj¢en. Fangstenes innhold av stor r¢dspett !! . 
(Etter Thursby - Pelham). 
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Fig. 2 . Gjennomsnittsvekt for skrei fanget i Lofoten. 

skikkelig st0rreise f0r den ble fanget. Men etterhvert ble fisket 
drevet sa intenst at mdspetta ble tatt f0r den var utvokset. 

Ved arlige malinger av fiskens st0rrelse kan man derfor ofte fa 
holdepunkter til a bed0mme om menneskenes inngrep er sa sterke 
at de har noen srerlig betydning i det hele tatt. Na har vi for en 
arrekke oppgaver over gjennomsnittsvekten av den skrei som er 
fisket i Lofoten (fig. 2). Det vil sees at skreiens st0rrelse har vrert 
underkastet betydelige variasjoner. Mel' disse kan dessverre ikke 
settes i direkte relasjon til hvor sterkt den er blitt beskattet. Det er 
nemlig ogsa andre faktorer som setter sitt stempel pa det billedet 
vi ser her. Saledes er det pavist at veksthastigheten kan variere 
betydelig innenfor korte tidsrom. Dernest vil vekslinger i argang
enes relative styrke gj0re seg gjeldende. Fiskens gjennomsnittsvekt 
vil selvf01gelig bli stor nar den eldste fisken tilh0rer spesielt rike 
arsklasser. 

Ved hjelp av merkefors0k kan vi imidlertid fa et noksa godt 
kjennskap til hvorledes skreien blir beskattet. - Gjenfangst av 
merket fisk gir for det f0rste direkte opplysninger om vandringene 
slik at vi lrerer bestandens leveomrade a kjenne. Dette er viktig av 
flere grunner, ikke minst hvis det blir aktuelt med fredningstiltak. 
Kyst-torsken er stasjonrer i yare farvann, det er utelukket en norsk 
sak hvorledes den blir utnyttet. Anderledes med en vandrefisk som 
skreien; den er f0rst og fremst knyttet til 0sthavet og blir beskattet 
av en rekke nasjoner. 
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Det er kanskje her pa sin plass a gi en iiten oversikt over skreiens 
Iiv og vandringer. - Dens yngel ser dagens lys i norske kystfarvann, 
men etter en tids forlop havner den som ungtorsk i 0sthavet. Til 
dette omradet er den knyttet under hele oppveksten. Den streifer 
nok endel omkring, om varen kommer den saledes inn til Finn
markskysten som det vi kaUer loddetorsk. Yed en alder av 7-14 
ar blir den kjonnsmoden, da blir den til shei, og vandringene 
begynner for alvor. Yed nyttarstider siger skreien inn mot norske
kysten og sO-mler seg etterb'ert i st0rst mengde i Lofoten. Etter 
endt gyting vandrer den igjer til 0sthavet, se fig. 3. En del skrei 
trekker apenbart noksa direkte mot Bjornoya hvor den kan vise seg 
aUerede i slutten av maio En annen gruppe Folger en ostlig kurs til 
de sydostlige deler av 0sthavet. Seinere pa sommeren kan en del 
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Fig. 3, Gjenfangstene av merket Lofot-skrei viser vandj'ingene W 

YJsthavet. 
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Fig. 4. Skrei som skal merkes, i en slepepose fortfiy et ved sklltesiden. 

skrei soke sin me ring pa meget fjerne farvann, slik som bankene 
ved Hopen. 

Fiskens vandringer er dog bare en side av saken. Ved merkefor
sok kan vi imidlertid ogsa fa visse opplysninger om hvor stor del 
av bestanden som blir fisket opp. Slike undersokelser blir utfort 
etter et noksa enkelt prinsipp. Yi studerer hvor sterkt den merkede 
fisken blir beskattet ved a holde regnskap med hvor stor del av 
merkene som blir returnert. Har vi fatt 20 % av merkene i retur, 
da rna fiskerne ha tatt minst 20 % av den fisken som ble sluppet ut. 
Det er selvfolgelig nodvendig a ta det forbehold at enkelte merker 
kan ga tapt, de kan faUe av fisken, bli oversett o.s.v. Men vi kan 
i aIle tilfelle beregne minimumsverdier for hvor stor del av den 
merkede fisken som blir fanget i lopet av et bestemt tidsrum. Og 
hvis na ikke «var}) fisk star i noen s~rstilling, da rna ogsa den ovrige 
fisken pa forsoksfeltet bli beskattet pa liknende mate. 

Slike merkeforsok har v~rt utfort i Lofoten i hver eneste sesong 
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siden 1947. I det folgende skal jeg gi en liten oversikt over dette 
arbeide og endel av de resultater som vi er kommet frem til. - Var 
vurdering av beskatningen er som nevnt basert pa den prosentvise 
gjenfangst av merket fisk. Dette stiller noksa store krav til arbeids
metodene. For det forste ma vi ha levedyktig torsk. I Lofoten gjor 
vi na oftest bruk av fisk som er tatt med snurpenot. T orsken blir 
overfort fra nota til en vanlig slepepose som fortoyes ved siden av 
vart eget fartoy (fig. 4). Mens skuta driver for vind og strom, kan 
vi have fisken pa dekk, merke den, og slippe den ut med ::let samme. 
Merkingen blir saledes utfort pa de vanlige fiskefelt. 

Men sa var det dette med merkingen da. Merkene bor v::ere for
arbeidet og festet pa en slik mate at de savidt mulig blir sittende pa 
fisken gjennom hele livet uten a skade den. Samtidig ma merkene 
v::ere sa godt synlige at de straks blir oppdaget av fiskeren om han 
skulle fa en av «vare» torsk. Na er der konstruert en mangfoldighet 
av merketyper. Da vi begynte forsokene i 1947, savnet vi holde
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Fig. 5. Merketyper som hal' vmrt nyttet Lofoten. 
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Fig. 6. Brevet i et hydrostatisk fiskem erke. 

punkter for a avgjore hvilke av disse ville v::ere best egnet for vart 
formaL Det ble derfor nodvendig a utfore paralellforsok med flere 
typer (fig. 5). Herunder ble det nyttet knapper av sort ebonit, hvit 
selluloid og gul plastikk; dessuten metallklemmer samt de sakalte 
hydrostatiske merker. De sistnevnte er sma vanntette tuber av 
selluloid i gule og bla farger. Den som finner et slikt merke, kan 
lese: «Kutt endene, brev inni.» Finneren skyver ut en sammenrullet 
papirstrimmel med den tekst som er vist pa fig. 6. SaIedes far han 
direkte bt.skjed om hvilke opplysninger som onskes, og hvor merket 
skal sendes. - AIle merker er selvfolgelig nummerert fortlopende 
slik at vi kan holde regnskap med hver enkelt fisk. 

Fig. 7 viser hvorledes merkene festes til fisken. Den nummererte 
knappen festes pa utsiden av gjellelokket hvor den blir, forankret til 
en liknende knapp pa innsiden av dette ved hjelp av en gjennom
gaende trad av finsolv. - De hydrostatiske merkene ble i de forste 
arene festet med boyle av rustfri staltrad, enten i ryggen som vist 
her, eller i gjellelokket. Senere er vi gatt over til a nytte and;e feste
metoder for disse merkene, noe som vii bli omtalt i en annen 
forbindelse. 

Ved denne noksa vidt drevne variasjon i merketeknikken er det 
bragt storre klarhet over hvorledes merkingen bor utfores i dette 
tiifelle. Det viste seg snart at selluloidknappene og spesielt metall
klemmene var lite tilfredsstillende da de ble oversett av fiskerne i 
meget stor utstrekning. De storre merker av ebonitt og plastikk 
kunne nok gi bra resultater straks etter merkingen. Men nar det 
var gatt noen tid, faIt de av fisken. AIle yare parallellforsok viste at 
vi i lengden fikk den hoyeste gjenfangstprosent for de hydrostatiske 
merker. De sitter godt pa fisken, samtidig som de er lett synlige. 
Fra 1950 av har vi derfor bare gjort bruk av denne merketype, som 
fOr0vrig ble nyttet i noen utstrekning ogsa i de foregaende sesonger. 
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Etter dette kunne det va:re grunn til a tro at vi var kommet fram 
til en arbeidsmetode som kunne benyttes ved yare undersokelser 
over beskatningen. Ved en noyere analyse av resultatene kom dog 
ogsa et annet metodisk problem for dagen. Det ble nemlig nodven, 
dig a sporre om fisken kom i noen sa:rstilling som fangstobjekt 
fordi den ble utstyrt med et merke. 

Problemet ble klart da jeg undersokte hvorledes gjenfangstene 
fra Lofoten fordelte seg pa de forskjellige redskap som brukes der. 
Det viste seg da at en tilsynelatende uforholdsmessig stor del av 
merkene ble funnet pa fisk som var tatt med gam. Det ble derfor 
et sporsmal om denne skjeve fordeling var en kunstig effekt som 
skyldtes yare merkemetoder. Fra forsok med mindre fisk er det 
velkjent at merker festet med metalltrad kan virke som en fiske, 
krok, idet merket henger seg fast i gammaskene. Man far da kun, 
stige gjenfangster pa gam fordi en merket fisk ikke har sa gode 
sjanser til a slippe fri som en umerket. Hvis dette skulle va:re tilfelle 
ogsa for skreien, ville det va:re vanskelig a bedomme beskatningen 
pa grunnlag av gjenfangstprosentene. 

Ved a nytte vanlig fisketom av nylon lot det seg imidlertid gjore 
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Fig. 7. Prinsipp tor testing av merker. 
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Fig. 8. Ulike lestemater 101' hyd1'ostatiske me?'ker: 
med b¢yle i gjellelokket (¢verst) , 
med b¢yle i ryggen (i midten), 
med nylon i nakken (nedm'st). 

a feste de hydrostatiske merkene slik at de ikke kan fange gam' 
traden. I 1950 ble det satt i gang en rekke paralellforsok med ulike 
festemater for de hydrostatiske merker, slik som vist pa fig. 8. Vi 
gjorde fremdeles bruk av de tidligere anvendte festemetoder med 
boyler av rustfri staltrad. En gruppe av fisken fikk merket i gjelb 
lokket, en annen gruppe i ryggen. Men pa den tredje gruppen, som 
ultsa skulle tjene som kontroll, ble merkene festet med nylon. 

Resultatene gikk i korthet ut pa at de merker som var festet med 
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nylon, i alminnelighet gay den h0yeste totale gjenfangstprosent. I 
dette tilfelle kan ikke selve merket bevirke at man far kunstige 
gjenfangster pa noe slags redskap. Ingen av yare merkemetoder har 
derfor gitt for h0ye verdier for den totale beskatning fordi selve 
merket skulle 0ke fiskens sjanse til a bli fanget. - Fremdeles er det 
slik at garna tar relativt mer merket fisk enn krokredskapene. Men 
etterat nota kom i bruk (i 1950) har vi kunnet vise at dette skyldes 
helt andre forhold. Hvert enkelt redskap tar nemlig et utvalg av 
skreiforekomstene, et utvalg som er betinget av redskapenes fangst
mate og fiskens opptreden. 

Der er saledes grunn til a tro at man ved a nytte de hydrostatiske 
merker har en brukbar arbeidsmetode for a studere hvorledes 
skreien blir beskattet. Gjenfangstprosenten representerer en mini
mumsverdi for hvor meget fisk erne har tatt av den merkede torsken. 
Og hva mere er: Merket setter ikke fisken i noen srerstilling som 
fangstobjekt, vi far derfor reelle opplysninger. - Med disse resul
tater i ryggen kan vi ga over til a studere hva forS0kene forteller om 
beskatningen. Mange vil kanskje synes som jeg at det ble lenge a 
vente f0r man kom sa langt. Men det var n0dvendig a fa best mulig 
klarhet over de metodiske sp0rsmal f0r man fors0kte a tyde for

s0ksresultatene. 
La oss na se litt pa hvor meget som er fisketopp av den merkede 

skreien. En del blir selvf0lgelig tatt i Lofoten i samme sesong den er 
merket, og av flere grunner er det n0dvendig a behandle den srer
skilt. Tab. 1 viser resultatene for noen fors0k i arene 1947-54. 
Fors0k utf0rt i f0rste del av mars har gitt mangfi gjenfangster under 
samme ars lofotfiske, opptil 33 %. Men selvf0lgelig er gjenfangst
prosenten i alminnelighet langt lavere for de forS0k som er utf0rt 
senere i sesongen, da trekker jo fisken snart bort fra Lofoten. Disse 
resultater viser at den skreien som er seget inn pa fors0ksfeltene 
f0rst i mars maned, blir ganske sterkt beskattet under lofotfisket. 
Man rna dog vrere oppmerksom pa at disse korttidsresultater ikke 
kan ventes a gi representative opplysninger. Dette skyldes at den 
merkede fisken ikke straks blir jevnt fordelt blant den 0vrige. Men 
nar det er gatt sa lang tid at skreien trekker bort fra Lofoten, da 
har den merkede fisken blandet seg godt inn i den gruppe av skrei 

som den tilh0rer. 

Tab. 1. Prosentvis gjenfangst under lofot-fisket i fors0ksdret 

(Hydrostatiske merker) 

Dato Lokalitet for merking Gjenfangst 

11/3 1947 
18-20/3 » 

Reine-Nusfjord 
Henningsvrerstraumen 

23 % 
10% 

15/3 1949 
31/3-1/4 » 

Hopsteigen 
Stamsund-Ure 

29 % 
5 0 / 

/ 0 

7-8/3 1951 
28/3 » 

Stamsund-Balstad 
H0la 

32 % 
14 % 

10/3 1953 
24/3 » 

H0la 
» 

32 % 
20 % 

11 /3 1954 
23/3 » 

H0la 
» 

33 % 
34 % 

Vi skal derfor unders0ke hvor meget som blir fisket opp etter 
avsluttet lofotfiske i fors0ksaret. Nar regnskapene da skal gj0res 
opp, avskriver vi all den fisken som er gjenfanget i Lofoten i samme 
sesong. Den prosentvise gjenfangst i den f0lgende tid er deretter 
beregnet pa basis av restbestanden ved avsluttet lofotfiske i for
s0ksaret. I 1947 merket vi saledes 389 fisk med hydrostatiske mer
ker. Av disse ble ihvertfall 49 fisket opp igjen i Lofoten samme 
sesong, slik at der kunne ikke vrere mer enn 340 som trakk bort. 
Senere har vi fatt tilbake 85 merker, eller 25 % av restbestanden. 
I den f01gende diskusjon ser vi derfor helt bort fra alit merker som 
er returnert fra Lofoten kort etter merkingen. Og der blir bare 
gjort bruk av de resultater som er oppnadd med de hydrostatiske 
merker. 
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De gjenfangstprosenter som er anfort i tab. 2 er fort ajour til 
september 1952. Av den fisken som slapp bort fra Lofoten i 1947, 
er der i de folgende 5 ar fisket opp minst 25 %. - Av den som ble 
merket i 1948, er der i lopet av 4 ar tatt minst 40 % etter avsluttet 
fiske i Lofoten. Det vil sees at gjenfangstprosenten er ganske hoy 
for samtlige forsok. Dette ma da tolkes slik at den skreien som ikke 
blir tatt i Lofoten det ene aret, den blir utsatt for en betydelig 
beskatning i den folgende tid. 

Tab. 2. Prosentvis gjenfangst etter avsluttet lofotfiske forsoksaret 
(inntil 1/9 1952). 

Forsoksar Gjenfanget 

1947 . .. . . ..... .. . .... . 25 % 

1948 ... .. .. .... . . . .... 40 % 

1949 ...... . ........ . .. 22 %*) 

1950 . . .. .. .. .. . ... .... 36 % 

1951 .... ... . ...... ... . 13 % 


i mb. 3 er beregnet hvor meget som er gjenfanget i lopet av de 
forste 20 maneder etter avsluttet lofotfiske i forsoksaret. 

Disse verdier er sammenlignbare forsavidt som de representerer 
like lange tidsrum. Gjenfangstprosenten for de ulike forsok varierer 
mellom 13 og 29. Dette viser at der er betydelige variasjoner fra et 
ar til et annet m.h.t. hvor sterkt skreien blir beskattet. 

Tab. 3. Prosentvis gjenfangst i de forste 20 maneder etter avsluttet lofot
fi ske i forsoksaret. 

Forsoksar Gjenfanget 

1947 .. . . .. . . ... . .. .. .. 17 % 

1948 . .. . . ... . .... . .... 24 % 

1949 ............. . . . .. 17 % 

1950 ................ .. 29 % 

1951 .... " ....... .. .. . 13 % 


, . ~ Eokelte merker defekte og rlerfor muligeng tapt , 

En nrermere undersokelse viser at de fleste merker er returnert 
fra Lofoten. Dette gjelder for alle forsok. Ikke mindre enn 72 % av 
alle merker som materialet omfatter, skriver seg fra skrei som er tatt 
i Lofoten ett eller flere ar etter den ble merket. De resterende 
28 % er gjenfanget pa norskekysten fOr0vrig eller i 0sthavet hvor 
ogsa andre nasjoners fiske kommer inn i billedet. -- Utenlandske 
fiskere har dog ikke returnert mer enn 8 % av det samlede antall 
merker. 

Disse resultater skulle da tyde pa at den skreien som gyter i 
Lofoten, blir sterkest beskattet av norske fiskere, og da spesielt 
under fisket i Lofoten. Her moter vi dog det usikkerhetsmoment at 
kanskje ikke alle nasjoner har returnert merkene i samme utstrek
ning som nordmennene. Men nordmennene alene tar i alle tilfelle 
en betydelig del av den skreien som har vrert i Lofoten, slik som det 
fremgar av tab. 4. 

Tab. 4. Norske fiskeres [angst av merket skrei etter avsluttet lofotfiske 
i forsoksaret. 

Forsoksar Gjenfanget 

1947 . . .. ..... . . . . .. . .. 22 % 

1948 ....... . . . ........ 37 % 

1949 . . .... . . . ...... ... 21 % 

1950 .... . .. . .. .. .. . ... 33 % 

1951 . ... ... . .. .. ... ... 12 % 


Der kan vrere flere arsaker til at vi har fatt sa uventet fa merker 
fra utenlandske fiskere. De bruker mest tral; det er mulig at det ved 
denne driftsmate er vanskeligere a oppdage merkene enn nar det 
fiskes med garn og line slik som nordmennene gjor. Atter andre 
forhold kan bevirke at ikke alle utenlandske fiskere returnerer 
samtlige merker som blir funnet . Hvis dette er tilfelle, da ma skreien 
bli beskattet ennu sterkere enn vare beregninger viser. Og de andre 
nasjoners fiske rna utgjore en forholdsvis storre del av den totale 
beskatning. Det er dog forelopig uklart i hvilken utstrekning slike 
feilkilder har gjort seg gje1dende. 
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Imidlertid er der en mulighet for at skreien delvis freder seg 
selv i sommerhalvaret. Merkefors0kene har vist at den i august
september kan holde til pa meget fjerne farvann, pa felter som ligger 
i utkanten av tralernes vanlige operasjonsomrade. I den utstrekning 
dette er tilfelle, vil skreien undra seg den beskatning som ut0ves av 
de utenlandske fiskere i 0sthavet. Til gjengjeld har tralerne lodde
torsken, og ogsa helt andre arter a fiske pa. Dette er sp0rsmal som 
fortjener den st0rste oppmerksomhet ved fremtidige unders0kelser. 

ForS0kene har vist at den skreien som gyter i Lofoten, blir 
ganske sterkt etterstrebt av oss mennesker. Resursene er pa ingen 
mate ubegrenset. Dermed vil jeg ikke ha sagt at det forel0pig er noen 
grunn til a frykte for at det blir for lite gytefisk igjen til a sikre 
rekrutteringen. Men forholdet har andre noksa f0lbare konsekven
ser. Saledes vil utbyttet av fisket innflueres meget sterkt av de natur-
bestemte variasjoner i bestandens st0rrelse. Slike svingninger viI 
selvf0lgelig bli mer f0lbare ved en sterk beskatning enn ved en svak. 
Rollefsen har da ogsa pa helt annet grunnlag kunnet vise at utbyttet 
av lofotfisket veksler i takt med styrken av de arganger som er av 
st0rst betydning. - Dernest rna alle faktorer som 0ver innflytelse 
pa fiskens konsentrasjon, fa avgj0rende betydning for fangstmulig
hetene pa et bestemt felt. Hvis saledes skreien i et ar gyter pa andre 
felter i storre utstrekning enn vanlig, da vi! dette straks merkes pa 
fangstene i Lofoten. 

Utbyttet av Lofotfisket var som kjent en del undet middeIs bade 
i 1953 og 1954. I den f0rstnevnte sesong var v<eretytterst storm
fuUt, «den verste vinter i manns minne)}. Dette alene kan v<ere for
klaring nok pa det mindre gode utbyttet. - Under fi~ket i 1954 var 
imidlertid v<erforholdene mer normale, slik at der rna v<ele andre 
afsaker til at utbyttet ikke ble s<erlig stort. Unders0kelser med 
ekkoloddet viste bare sma og spredte forekomster. Ogsa resultatene 
av de merkeforsok som ble utfort i 1954, tyder avgjort pa at 
der var sma konsentrasjoner av skrei pa Lofotbankene. Da fikk vi 
nemlig hoyere gjenfangstprosenter enn noen gang tidligere. Fiskerne 
har derfor tatt en meget stor del av den skreien som var tilstede. 
Utbyttet ble darlig fordi der var lite a ta avo Der er trolig flere ar
saker til at der var sma forekomster av skrei De a!:sklasser som 
skuUe b<ere lofotfisket, er nemlig ikke s<erlig rike. Der er dessuten 

meget som tyder pa at skreien det <iret rna ha gytt pa andre felter 
i ganske stor utstrekning. 

Vi har selvfoigelig mott mange vansker og problemer ved disse 
undersokelser over beskatningen av skreibestanden. Det er dog ikke 
mulig a finne andre og mer formaIstjenlige metoder enn nettopp 
merkeforsok. De vil derfor innga som et fast ledd i yare undersokel
ser over lofot-skreien. Etter noen tid vii det kanskje bli mulig a 
bringe storre klarhet over hvorledes beskatningen varierer med 
bestandens storrelse, del~agelse i fisket, O.S.V. Og selvfolgelig vil vi 
fa bedre materiale til a belyse de problemer som fremdeles er uklare. 
- Det er ogsa 0nskelig a gjore forekomstene av loddetorsk til gjen
stand for liknende unders0kelser. Det rna ikke glemmes at beskat
ningen av denne kan bli helt avgjoremle for hvo! meget skrei som 
skal komme til Lofoten. 

Resultatene av merkeforsokene i Lofoten er behandlet mer inn
gaende i folgende skrifter: 
Gunnar Dannevig: Beskatningen av skreibestanden. Rep.Norw. 

Fish. Mar. Inv. Vol. X, No 8, 1953. 
-)}- Hvor meget blir der fisket opp av Lofot-skrei

en? Fiskeridirektoratets Smaskrifter Nr. 10 
1953. 

-)}- Merkefors0k som viser skreiens oppforsel 
i Lofoten. 
Fiskeridirektoratets smaskrifter nr. 2, 1955. 
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Om forekomstene av en del kyst

og sjofugl pi! Vestlaudet 

Av J. F. Willgohs 

Vart kjennskap til sj0fuglfaunaen her i landet er stort sett meget 
mangelfullt, og srerlig har vel Vestlandets forekomster vrert gjen, 
stand for liten oppmerksomhet hittil. Det foreligger herfra sa godt 
som ingen sikre opplysninger om utbredelsen av de viktigste av 
yare sj0fuglarter. Det en finner om disse i yare fuglehandb0ker, gir 
ofte et feil bilde av situasjonen idag. 

Da jeg i 1948 gikk i gang med sj0fuglunders0kelser i Vestlandets 
ytre kystdistrikter, tenkte jeg i f0rste rekke a skaffe meg en oversikt 
over bestanden av alkefugl og skarv samt leilighetsvis av endel andre 
arter som det ogsa er 0nskelig a fa litt mer greie pa. Det var min 
hensikt a fa kartlagt og taksert bestanden over hele Yestlandet av 
endel av de kolonirugende artene, slik at en kunne oppna et noen' 
lunde brukbart grunnlag for pavisning av fremtidige forandringer. 
Unders0kelsene gjelder bare hekkeforekomster og er i de siste arene 
foretatt i et sammenhengende omrade fra grensen mot Rogaland i 
S0r og til Ona pa M0rekysten i nord. leg kan nevne at H. Holgersen 
nylig har unders0kt forekomsten av endel av de samme arter i den 
nordlige delen av Rogaland og gitt en oversikt over forholdene der 
(Holgersen, 1950). 

leg skal her bare gi en kort oversikt over resultatene av mine 
unders0kelser 1948-54. Ved en senere anledning vil det bli gitt en 
mer utf0rlig redegj0relse for de arter som inngar i unders0kelsene 
som jeg forresten haper a kunne fortsette i flere ar framover. 

Hubro, Bubo bubo (L.) 

Forekommer noksa vanlig langs vestlandskysten, og jeg tror en 
kan regne med at den vesentligste delen av bestanden i HorClaland 
og Sogn og Fjordane hekker i kyst, og fjordstt0kene. Hubroen hoI, 
der til bade i den indre og den ytre skjrergarden, der reir er funnet pa 

Fig. 1) Reirp/a88 for habro, Hovden i Kinn. 

Foto O. Solemdal 

en rekke 0yer ved havkanten. Endel reir som er unders0kt, la i lave, 
mest lett tilgjengelige berghamre, i ur, mindre huler eller sauehel, 
lere, fra ca. 100 meter til ca. 1 km fra sj0en. 

Vandrefalk, Falco peregrinus Tunst. 

er funnet temmelig sparsomt hekkende pa enkelte st0rre 0yer, 
srerlig i den ytre skjrergarden. Den bosetter seg, liksom hav0rnen, 
heIst i h0ye, utilgjengelige stup. Et reir jeg fant pa Sotra i Hordaland, 
la pa en stor hylle i 0verste delen av en bratt bergvegg og var lett 
tilgjengelig ovenfra. Reiret la godt beskyttet av store einerbusker. 
En vesentlig del av rester av byttedyr funnet her var fra maker. 

HaV0rnen, Halicetus albicilla (L.) 

h0rer utvilsomt til de fugler som tidligere ruget i st0rre antaH 
pa Vestlandet. Dens tidligere forekomst i Hordaland er mer ukjent 
mens en i Sogn og Fjordane kan pavise en rekke hekkeplasser som 
den forholdsvis nylig har forlatt, oftest fordi den er blitt etterstrebt. 

Det ruger enna (1954) ett, muligens to par i ytre Solund, som en 
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na rna regne for landets s0rligste hav0rnlokalitet. Videre har ogsa 
et par til na ruget pa en 0y i Askvoll, antakelig to par pa Bremanger~ 
0yen, og en kan enna visstnok regne med minst 3 par i Vags0Y
Stad~omradet. Hav0rnen er i 1954 ogsa sett pa Rund0Y, der den 
visstnok har ruget, men noe reir ble ikke konstantert. 

Samtlige reir jeg har sett eller fatt melding om, har ligget i berg
vegger, de fteste i st0rre h0yde i utilgjengelige stup. Et reir som har 
vrert brukt flere ar i trekk, la bare fa meter over bakken og kunne 
ovenfra nas av hvem som heIst. 

Sa nrer utryddelsen som hav0rnen na er pa Vestlandet, er det 
meget 0nskelig at skuddpremien snarest blir opphevet, iallfall fra 
og med Sogn og Fjordane og S0rover. 

Gragas, Ansel' anser (L.) 

har jeg de siste arene aldri sett i Hordaland i rugetiden. 
Ved Indrevrer i Solund har endel par pleid aha tilhold. Denne 

forekomsten var ogsa kjent av Grieg (1889). Fra omkring 1948 er 
gjessene visstnok helt forsvunnet herfra, vesentlig pa grunn av sterk 
etterstrebelse. I Hastein-Ryggsteinomradet nord for Bulandet sa 
jeg sommeren 1950 14 fugl og samme ar, tilsammen 9 fugl mellom 
Flom og Hovden i Kinn. 

Flere rap porter fra palitelige hold kan bekrefte en alvorlig til
bakegang i bestanden pa Vestlandet i vart arhundre. Det ser ut til at 
fuglene ikke har funnet tilstrekkelig beskyttelse hverken i rugetiden 
eHer under mytingen senere pa sommeren. 

Gravand, Tadorna tadorna (L.) 

rna regnes som en noksa sjelden fugl pa Vestlandet. I Hordaland 
har jeg hittil bare funnet den hekkende i Herdla og i Sogn og Fjor~ 
dane i ytre AskvoH og i Selje. Nord for Stad ser det ut til at den er 
noe vanligere, og pa M0rekysten har jeg sett den en rekke steder. 
Pa Rund0Y saes i juni 1954 hele 9 par pa et noksa lite omrade langs 
det lave strandpartiet i S0r0st. 

Storskarv, Phalacrocorax carbo (L.) 

har jeg ikke funnet i hekketiden. Det ser ut til at den na helt 
mangler som rugefugl pa Vestlandet. leg har heller ikke noe sikkert 
kjennskap til tidligere forekomster her. 

Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis (L.) 

Ruger meget sparsomt i Hordaland, der det er funnet noen 
meget sma kolonier. I 1951 ble her ialt funnet 91 eksemplarer, og 
21 bebodde reir fordelt pa 4 mindre kolonier pa strekningen fra 
fylkesgrensen og nord til M0kster i Midthordland. Forekomsten 
utenfor M0kster ble i 1913 bes0kt av Lie-Pettersen. Han fant den 
gang pa en av holmene her, Myrbrerholmen, mer enn hundre par 
hekkende. Pa samme holmen var det i 1954 4 bebodde reir. Pa et 
par andre steder som er nevnt i eldre litteratur, er skarven na helt 
borte. Det er a vente at toppskarven om fa ar er forsvunnet fra hele 
fylket. 

I Sogn og Fjordane finne~ enna en levedyktig besta-nd i Ut~rer, 
der det pa 5 smaholmer i 1950 ruget ca. 40 par. Lenger nord er det 
ogsa de siste arene sett endel mindre og spredte forekomster. Vel 
10 par ruger pa Molvrer i Askvoll, ca. 20 par pa Hasteinene og Rygg~ 
steinene nord for bulandet. Dernest spredte smaftokker fra Older~ 
veggen i Bremanger til Klovningen og et par steder i ytre Fafjorden 
og ved Nord-Vags0Y - ialt observert 150-200 fugl. V ~d Stad er 
funnet noen ganske fa fugl innenfor Buholmen og mellom Ervik og 
Staalet. En kan vel regne med at det ialt hekker ca. 150 par topp~ 
skarv i Sogn og Fjordane idag. 

F0rst nar en kommer nord til Rund0Y pa Sunnm0re, finner en 
en ganske stor forekomst. Her er det, vesentlig samlet i en svrer ur 
pa nordsiden, atskillige hundre par. Hvorvidt bes!anden har for
andret seg i senere tid, vet jeg ikke, men det har visstnok skjedd en 
god del omflytting av koloniene her pa 0yen. Collett (v. 0rj. Olsen 
1921) nevner saledes at skarven pa Rund0Y hekket spredt i det 
bratte fjeHet pa s0rsiden av 0yen, tildels i stor h0yde (opp til ca. 
200 m i fjeHet. Mellom Rund0Y og Ona er det endel mindre fore
komster, ialt observert 200-250 fugl. Mindre kolonier ruger pa 
Harams0Y, Ulla og visstnok ogsa pa Flems0Y i Haram. En koloni, 
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kanskje etpar 100 hekker pa Skarvholmen ved Storholmen fyr . 
Toppskarven forekommer pa Vestlandet bare i nrerheten av 

apne havet og hekker fortrinnsvis pa miDdre 0yer. Reirplassene 
Jigger gjennomgaende i lay h0yde over sj0en, pa hyller eHer i trange 
sprekker, mest i bratte bergvegger, men meget vanlig ogsa i stor
steinet ur. 

En del ringmerking av unger pa hekkeplassene, utf0rt pa yare 
tokter av T . Serck-Hanssen og E. Christiansen i arene 1948-52 har 
gitt 11 gjenfunn. Disse viser at toppskarven gjennomgaende ma vrere 
meget stasjonrer. 8 av disse gjenfunnene er nemlig gjort like ved 
merkestedet eller innen samme herred, - inntil 4 ar senere. De 
0vrige 3 er gjenfunnet 40-280 km fra merkestedet. 

Havsulen, Sula bassana (L.) 

er kjent som sikker hekkefugl i Norge fra 1947 da P. Valeur og 
B. Christiansen fant 7 par og 6 bebodde reir i Rundebranden. Ved 
vart bes0k pa stedet sommeren 1954 viste kolonien en tydelig vekst, 

A ,I. 
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Fig. 2) Rundebranclen. Ytt e1'st i fj ellet (mellom pilene) ligger 
ha,vsulekolonien . 

Foto J. F . W. 

idet minst 24 par da var afinne i «Branden)}. Kolonien har na bredd 
seg nedover fra det sted fuglene besatte i 1947. Anslagsvis dekker 
den na en skrii stripe av fieHet pa ca. 50 meter med ca. 20 meters 
h0ydeforskjell mellom 0verste og nederste reiret. Mesteparten av 
reirene er samlet i en skare med noe utoverheng over. 

Atskillige eksemplarer, overveiende voksne fugl, har de siste 
arene vrert sett, til dels helt oppunder land, flere steder bade i 
Hordaland og Sogn og Fjordane midt pa sommeren. Som tidligere 
meddelt (Willgohs 1952 og 1954) er det i sistnevnte fylke i det siste 
ogsa sett flere eksemplarer av havsvale (Hydrobates pelagicus) og hav
lire (Puffinus puffinus). Det er intet som tyder pa at det enna er etab
lert nye hekkeforekomster for havsule, mens de to siste er atskillig 
vanskeligere a ha noen sikker kontroll over. 

Havhest, Fulmarus glacialis (L.) 

har vrert kjent som sikker hekkefugl i Norge fra 1924, da det 
fmste bevis ble fremlagt. Men arten har utvilsomt hatt tilhold der 
i flere ar tidligere. I 1926 ruget det ca. 45 par i f0lge L0venskiold 
(1928) og i 1947 ble oppgitt 3-400 par (Valeur, 1947). 11954 var det 
igjen noe 0kning, anslagsvis ca. 500 par, fordelt over et st0rre om
rade, men de fleste hekket pa nord0stsiden. 

Omkring Stad og N. Vags0y ble sommeren 1954 i alt notert ca. 
40 havhest ved land. 

Ved Einevarden, N . Vags0Y, ble 1 eksemplar sett i juni 1952, og 
i juni 1954 holdt her seg i fjeHet 6 fugl. Dette er muligens begynnel
sen til en ny koloni. 

Krykkje, Rissa tridactyla (L.) 

I Hordaland og Sogn og Fjordane er krykkjen enna ikke sikkert 
pavist hekkende, skj0nt jeg i det siste har sett atskillige eksemplarer 
i omradet Stad-Bremanger. En kan trolig vente at krykkjen i nrer 
fremtid vil sla seg ned et eller annet sted her. 

Inntil Holgersen i 1949 fant en koloni pa 12 par ved Utsira, var 
Rund0Y kjent som s0rligste forekomsten i Norge. Det er imidlertid 
ogsa en forekomst pa Svin0Y, visstnok av nyere datum. I 1954 var 
det her en koloni pa 100-150 par. 
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Fig. 3) Fugleberget Einevarden, N. Vag8¢Y. 

Foto J. F. W. 

Rund0ybestanden er meget stor. Krykkjen er utvilsomt den 
tallrikeste sj0fuglarten cler. Fuglene hekker vesentlig i stupene, 
hulene og staurene Iangs s0rvestsiden av 0yen, fra Kvalneset til 
Stakkenes. En kan trolig regne med omkring hundre tusen par. 

Krykkjeforekomsten pa Rund0Y, som trolig enna er i vekst, 
er sannsynligvis ikke sveert gammel. Hans Stmm (1762) omtaler 
de store mengdene av alkefugl pa Rund0Y, men nevner intet om at 
krykkjen finns der. Rasch (1947), som bes0kte 0yen i 1844, omtaler 
ogsa de store forek0mstene av alkefugl og skarv, men nevner bare 
at «enke1te reder» av krykkje ogsa ble sett. Collett (v. 0. Olsen, 1921) 

sier bl.a. om krykkjen pa Rund0Y : «Kolonien som er noksa liden, 
antages at veere tiltaget en del i den senere tid». Dette var en gang i 
slutten av forrige arhundre. 

Pa Storholmen (Masholmen) fant vi i juni 1954 ca. 1000 krykk
jer, mest voksen fugl. Det var flere reir eller anlegg til reir, men de 
sa ut til a veere tomme. If0Ige fyrbetjeningen har det visstnok ikke 
veert noen vellykket hekking derute de siste arene. 

Alke, Alca torda L. og Lomvi, Uria aalge (Pont.) 

I Hordaland har jeg ikke funnet noen forekomster av Iomvi. 
Ogsa aIken ma neermest sies a veere forsvunnet fra Hordaland. I 
1951 ble 4 par funnet hekkende pa en holme utenfor Bremnes, 
Sunnhordland. 

I Sogn og Fjordane roger alke og Iomvi s0rligst pa Utveer, der 
det i 1949 fantes minst 14 par alke fordelt pa 5 hoimer, og av Iomvi 
ble ialt tellet 65 fugi pa 3 av holmene. Pa Veststeinen utenfor Bre
manger ble i 1950 funnet 15-20 par alke, og i det liUe fugleberget 
pa Klovningen, noe Ienger nord, 50-60 par. Pa disse stedene ble 
samme aret anslatt 50-60 par Iomvi. I fuglefjellet Einevarden med 
neermeste omgivelser ved Nord-Vags0Y regnet jeg i 1952 med 75
100 par alke og ca. 25 par lomvi. I Stad-omradet er noen fa eksempla
rer av begge arter funnet de siste arene, men her finns neppe noen 
kolonier. 

Pa Rund0Y ligger Vestlandets st0rste forkomster av alke og 
Iomvi, savel som av skarv, Iunde og krykkje. De to f0rste samt 
krykkje ruger her vesentlig i Rundebrannen og S0r0stover mot 
Stakkenes. Det er vanskelig a fastsla antallet her, og noe fors0k pa 
n0yere taksering er enna ikke gjort. Forekomstene som gar opp i 
atskillige tusener av individer, er trolig gamle pa stedet, i motset
ning til enke1te av fjellets andre innvanere, som jeg tidligere har nevnt. 

Ute pa Svin0Y ble sommeren 1954 funnet ca. 60 eksemplarer, 
hvorav omkring 50 var alker, og pa Storholmen en liten koloni av 
alke. Pa strekningen Rund0y-Ona ble samme ar ialt observert ca. 
100 Iomvi og ca. 200 alker, men ingen faste hekkeforekomster kunne 
noteres. 

Samtlige hekkeplasser for alke og Iomvi har ligget pa den ytterste 
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oyrekken. Begge arter kan ha «reirene» mer eller mindre apent pa 
hyUer i hoye, utilgjengelige bergvegger og tildels skjult i dype, trange 
sprekker, stundom pa ganske lave oyer. AIken er dessuten funnet 
rugende, tildels enkeltvis, under store steinblokker. 

En rekke mer eUer mindre troverdige opplysninger jeg har kun
net skaffe meg, gar i det hele ut pa at skarv-, alke-, lomvi- og lunde
bestanden pa Vestlandet er gatt tilbake i tiden fra slutten av forrige 
arhundre. Dette fremgar delvis av samtaler med kystbefolkningen 
og delvis fra spredte litteraturoppgifter (Rasch, 1847, Collett, 
1868-1921 (v. 0. Olsen), Theel, 1871, Grieg, 1889, Lonnberg, 1890, 
Lie-Pettersen, 1913, Ekman, 1922). 

Lunden, Fratercula arctica (L.) 

forekommer pa Vestlandet pa omtrent de samme lokaliteter 
som alke og lomvi, men som regel i meget storre individantall. 

I Hordaland er noen fa eksemplarer sett ved noen smaoyer ved 
Espevrer, men det er tvilsomt om det hekker noen der na. Videre 
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Fig. 4) Ved lundeuren IJa RundfJy. 

Foto J. F. W. 
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ble i 1951 2 par funnet hekkende utenfor Bremnes. Ellers er na og 
da observert et par smaflokker, men ingen andre hekkeforekomster 
i fylket. 

I Utvrer kunne vi 1949 regne med at det ruget ca. 450 par med 
en liten okning i 1950. Samme ar ble funnet 10-12 par pa Ryggstei
nene, pa Veststeinen ca. 2500 par og noen ganske fa ogsa pa Klov
ningen sor for Stad. Sommeren 1952 kunne vi pa Einevarden regne 
med ca. 4000 par - muligens litt hoyt regnet. Pa Svinoy har det tidlig

a ere vrert en storre koloni, men ved vart besok der i 1954 var det bare 
J noen ganske fa eksemplarer a nnne. Pa Ristoy i Sande har det ifolge 

~ Rasch (1848) ogsa tidligere vrert en koloni, men den er visstnok helt 
~ forsvunnet na. Pa Rundoy hekker hovedmengden i de store urene 

pa sorvestsiden av oyen mellom «Branden» og Stakkenes. Bestanden 
gar sikkert opp i flere titusener. 

Lunden kan hekke pa liknende lokaliteter som alke og teist, 
men reirene ligger ofte i noe storre hoyde. Fuglene ruger fortrinns
vis i storsteinet ur eller i jordhuller. Pa Utvrer ogsa i meget trange og 
dype bergsprekker. 

Teisteo, Cepphus grylle (L.) 

har en meget jevnere utbredelse eon de andre alkefuglene og kan 
ogsa nnnes noe lenger inne i skjrergarden. Hekker over hele Vest
landet, storst antall nord for Sognefjorden, men ingen steder i storre 
mengder. Ruger ikke i egentlige kolonier og blander seg sjelden 
eller aldri med de andre alkefuglene. Reirplassene er vanligvis i 
bergsprekker eller ur i lavere hoyde, stundom pa mindre skjrer. 

Under mine sjofuglundersokelser pa Vestlandet har jeg nyttet 
anledningen til a fremme fredning av en del viktigere forekomster. 
Hittil er folgende oyer gjennom Naturvernet blitt fredet ved lov. 
I Hordaland: Myrbrerholmen, Mokster. I Sogn og Fjordane: 6 hol
mer av Utvrer i Solund, Veststeinen i Bremanger, Klovningen i 

~ Davik og Einevarden i Nord-Vagsoy. Det vil fortsatt bli arbeidet 
,~ 

for a verne srerskilt om slike forekomster som kan ansees a vrere 
truet av odeleggelse. 
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Med filler i hodet eller et enestaende 

tilfelle av «myiasis» 

Vi kjenner aIle til at en interesse eller hobby kan ga til hodet pa 
ut0veren. Entomologene pleier som oftest a vise stor entusiasme 
for sine insekter, m;n at det kunne medf0re at de i nesten bokstave
lig forstand gikk til hodet pa entusiasten, fikk en f0rst oppleve i 
1953. Det hendte en amerikansk entomolog, Paul D. Hurd, som 
selv har fortalt om det i «Science» for 1954, mens den medisinske 
siden av saken er kort gjengitt i «California Medicine» for samme ar. 

Den amerikanske entomologen hadde ito sommere arbeidet ved 
Point Barrow i Alaska med en kvantitativ og kvalitativ unders0kelse 
over insektfaunaen. Siden insektfaunaen der vesentlig bestar av sma 
insekter, slik som springhaler, fjcermygg, knott, forskjellige fiuer, 
rovbiller og snylteveps, benyttet han en sakalt aspirator til innsam
!ingen. Aspiratoren som ogsa brukes av mange entomologer her i 
landet, arbeider etter st0vsuger-prinsippet. Til et glass er festet to 
r0r eller gummislanger. Det ene mret rettes mot insektet, mens 
entomologen suger gjennom det andre. Inngangen til det siste mret 
er dekket med fin netting eller gas for a hindre at insektene skal bli 
suget ut av glasset og inn i samlerens munn. 

Omtrent to maneder etter at Hurd hadde avsluttet sitt arbeide 
i Alaska for sommeren 1953, ble han syk. Han var plaget av feber
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anfall, kuldegysninger, frontal hodepine og sterk svedning. Symp
tomene varte i fire dager, og den riidspurte lege mente det matte 
vrere en in£luensa-liknende infeksjon. Kort etter spyttet Hurd ut en 
rekke levende insekter. De var kommet fra venstrebihule ned 
gjennom nese-svelg gangen. Blant disse insekter var tre snylteveps 
(Mymar sp.), tre voksne rovbiller (Micralymna brevilingue Schi0dte), 
13 larver av soppmygg (Boletina birulai (Lundstrom» og omtrent 50 
springhaler (Isotoma olivacea T ullberg). 

Hurd forteller at han i Alaska arbeidet omtrent fire til seks timer 
daglig i sine innsamlinger med aspiratoren, og han mener at han 
har fatt insektene i seg ved sitt daglige bruk av aspiratoren. Nu var 
koppermret som f0rte til hans munn, dekket med finmasket mes
sing slik at det ikke ville vrere mulig for de voksne insekter a komme 
gjennom nettingen. Selv om det h0res utrolig ut, sa mener Hurd at 
den eneste maten insektene kan ha passert nettingen pa, er som egg, 
og at de senere har gjennomgatt sin utvikling inne i hans bihuler. 
En kan forsta det nar det gjelder snyltevepsene, for disse sma veps 
er parasitter i insektegg og gjennomgar hele utviklingen inne i verts
egget. For de andre insektenes vedkommende virker det utrolig, 
selvom det ser ut til a vrere den eneste mulige f;rklaringen. 

En kjenner fra f0r mange tilfeller hvor forskjellige insekter, 
srerlig £luelarver, er kommet inn i et menneske, har gjennomgatt 
deler av sin utvikling der og har fremkalt forstyrrelser. Dette feno
men kalles «myiasis». Men det er savidt vites f0rste gang at de insek
ter som er nevnt ovenfor, har opptradt pa denne maten hos men
nesket. 

Og med dette viI jeg 0nske yare entomologer et rikt utbytte i 
den forestaende sesong. 

Arne Semb Johansson 

Tyrkerduer i Stavanger 

og Sunhordland 

Tredje juledag, altsa 27. desember 1954, viste den 11 1/2 ar 
gamle Henning Dunker meg en tegning av en due som hadde holdt 
seg noen dager i hagen hjemme hos ham, i en av Stavangers vestre 
bydeler. Fuglen var en Streptopelia, men kunne etter tegningen vrere 
enten decaocto, risoria eller roseogrisea. Jeg flllgte ham straks til stedet, 
som for 0vrig var bare 100 meter fra mitt eget hus og kunne der 
fastsla at det virkelig var tyrkerduen, Streptopelia decaocto, en art 
jeg kort tid f0r, i juni 1954, hadde stiftet bekjentskap med i Milano. 

Henning hadde etpar maneder tidligere sett 2 fremmede duer pa 
samme sted, men den gang kom han dem ikke nrer nok til a fa noe 
sikkert inntrykk av utseendet. Det er vel imidlertid sannsynlig at 
det har vrert tyrkerduer den gangen ogsa, kanskje de samme fllglene 
som sa viste seg igjen senere. 

Som f0lge av en avisartikkel om funnet fikk jeg snart £lere hen
vendelser fra folk som mente de hadde sett tyrkerduer. I de £leste 
tilfeHer viste det seg imidlertid, nar jeg begynte a sp0rre etter 
detaljer, at det bare hadde vrert varianter av vanlige tamduer folk 
hadde sett, bortsett fra ett tilfelle som jeg selv fikk anledning til a 
kontroHere: I en ganske annen bydel, Storhaug, hadde frk. Aslaug 
Bordoe den 1. januar 1955 sett to duer pa en foringsplass for sma
fug!, duer som hun etter illustrasjonen i avisen mente matte vrere 
tyrkerduer. Pa anmodning ringte hun meg opp straks hun fikk se 
fuglene igjen, og den 3. januar kunne jeg fastsla at ogsa dette var 
tyrkerduer. Ved en rekke bes0k har jeg sett oftest 1 og 2, av og til 
hele 3 fugler samtidig. 

Pa det f0rste stedet viste den ene fuglen seg gjentatte ganger i 
romhelgen, og ved nyttar var det en dag 2 stykker samtidig. Pa 
denne tid fikk jeg som nevnt de 3 fuglene pa Storhaug under obser
vasjon, sa det rna antas at vi da hadde minst 5 tyrkerduer i byen. 
Fra den f0rste lokaliteten forsvant fuglene da det kraftige sn0fallet 
satte inn 10/11. januar. De 3 pa Storhaug er imidlertid blitt vrerende, 
og 2 av dem er sett sa sent som samme dag dette skrives, 19. janllar. 
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Like etter avisartikkelen fikk jeg ogsa et brev fra lrerer Nikolai 
R0ssland, Sunde i Sunnhordland. Han fortalte at 2 tyrkerduer den 
28. desember 1954 slo seg ned for en kort tid like ved fabrikkstr0ket 
pa Sunde. De ble sett av en rekke mennesker og etter ilIustrasjoner 
bestemt til tyrkerduer. Fuglene forsvant samme dag. 

Tyrkerduen er tidligere publisert som norsk av Edv. K. Barth, 
i «Fauna och Flora» 1954 s. 56-57, idet en engelsk iakttager, R. A. 
Richardson skulle ha sett en tyrkerdue nrer Fokstua fjellstue noen 
dager i tiden omkring 20.-25. juni 1949. Denne observasjon har 
ogsa tidligere vrert nevnt, f.eks i tidsskriftet Oryx vol. 1, s. 259
260 (1952), men i en artikkel av Dr. James Fisher (Bird Notes vol. 25, 
1953) heter det «A record recently published for Norway was un
founded». Pa min foresp0rsel har Dr. Fisher unders0kt saken nrer
mere og opplyser na at Richardson, som er en personlig venn av 
ham, «on second thoughts» fant at hans observasjon matte strykes, 
idet han ikke hadde vrert i stand til med sikkerhet a bestemme sin 
fugl til decaocto. 

Ved observasjoner av Streptopelia rna iakttagere vrere oppmerk
somme pa at forveksling kan skje mellom decaocto, risoria og roseo
grisea, mens halsflekken gj0r at decaocto lett kan skilIes fra ufargete 
eksemplarer av turtur. Denne siste er funnet ganske ofte hos oss, 
mens risoria og roseogrisea holdes som tamfugler bl.a. i yare nabo
land, muligens ogsa hos oss, noe jeg ikke har kunnet unders0ke. De 
viktigste detaljer a legge merke til er halsflekken og fargetegning pa 
undersiden av halen. Beskrivelse finnes i handb0kene, f.eks. «Fug
lene i Norden», bind 2, og Peterson's nye «Field Guide». 

Tyrkerduen og funnet i Stavanger er nrermere omtalt i Stavanger 
Museums arbok 1954, f.t. under trykning. 

Hoh>'er Holgersen 

Masseopptreden av insekter 

Av T. H. Schoyen. 

Individantallet av en insektart innenfor et bestemt omrade er 
aldri konstant, men svinger innenfor mer eller mindre vide grenser. 
Og nar vi taler om masseforekomster, mener vi toppene av disse 
svingningene. Det er mange insekter som i det hele tatt ikke varierer 
noe st0rre i antall fra ar til ar, og vi legger derfor ikke srerlig merke 
til dem. Men alle de artene som mer eller mindre periodisk og mer 
eller mindre plutselig opptrer i enorme masser kan ikke unnga 
a vekke var oppmerksomhet. Det gjelder f0rst og fremst den uen
delige rekke arter som er helsefarlige for oss selv eller yare husdyr, 
som 0delegger planteveksten og yare forrad av mat og klrer eller 
som angriper yare hus, vart innbo og trematerialer av aIle slag bade 
ute og inne. 

Den eldste historiske beretning vi av masseopptreden av 
insekter er Det gamle testa mentes beskrivelse av de grashopper
svermer som Gud Herren sendte over det ugudelige Egypten som 
en av de 7 landeplager. Det star: «Gresshoppersvermene var sa 
store at de form0rket himmelen og dekket jorden, og de oppad aIle 
urter i landet og all frukt pa trrerne, og det ble intet gf0nt tilbake i 
Egyptens land». Slike periodiske grashoppeherjinger er den dag i 
dag en svepe for folkene i Nord-Afrika og Midt-0sten, men de blir 
ikke lenger m0tt med foldete hender, men med flammekastere og 
giftpulver fra flygemaskiner. Og utl0sningen av vandreinstinktet har 
fatt sin naturlige forklaring etter at det er pavist at grashoppereggene 
ikke kan utvikles i den t0rre jorda pa de grasdekte steppene i de 
arene som er mest nedb0rfattige. Det er derfor de rna utvandre. 

En av de eldste beretninger vi har om masseopptteden av insek
ter i Norge, er presten Jakob Borrebyes beskrivelse av en landeplage 
i 1742: «Udi sommeren da luften begynte at blive hed, nedfalt af 
luften en stor del orme pa bygdene i Akershus stift, hvilke udi en 
hast saaledes opaad den velsignede sred med grres og urter, at baade 
mennesker og kvreg derudover elendig af hunger maatte d0 og om
komme. Ormene saa man omsider d0de pa de afpillede marker, 
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hvilket foraarsagede en megen overmaade vederstyggelig lugt og 
stank.» 

Justitriid Professor medicinae Detharding i Kobenhavn bestemte 
dem til 11 vrere «ganske ordinrere spindel- og kaalorme som optreder 
i saadan mengde som et tegn og tugtens ris», og Erik Pontoppidan 
avslutter sin beskrivelse av landeplagen slik: «Da man i Stokke 
prestegjeld i Jarlsberg grevskab havde gjort offentlig kirkebon mod 
disse skadelige orme, saaes de at sanke sig i store hobe og at krybe 
til de nrermeste vande, hvor de druknede sig, og efter den tid ikke 
fandtes mere». 

Sett mot denne bakgrunn har vi ikke loy til 11 forbauses over, 
at mange av de sakalte «underutviklede land» den dag i dag over
later bekjempningen av skadeinsektene til sine prester og medisin
menno 

I dag kan vi med temmelig stor sikkerhet sla fast at det rna ha 
vrert jordfly- og grasfly-larver sammen som utgjorde landeplagen i 
1742. De horer til de griidigste og mest altetende planteodeleggere 
vi har, og de kan periodisk opptre i sa svrere masser at bade aker og 
eng blir liggende svarte. Slike angrep forekommer ikke sjelden 
lokalt etter milde vintrer. Forklaringen er at larvene overvintrer 
som halvvoksne i jorda og folgelig rna ha et gunstig vrerlag for {\ 
klare en slik pakjenning. 

Et annet eksempel fra vart eget land er den store sommerfuglen 
«furuspinneren», hvis fingerlange larve, den sakalte «skogmarken», 

herjet furuskogene over store deler av 0sterdalen i 1812 til 1816 
og 1902 til 1904. Begge gangene ble omlag 200 000 mal skog snauett 
2 ar i rad. Mens atet foregikk hortes larvemassenes tygging pa furu
nalene som vindsus gjennom trekronene, og deres ekskrementer 
fallt sa tete som en plaskende haggelskur. Varen 1903 ble furustam
mene pa 22 000 mal forsynt med limringer for a danne en bariere 
mot larvenes videre at og spredning. 500 mann og 800 tonner larve
lim klarte jobben sa fint, at resten av skogene ble reddet fra kata
strofe. Ogsa i dette tilfellet var det heldig overvintring av larvene i 
jorda som matte antas a ha vrert avgjorende for insektets masse
opptreden. 

Til de store insektherjinger vi har hatt i Norge, horer dessuten 
byggodeleggelsene av fritfluas larve pa Hedemarken og Toten under 

1. verdenskrig i 1917 og 1918. En regnet med at omlag 70 000 m~\1 
bygg ble mer eUer mindre odelagt og staten ytet bondene erstatning 
for 13 1/2 tusen mal totalskadd kornavling. Regjeringen hadde nem
lig etter patrykk fra «de aUierte» innfort den sakalte «tvangsdyrking» 
for a oke den innenlandske kornproduksjon. Bondene matte ploye 
opp engene sine for a oke kornarealet og folgen var, at fritflua som 
mistet enggraset som mat, ble tvunget til a ga over pa kornakrene 

for 11 holde livet oppe. 
Det kan i denne forbindelse vrere grunn til a nevne at det i de 

senere ar har vrert stigende skade av fritflua i kornakrene i flere 
bygder pa 0stlandet. Forklaringen ligger snublende nrer for de 
brukene og de bygdene som holder pa a legge om driften fra melke
produksjon til ensidig kornproduksjon. Men det skader ikke at vi 
i tide har klart for oss de konsekvenser det viI kunne fa, hvis vi 
loper denne linen ut «to the bitter end». 

Det mest velkjente eksempel pa oppblomstring av en insektart 
ved overgangen til en ny nreringsplante er den beryktede Kolorado
billen. Da de forste kolonistene kom til Colorado i 1850-arene, 
traff de pa denne vakre billen som kanskje i tusener av ar hadde 
levd i Rocky Mountains av en vill plante av sotviderfamilien som 
vokser der. Men den frodige potetplanten som farmerne forte med 
seg utloste en eksplosiv oking og spredning av insektet. Na er det 
utbredt i alle Sambandsstatene og i Canada mellom 20 og 600 nord, 
dessuten over hele Sor- og Mellom-Europa. Det er bare de nordiske 
land som er fri enna. Det ser ut som ikke noe annet kan stanse 
koioradobillen enn de naturlige grensene som klimaet trekker for 

dens eksistensmuligheter. 
At gode betingelser for insektets egglegging og yngelens opp

vekst kan fore til masseformering, har vi et godt eksempel pa i 
stikkmyggene i indre Finnmarken. Nar myggeplagen er uendelig 
meget storre cler enn i aIle' andre strok av landet vart, er det p.g.a. 
aIle de sma ferskvannsdammene som gir myggen grenselose mulig
heter for eggplasering. Nar smeltevannet om varen fyIler de utallige 
sma senkningene i terrenget, blir det staende i flere uker, fordi det 
ikke kan renne vekk i den frosne arktiske jorda, mens pl1 den andre 
siden de lange sommerdagene har solvarme nok til a gi vannet den 
temperatur som er nodvendig for en rask utvikling av myggyngelen. 
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De som er hageeiere vii kjenne mange eksempler pa mer eHer 
mindre plutselige masseforekomster av skadeinsekter. Til de hyp
pigste horer bladlusene, som er blant de mest fruktbare av aHe insek
ter. Nar bladlusene slipper seg los med jomfrufodsel og levende 
unger pa lopende band, kan en en kelt hunnlus verpe flere unger om 
dagen. Nar da disse blir kjonnsmodne 1 a 2 uker gamle og i sin tur 
fortsetter formeringen i samme tempo, kan en stammor i lopet av en 
sommer teoretisk sett fa flere milliarder etterkommere. Den dodelige 
avgang er heldigvis stor, ellers ville det v<ere umulig a dyrke planter i 
det hele tatt. Men nar vi likevel har «bladlus-ar» sa ofte som vi har, 
kommer det bl.a. av at bladlusene har forholdsvis beskjedne ford
ringer til temperaturen, slik at formeringen hos mange frilandsarter 
kan v<ere i full gang ved 10- 15 C. Ser vi dette i sammenheng med 
det faktum, at enkelte av de snylteveps som horer til bladlusenes 
naturlige fiender ikke er aktive under 12-13 har vi forklaringen 
pa, at bladlusene i lopet av en kjolig forsommer kan fa et forsprang 
i oppformering som det tar tid a innhente for deres parasittE'r. 

Et eksempel pa masseopptreden som de fleste sikkert har lagt 
merke til i de senere arene, er ospeminerm0tiet, hvis larve minerer 
ganger under bladenes overhud sa det dannes et luftlag der som gir 
ospetr<erne en stovgra eller solvgra farge. Herjingen som har vart 
uten stans i de siste 13-14 arene over storsteparten av 0stlandet, 
er uten tidligere sidestykke bade i Norge og andre land. Dette. til
felle er beskrevet i «Fauna», hefte 3, argo 1952. 

Som vi har sett av disse fa eksemplene, er det mange forskjellige 
faktorer som griper inn i hverandre og virker sammen til a fram
kalle periodisk masseutvikling. 

Klimaet spiller utvilsomt den dominerende rolle bade direkte 
og indirekte, fordi insektenes n<ering, fiender, sykdommer og alle 
andre miljofaktorer star under v<erlagets innflytelse. Og det gjelder 
ikke bare det storklimaet som meteorfogene maIer og beregner, 
men like meget det mikroklimaet som insektstadiene oppholder 
seg i: I jorda, meHom plantene pa nurka, i trekronene, under mose, 
bark, knoppskjell O.S.V. 

Enda mer komplisert blir forhoidet ved at mange insektarter 
har konstitusjonelle egenskaper som kan sjalte ut den livsfarlige 
virkningen av en ugunstig klimaperiode. Yed siden av de normale 

insektpuppene fins nemlig sakalte «overliggere» som kan stanse 
utviklingsmekanismen og overvintre bade 2 og 3 ganger for de 
klekkes, mens grosset av normale pupper overvintrer bare en gang. 
Disse artene kan altsa ride uV<eret av ved a ligge i dvale og dukke 
fram igjen et senere ar nar v<erlaget er gunstig for ny start og opp
formering. 

Det er bestemte kombinasjoner av temperatur og fuktighet som 
forer til masseutvikling. Avvikelser fra disse optima nedsetter livs
virksomheten og for omtiHelige stadier som egg og nyklekte larver, 
kan f.eks. kulde og torke bli katastrofale. En jevnt kald vinter er 
forresten ikke sa farlig for insektene som man i alminnelighet tror, 
fordi vinterstadiene hal' gjennomgatt en fysiologisk herdningspro
sess som har gjort kroppsvevene vannfattige og dermed vinterher
dige, sa dyra ligger i en dvale av kuldestivhet. Men temperatur
svingningene er meget skjebnesvangre, og her er det at varfrosten i 
enkelte ar setter inn som den store svartedauen blant de insekt
stadier som nettopp har vaknet tilliv etter vinterdvalep. Det gamle 
ordtak om maikulde har antagelig bevisst eHer ubevisst sin opprin
neise fra denne arsaks-sammenhengen. 

Yed siden av klimatiske finnes det ogsa biologiske faktorer som 
virker sterkt inn pa insektenes formeringsevne. En av de viktigste 
er tilgnagen pa mat, og her har mermesket ved dyrkingen av et rikt 
utvalg av kulturplanter dekket et bugnende bord for mange av de 
planteetende artene. Og da de kunstige tilstander som er etablert 
pa denne mate bare kan oppretthoides med kunstige midler, har 
mennesket seg selva takke for den slitsomme jobben a matte slass 
med insektene om maten. 

Men meget viktigere er den regulering av skadeinsektene sam 
besorges av de naturlige fiender, forst og fremst rov- og snyitedyr, 
men ogsa snyltesopper, bakterier og virussykdommer. Man tillegger 
riktignok ikke parasittene den avgjorende betydning som man 
gjorde for noen ar siden, fordi de bare unntagelsesvis kan hindre 
utviklingen av en masseformering av vertinsektene; men de gj 0r sin 
store nytte sammen med de andre begrensende faktorer ved a inn
virke pa masseformeringens tempo og omfang, og ved a framskynne 
dens opphor. At enkelte rov- og snylteinsekter tildels stiller andre 
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krav til temperatur og fuktighet enn vertinsektene gj0r, er ogsa noe 
som svekker deres slagkraft. 

Forhold som gj0r problemet masseopptreden enda mere kom
plisert, er at det ikke bare er ytre, men ogsa indre fysiologiske fak
torer som pavirker forplantingsevnen, enten stimulerende eller ned
settende. Man har f.eks. funnet hos enkelte utpreget periodiske 
arter at puppene tiltar i st0rrelse og vekt i rommelig tid f0r masse
formeringen setter inn, og at insektets ovarium blir st0rre og egg
antallet 0ker fra generasjon til generasjon helt til masseformeringen 
har kulminert. Disse forhold har dels v~rt forklart som kj0nns
bundne arvefaktorer og dels som sesongbetonte kvalitetsforand
ringer i n~ringen. 

Sett fra menneskets egoistiske, matnyttige syn pa tilv~relsen er 
masseopptreden av insekter a regne som abnorme unntagelsestil
feller; men fra insektenes synspunkt er herjingsarene tvert imot de 
ideelle normalar. 

Man regner med at aile de begrensende faktorer tilsammen 
reduserer bestanden av skadeinsekter med 90 til 99 %. D.v.s. at 
hvis vi kunne tenke oss disse faktorer satt ut av spillet, ville men
neskets saga pa jorden v~re avsluttet. All plantevekst ville bli ut
ryddet, og de insektbarne epidemiske sykdommer pa mennesker og 
andre hvirveldyr ville gj0re utslettelsen fullstendig. 

Nar vi tenker pa all den tr0bbel vi har med den stakkars ene 
prosenten sam er overlatt til menneskets regulerende inngrep, og 
nar vi h0rer at insektene i Sambandsstatene uten opph0r 0delegger 
verdier sam svarer til det sam 1 million mennesker bygger opp, kan 
vi virkelig ha grunn til a spekulere pa om vi ikke er kommet pa en 
feil kIode, en kIode sam skulle v~rt forbeholdt insektene, og som 
de 0yensynlig har meget bedre forutsetninger for a underlegge seg enn 
vi. Den ustanselige krig mennesket ma f0re mot myriader av sma
kryp for a opprettholde sitt skinnherred0mme pa jorden, har den 
ikke atskillig til felles med den ydmygende kamp som Gulliver 
matte f0re i Lilleputtland ? 

Smanotiser 

Graerle ved Skien 1954. 

Den 4. juli 1954 ble jeg oppmerksom pa en graerle (MotaciZZa cine
rea) som var ivrig opptatt med a samle insekter tett ved ruinene av ei 
gammel m011e. 

Etter noen minutter fi0Y den over ruinene, hvor vannet fosser 
imellom og bort til et gammelt brokar under selve veglegemet. Reir
plassen som Ia 4 m over fossen, var et meget utilgjengelig sted, og 
reiret som Ia 25-30 m inn, inneholdt 4 egg. De f0Igende dager iakttok 
jeg hannen fiere ganger mate hunnen pa reiret. Men sa etter en uke Ia 
jeg merke til at hannen var sa lite i virksomhet, og hunnen var ikke a 
se noen sted. Hannen oppholdt seg etter dette pa stedet de neste 14 
dager for sa a forsvinne den og. Det kan tenkes at hunnen har vrert ute 
for et ulykkestilfelle da den forsvant sa SPOrl0st. 

Dette er likevel et interessant tilfelle. Sa vidt jeg vet, er det ikke 
meldt om hekkende par pa disse kanter av Iandet tidligere. Det er 
tvilsomt at det vil bli noen fast stamme pa dette stedet, da hele om
radet star foran en kommende opprydning. 

Ole H. Stensrud 

I «Fuglene i Norden» sier Bernhoft-Osa: «I arene fra 1919 til 1928 
l'uget mange graerler i traktene ved Oslo, men etter 1928 foreligger 
visstnok ikke noe reirfunn. I juli 1924 ble et par observert ved Jakobs
elv i Finnmark, og antagelig hekket paret der if0Ige Bolam.» - I 
«Fauna» h . 3, argo 7, 1954, nevner Odd Abelsnes en rekke funn av reir 
ved Oslo 1952 og 1953, srerlig langs Hoffsbekken, Lysakerelven og 
Brerumselven, hvor graerlen altsa har kommet tilbake igjen. 

L0venskiold sier i sin bok om arten ved Oslo at den <<var dessverre 
i h0Y grad utsatt for etterstrebelse» . Dette henger naturligvis sammen 
med den uskikk som var (og er) meget utbredt blant gutter og andre, 
at de skallegge seg til eggsamlinger og da srerlig er ute etter «sjeldne» 
arter. Vitenskapelig er disse private eggsamlingene av mindre interesse 
og betydning enn frimerkesamlinger . Bortsett fra dette b0r yare orni
tologer vrere de f0rste til a respektere var jaktlovgivning. I denne 
star det uttrykkelig at det er forbudt Ii odelegge reir eHer fjerne egg 
og unger av hvilkensomhelst fugl (altsa ogsa rovfugl) pa annen manns 
grunn. Til dette kommer videre m.h.t . graerlen, at den i likhet med de 
fieste andre av smafuglene er helt fredet fra 15. mars til og med 14. 
august. Heller ikke grunneieren har loy til a ta bort eHer la ta bort egg 
eller unger av fugl som er fredet i sin alminnelighet. 
._- Det b0r vrere en plikt for hver ornitolog selva overholde og a pase 
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at andre overholder disse lovene. Det har i mange h0ve vrert trist ase 
hvor slappe myndighetene er med a gripe inn overfor lovovertrederne 
nar det gjelder jaktlovene. Er det av vitenskapelige grunner n0dvendig 
a dispensere fra bestemmelsene, rna det bli departementets sak a av
gj0re dette. 

Red. 

Observasjon av myrrikse og gresshoppesanger ved Asta i Osterdalen. 

let brev til meg forteller Arne F. Edin, Asta i 0sterdalen om noen 
interessante observasjoner han har gjort pasitt hjemsted. Jeg har ratt 
hans tillatelse til a gjengi observasjonene i «Fauna» og bringer nedenfor 
et utdrag av hr. Edins brev til meg. Asta er en stasjonsbygd like S0r 
for Rena st. i 0sterdalen, der elven Asta rinner ut i Glomma. Her f0lger 
hr. Edins beretning: 

Varen 1952 h0rte jeg ofte en besynderlig lyd som minnet om lyden 
av bristende luftbobler pa en vannfiate, eller som den bobling man 
ofte h0rer etter seg nar man gar og trakker i riktig vatt sumpet ter
reng. Jeg gikk etter lyden, men det rare var at det var t0rr bakke der 
den kom ifra ute pa et engstykke. Somme tider h0rtes det ut som lyden 
kom fra et sted like ved beina mine, mens den litt efter kunne vrere 
langt borte. Det tok litt tid f0r jeg skj0nte at det var en fugl, men 
skj0nt jeg aldri fikk se den, er jeg ikke i tvil om at det var Myrriksa. 
Jeg vil karakterisere lyden slik boitt, boitt, boitt-boitt, boitt, buitt, med 
litt h0yere tone for hver tredje lyd. Den kunne h0res nesten til aIle d0gn
ets tider, men hyppigst i skumringen og utover kvelden. Den oppholdt 
seg mest i en eng med svak vesthelling ca. 30 m fra Glomma. Den f0rste 
dagen jeg h0rte den, val' 23. mai. Siden varden a h0re hver dag og om
trent pa samme sted i ca. 14 dager. 

Den samme var hadde jeg bes0k av nok en sjelden gjest, nemlig 
Gresshoppesangeren. Den holdt til i en eng pa Bolstad gard, ca. 1 km 
nordenfor Myrriksas tilholdssted (Nabset gard). 15. juni var f0rste 
gang jeg h0rte den. Det var sent pa kvelden. Klokken val' ca. 23. F0rst 
trodde jeg det var en stor gresshoppe, eller at det sang i telefontradene 
i nrerheten, men sa skj0nte jeg at det matte vrere en fugl. Lyden steg 
og sank og h0rtes uavbrutt med bare korte opphold. Neste gang jeg 
kom dit, val' jeg heldigere. Da fikk jeg se den. Det var i skunaringen. 
Den satt og sang i toppen pa timoteigresset. Noen dager senere var 
Norsk Rikskringkasting innom garden i forbindelse med opptak av et 
program som het «Langs Glomma». J eg fikk da tatt et opptak av sangen 
som var over all forventning. Efter a ha skremt den et par ganger i 
enga, slo den seg til i en haug med t0rrkvist som Ill. i utkanten. Her 
hengte vi opp mikrofonen, og efter en omgaende bevegelse fikk jeg 
forsiktig man0vrert den stadig syngende og smygende Glesshoppe

sanger til den til slutt sa a si satt oppa mikrofonen og sang. Platen 
oppbevares hos Norsk Rikskringkasting. Edv. K. Barth har vrert inn
om og h0rt pa den og var meget imponert. 

Sangen begynte i skumringen ved 22 til 22.30 tiden og kunne h0res 
utover hele natten. Den ble h0rt til i begynnelsen av juli da slatten 
begynte. Da forsvant den. Hele tiden holdt den seg pa samme sted sa 
jeg har tenkt meget pa om den kunne ha ruget der? Stedet hadde nok
sa bratt vesthelling og var ca. 300 m fra Glomma. 

Sommeren 1954 var Gresshoppesangeren her igjen. Jeg var da 
bortreist. Den ble h0rt av lrerer Hans Prytz og han er en god fugle
kjenner sa han kan umflig ha tatt feil av en sa karakteristisk sang som 
denne. 

Denne gang oppholdt den seg i Nabsetenga pa samme sted som 
Myrriksa i sin tid. Den kunne h0res i ca. en uke fra den 23 . juni. 

Universitetsbiblioteket, Oslo, 15. januar 1955 
Dagfinn M0Iler 

Anthus campestris (L.) 

Da jeg i kveldskumringen den 14. september gikk hjem fra arbeidet 
pa jordet, fikk jeg oppe fra lufta h0re en fuglelat som var helt ny for 
meg. Og da jeg sa opp, fikk jeg se en fugl omtrent pa st0rrelse med en 
spurv, som fjernet seg i utpreget bueformig fiukt. Laten var sterk og 
klingende, kan nrermest gjengis med «tjilli---tjilli». I de f01gende dager 
kunne jeg fiere --ganger h0re den selv om fuglen var sa langt unna at jeg 
ikke kunne se den. 

Dagen etter fikk jeg se 3 stykker av de ukjente fuglene, og na var 
de i f01ge med noen bokfinker. De fi0Y innover en skogstrekning, men 
de fremmede likte seg visst best pa apen mark, for de kom snart til
bake. En av dem kom nesten rett over meg og til min forundring 
hadde den lang hale og gulfarget underside. J eg hadde tatt den for en 
saerle om det ikke hadde vrert for I:Hen. Fuglene satte kursen mot en 
nyharva h0stsrediiker, og i bratt stup slo de seg ned pa den. Ved denne 
apne jorda sa jeg dem fiere ganger de f01gende dager. Ved asia etter i 
b0kene fant jeg at iakttagelsene passet bra pa Anthus campestris. 
Holmstrom skriver om den i «Vara faglar i Norden» at laten kan gjen
gis som «Zirly», Rendahl (<<Fagelboken») som «tsirili». Holmstr0m skri) 
vel' at nedslaget pa marken skjer«mycket direkt ock tvart» ..... . 
«Nar hon rastar, ar det alltid med forkarlek pa sadanne torra, hedar
tade omraden, som hon hal' sa avgjord smak fOr .» 

Flere ganger sa jeg dem i f01ge med andre fugler som strer, bokfink, 
og gratrost. De holdt seg her til den 19. september, da de forsvant for 
godt. 

Olav Haglund 
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E .s. : I min notis om grashoppesangeren (Fauna, h. 4, 1954) har 
pi s. 170, 11. linje nedenfra, navnene pa fuglekjennerne Einar Brun jr. 
og Narve Pedersen fra Sandefjord faIt ut. 

I «Fuglene i Norden» star under Anthus campestris: «Er iakttatt ved 
Flekkefjord i 1939 (Bernhoft-Osa 1950) og pa Lista h0sten 1950 (Hyatt 
Williams & Mylne 1951). Men det avgj0rende bevis for dens fore

komst i vart land foreligger enna ikke.» 
Red. 

JErfugl (Somateria mollissima L .) i Gudhrandsdalen. 

En dag i sommer syklet jeg forbi Favang i Gudbrandsdalen. Da 
jeg sa utover Lagen, ble jeg ikke lite forbauset; midt i elva SV0mte en 
c.erfugl! Den var 50-60 m unna og SV0mte i god fart nedover, tydelig
vis alene. Dette var 25. julio 

Det var, som rimelig kan vc.ere, en hann, og den hadde enda den 
karakteristiske svart-hvite vardrakt. Jeg betraktet den lenge i en 
sterk langkikkert. 

Har i de senere ar hatt god anledning til a studere c.erfugl pa 3-4 
meters hold under opphold pa kysten, sa jeg mener a kjenne den godt. 

I litteraturen oppgis den a vc.ere en sjelden gjest pa slike trakter. 
Collett skriver om den: «I landets indre dele trc.effes den saagodtsom 
aldrig. En forvildet ung hann blev skudt i Storelvedalen (0sterdalen) 
i februar 1889, og den 3. desember 1901 fandtes en d0d hunn paa fjor
den i Vennesla, ca. 20 km ovenfor Kristiansand.» Det er de eneste 
opplysninger jeg har funnet om forekomst i innlandet. 

Det er nesten rimelig at andre kan ha lagt merke til den, om den 
hal' holdt seg pa Lagen eller Mj0sa en tid. 

Christofer Senstad 

Bergfinken FringiUa montifringilla) overvintrer i Numedal. 

31 /12-54 la jeg merke til en del fugler i juleneket utenfor vinduet 
pa mitt hjemsted i Rollag. Ved nc.ermere ettersyn viste det seg a vc.ere 
bergfink. Flokken var pa en 12-15 stykker, og den forsvant ved m0r
kets frembrudd. Neste dag, 1/1-55, var bergfinkene der igjen, men na 
var flokken 0ket til 40-50 stykker. Bergfinken ble her vel en ukes tid, 
men antallet tok etter hvert avo I 10pet av den tida fuglene oppholdt 
seg her, ble 15 stykker fanget og ringmerket (den siste 9/1). - Berg
finken er en typisk trekkfugl som ikke pleier vise seg her f0renn et 
stykke ut i april, og det er aldri noen store mengder a se av den her. 
Jeg hal' aldri tidligere observert den her om vinteren. 

Hans Staland 

Det foreligger flere observasjoner som synes a tyde pi\. at det har 
vc.ert ekstraordinc.ert meget bergfink her midtvinters 1954-55. Det 
kan vc.ere et sp0rsmaJ om det har samband med de uvanlig h0ye tem
peraturene i desember-januar. 

Red. 

Vidjespurv plt Avel'oya, More & Romsdal. 

I et brev meddeler Torleif Roset (Badalen) at han under rypejakt 
18/10 1953 pa 5-6 m hold iakttok en liten fugl omkring 100 m fra 
toppen av M:eekknoken, et 700 m h0yt fjell pa Avemya, 2 mil S.V. for 
Kristiansund N. Han la merke til at fuglen hadde et brunt band som 
gikk i en liten bue tvers over brystet; bandet var ikke helt sammen
hengende. En sammenlikning med vidjespurven i Rolf Viks «Fuglene 
i fargeI'» viste ingen annen forskjell enn at fuglen pa oversiden var litt 
mere grabrun enn pa bildet. At bandet rundt brystet ikke var helt 
sammenhengende, tyder pa en hunn. 

Sjeldne fugleobservasjonel' plt Hedemarken. 

I brev til red. melder Johnny O. Eriksen (Hamar, St. Olavs gt. 5): 
«Den 21 /5-53 sa jeg en dvergmase utenfor jernbaneverkstedet her i 
Hamar. Jeg ble oppmerksom pa fuglen inne i en flokk hettemaser som 
vi mater i middagspausen var. Den var ca. halvparten sa stor som en 
hettemase, men hetten pa hodet gikk lengere ned i nakken, og sa 
hadde den en helt annen lat enn hettemasen. J eg mener det var pa sin 
plass a nevne den, for jeg kan ikke komme over det noen steder at den 
er blitt observert sa langt inne i landet. 

Og likeledes med svartterne tror jeg ikke har vc.ert sa langt inne i 
landet f0r. Den 19/5, 23 /5 og 25 /5 1954 sa jeg svartterna nede ved 
Mj0sa her i Hamar. Det kan ikke vc.ere noen forveksling, for fuglen 
hadde kroppsfasong og samme flukten, nei, kanskje litt mere vring
lete enn terna. Kroppen var ellers m0rk som skifer, mens vingene var 
en del Iysere. 

Den 6/7-54 fant jeg et ternereir med 3 egg i Akersvika, og jeg kan 
nesten med bestemthet pasta at den hekket der ifjor ogsa, for da kom 
den styrtende ned mot meg. Den 7/8-54 sa jeg to terneunger som lettet 
sammen med de voksne. Om det er makrell- eller mdnebbterna vet 
jeg ikke; men nar den kretset over reiret, utst0tte den til stadighet 
et bestemt skrik, omtrent som : kii-ic.ec.e, med trykk pa siste stavelse. 

Og den 21 /6-53 sa jeg en hegre. Jeg ble var den ved at jeg h0rte 
noen iltre, kvasse skrik oppe i lufta. Og like etterpa sa jeg en stor fugl 
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komme seilende hvoretter den til slutt slo seg ned ved elvebredden. 
Men der fikk den ikke sitte i ro lenge, f0r en sverm hettemaser jaget 
den avsted. Det var den eneste gangen jeg sa den i 1953, men jeg h0rte 
flere som hadde sett en «stor merkelig» fugl som de aldri hadde sett 
f0r. - Den 2/6-54 sa jeg pa nytt hegre, men denne gang var det hele 
3 stykker, sa det ser ut som om den liker seg her pa Hedemarken, sa 
hvem vet, kanskje kan vi ogsa fa en hegrestamme her pa Hedemarken? 

Villmink mellom Halliugdal og Valdres. 

Under en fisketur i Flya elv (Flya elv forbinder Storefjorden og 
Tisleifjorden pa fjellet mellom Hallingdal og Valdres) 6/10 til 10/10 
1954 hadde vi i 3 tilfelle kontakt med villmink: 

1. Tirsdag 7. sept. kl. 5 om morgenen sto jeg og fisket i Krokh0len. 
J eg ble oppmerksom pa et lite dyr som kom ruslende ned mot elven 
pa andre siden; det var en mink. Den satte seg pa baken pa en sten 
og pusset snuten sin med den ene labben. Plutselig satset den og hop
pet ut i elven, SV0mte noen meter og dukket. Ikke lenge etter kom den 
opp ca. 10m ovenfor, men uten noe bytte. Ergerlig over ikke a fa fiske 
i fred slo jeg etter den med stangen, men bommet. Hinken dukket igjen 
og kom opp helt inne ved bredden pa andre siden og forsvant i skogen 
med lange byks. 

2. Fredag formiddag 10. sept. traff vi igjen pa en mink. Dette var 
ved en stor h01 omtrent midtveis mellom Tisleifjord og Veslevatn, pa 
0stre siden av Flya elv. Jeg var pa tur gjennom en flat, storstenet ur, 
da jeg syntes a h0re skraping av kl0r mot stein. J eg snudde meg raskt, 
men kunne ikke se n~e. Etter igjen a ha gatt et par skritt, h0rte jeg pa 
ny denne lyden. J eg satte meg da ned pa en sten midt i uren og plystret 
med korte mellomrom. Da tittet en mink frem mellom 2 stener, for
svant og kom opp igjen i andre hull i uren. Dens nysgjerrighet og 
bevegelser minnet meget om l'0yskattens. 

De andre karene i mitt f01ge, Eidsaa og Hals, ble mobilisert, og sa 
gikk vi systematisk til verks. I S0re enden av uren fant vi 4 innganger 
til et hi. Vi tettet igjen 2 hull, stakk en brennende never ned i det 3dje, 
og som en kanonkule kom minken ut av det 4de. Ved forente anstreng
elser lykkedes det a fa smettet en fiskehov over minken. Det viste seg 
a Valre en meget sinna herremann som ga fra seg en motbydelig stank. 
(Denne lukten forsvant senere.) Vi er aile enige om at et mer seigJivet 
dyr har vi aldri sett. 

Det viste seg umuJig a fa unders0kt hiet uten dynamitt og st0rre 
redskap. Det merkverdige ved hiet er at det ligger bare ca. 20 m fra 
den av sportsfiskerne mest ettertraktede rasteplass. I fiskesesongen 
kokes det her kaffe flere ganger i d0gnet, og all trafikk langs elven gar 

like forbi hiet. Om minken har hatt en spesiell interesse for alle mat
smuler den finner her, kan kanskje tenkes? Dette sted er uten tvil den 
mest trafikkerte plass langs hele elven. 

3. Samme dags ettermiddag (10. sept.) var det en mink inne i et 
naust hvor vi hadde oppbevart var fisk, og stjal en 0rret pa 3/4 kg. 
Den ble sett med fisken i kjeften utenfor naustet av 3 turister som 
bodde pa samme sted som oss. I en odde ca. 50 m fra naustet, like i 
vannkanten, fant vi flere innganger og kanaler. Kanalene her var mere 
spredt enn i «tilfelle 2» og uten ordentlig redskap fant vi det nyttesl0st 
a begynne noen graving her. -

Vi m0tte flere sportsfiskere som i sommer hadde sett mink langs 
Flya elv. Det er en utbredt oppfatning her at minken kan utrydde fis
ken i et vassdrag i 10pet av fa ar. Da denne elven er en av de beste pa 
disse kanter, har jeg all interesse av opplysninger som kan bevise eller 
motbevise denne pastand. 

Den mink-hannen vi fanget, skal etter fagfolks mening Valre et 
sjelden stort eksemplar. Den veiet ca. 1,5 kg. Lengden fra snuten til 
haleroten er 59 em og totallengden 76 em. 

Terrenget omkring elva er for det meste t0rre sandmoer, delvis ur, 
for det meste bj0rkeskog med en og annen furu og gran iblant. Litt 
lengre fra elven er det store myrstrekninger. - Et rykte sier at det 
skal Valre fanget en mink og funnet et mink-hi (med matlager) lengre 
nord i samme vassdrag. 

Henrik Hosen 

Bol<:anmeldelser 

Fridthjof 0kland: Generell dyregeografi. 
166 s. 46 tekstjigurer og 1 kart. H. A schehoug & Co. (W. Nygaard), 
Oslo 1955. 

I innledningen pekeI' forf. pa at det er vanskelig, for ikke a si umu
ilg, a trekke grenser mellom 0kologien og dyregeografien, og at han 
derfor f0rer inn et nytt teknisk uttrykk «0kografi» for disse forsknings
omradene under ett; han definerer derpa dette som «milj0forskning» 
i aller videste forstand» - det nye ordet er forsavidt strengt tatt 
overfi0dig. 

Om vi ser pa innholdsfortegnelsen, far vi straks et levende inntrykk 
av at stoffet er sterkt oppstykket i korte avsnitt. Det rna sa bli, nar det 
pa sidene fra og med 13 til og med 156 star f01gende avsnitt: milj0fak
torer, biotoper, arealer, regioner, dynamiske faktorer, mennesket som 
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dyregeografisk faktor, isolerte faunaomrader, relikter, geografiske 
raser, litteratur. Nar vi dessuten ser at teksten er gjennomvevd med 
tallrike plasskrevne figurer (mest karter) og at det er brukt en temme
lig uokonomisk satstype, er det ganske imponerende, hvilken mengde 
av tekniske uttrykk og definisjoner forf. har prestert a stille sammen. 
Skulle jeg her innvende noe, matte det vrere at selve det sentrale i den 
dyregeografiske forskning -problemstillinger, forskningslinjer og dis
kussjonsemner - er kommet for lite fram. For folk som ikke selv har 
arbeidet med dyregeografiske undersokelser, vil disse tingene lett 
kunne komme til a bli borte i hele jungelen av tekniske uttrykk og 
definisjoner. 

Ved gjennomlesningen far en et overveldende inntrykk av hvor 
mange og mangfoldige tekniske uttrykk det tumles med i «okografien.» 
De vil selvsagt oftest vrere helt ukjent for alminnelige mennesker, og 
forf. har lagt et stort og beundringsverdig talmodig arbeid i a plukke 
dem fram og forklare dem i all korthet. Likevel er det blitt borte en 
del undervegs. De er hentet fra alle kanter i den omfattende litteratur 
som er fort opp pa s. 146-156. Likevel sakner en her titlene pa noen 
«okografisk» helt grunnleggende arbeider som bor komme med i neste 
utgave av boken - jeg skal i forbifarten nevne: Anton Fr. Bruun, 
Flying-Fishes (Exocoetidae) of the Atlantic. Systematic and Biological 
Studies, (Dana-Report No.6, Copenhagen 1935), Torsten Gislen, 
Physiographical and Ecological Investigations concerning the Littoral 
ofthe Northern Pacific. (Lunds Univ. Arsskr., N.F.Avd.2, Bd. 39-40). 
Gislen, Ecology and Physiography of the Littoral of the Northern 
Pacific. (XIII Congres International du Zoologie, Paris 1949). Johan 
T. Ruud, On the Biology of Southern Euphausiidae. (Hvalradets 
Skrifter Nr. 2, Oslo 1932). T. A. Stephenson og fiere forskjellige med
arbeideres serie The Constitution of the Interdidal Fauna and Flora 
of South Africa (i Jour. Linn.Soc. og Annals Natal Mus. 1939-1947) 
og T. A. andAnne Stephenson, The Universal Features of Zonation 
between Tide-Marks on Rocky Coasts. (Journ. of Ecology, Vol. 37, 
1949). Det er i disse arbeider ogsa fort inn og brukt nye terminolo
giske uttrykk og definisjoner og her er ogsa det moderne syn pa 
bipolaritetssporsmalene klarlagt. 

Disse sma innvendingene har imidlertid lite a si og kan senere lett 
rettes pii. Boken er som nevnt meget anbefalelsesverdig for folk som 
arbeider med dyregeografi - det er altfor meget forlangt at folk skal 
ga rundt som vandrende leksika med hodet bebyrdet med en slik 
mengde med tekniske uttrykk, ogsa om de arbeider med dyregeografi 
spesielt. Det er derfor all grunn til a takke forf. for at han har gitt oss 
denne utmerket gode oppslagsboken. 

Hj. Broch 

H . L. Lovenskiold: Studies on the Avifauna of Spitshergen. 
Norsk PoZarinstitutts Skrijter, nr. 103. - 131 sider, 1 kart, 
tabeller. Braggers boktrykkeris jorZag, Oslo 1954. 

De darlig utforskede omradene langs Ishavskysten eier noe av 
eventyrets glans, og det er vel ikke fa ornitologer som har en hemmelig 
drom om engang a fa hove til a dra mot nord. De fieste av oss ama
torer ma vel renonsere pa denne turen, men derfor er det desto mer 
gledelig at vii ikevel kan lese om ekskursjoner der nord, slik som i H. L. 
Lovenskiolds siste arbeid. Han dro i veg, fiere ar etter hver andre, og 
tilmed sa langt nord som til isha. vsriket Spitsbergen. Der fant han hvert 
!ir nye og supplerende ting, og i dag kan vi sitte og glede oss over den 
forste bearbeidelse av stoifet, samlet gjennom 4 hektiske sommere 
under nordlyset. 

L0venskiold dro nordover i 1948 for a finne ut hvor det lonte seg Ii 
konsentrere undersokelsene. Norsk Polarinstitutt drev, under ledelse 
av professor H. U. Sverdrup, undersokelser av forskjellige slag i om
radet !irene 1948, 1949, 1950 og 1952. Lovenskiold skulle ta for seg det 
rike og interessante fuglelivet. 

NOl'sk Polarinstitutt sorget for transport fra og til Norge, og over 
lengere distanser i undersokelsesomradet. Ellers benyttet h::m og hans 
assistenter en lett bat med pahengsmotor og ble pa den maten svrert 
bevegelige. 

Det kan synes merkelig, men til tross for at Spitsbergen er bebodd 
hele aret og hal' vrert det i ganske lang tid, har det vrert drevet lite 
planmessig fugleforskning der. Det mest kjente verk derfra er fra 1911, 
«Avifauna Spitsbergensis» av professor Alexander Koenig. Andre for
skere har ogsa besokt oyene, men stort sett er deres arbeider, utarbeidd 
etter besoket, noksa kortfattende. 

Lovenskiolds «Studies on the Avifauna of Spitsbergen» er uteluk
kende basert pa egne iakttagelser, og han har vel en mening med a 
utelate «tilbakeblikkev>. Men jeg sayner denne detaljen. Samtidig rna 
en innromme at han har fatt samlet et anseelig meteriale om fiere 
arter, i10e som vel skyldes at han alltid hadde en assistent eller to med 
seg, slik at de fikk undersokt et tilsvarende storre omrade og kunne 
samarbeide i felten. 

Spitsbergens fugler har stort sett tilknytning til havet, og srerlig 
er andefuglene rikt representert. Folgelig var det kysten og fjordar
mene som ble undersokt i forste omgang. Kan hende ville ikke en 
undersokelse innafor kysten gi til resultat fier enn de tre arter spurve
fugler som apner lista: snospurv, rodvinge og taksvale. . 

Selve boka er inndelt i to avsnitt, innledning og en spesiell del, som 
sa tar for seg art for art under folgende overskrifter: Alminnelige data 
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(utbredelse innen det unders0kte omrade, om reir og unger, trekk) , 
observasjoner, mal (pa skutte eksemplar?). 

Nomenklaturen er selvf01gelig et kapitel for seg, det ser stadig ut 
til at ornitologene i dette land tviholder pa det navnet hver og en selv 
synes best om. Det er rent velgj0rende a se de engelske, faste navnene 
ved siden avo 

J eg tror at aHe ornitologisk interesserte nord i landet vil ha et stort 
utbytte av L0venskiolds nye arbeid. Dessuten vil den gi interessante 
opplysninger til andre ornitologer, srerlig mener jeg vaderinteresserte 
kan finne litt av hvert de ikke visste fra f0r . 

J eg sayner igrunnen en index, men bade den og noen bilder ville jo 
fordyret boka. 

Oslo, den 9. februar 1955 
Dagfinn M011er 

Seidel, Friedrich: Entwicklungsphysiologie der Tiere. 

Bind I: Ei und Furchung. 126 sider. 

Bind II: KiYrpergrundgestalt und Organbildung. 159 sider. 

Sammlung Goschen. nr. 1162 og 1163. 

Walter de Gruyter &: co. Berlin 1953 

DM. 2.40 pro heiie. 


Siden de Beer's «Experimental Embryolog~) kom ut i 1934 er det 
sa vidt vites, ikke utkommet noen kortfattet generell oversikt over 
utviklingsfysiologi. Det er kommet enkelte st0rre handb0ker og mono
grafier, men en liten bok som i store trekk kan gi interesserte ikke
spesialister et overblikk over moderne utviklingsfysiologi har manglet. 
Det er derfor med stor interesse en mottar professor Seidels "Entwick
lungsphysiologie der Tiere.» 

Det er en stor mengde stoff professor Seidel har att inn i de to sma 
heftene. Han har gjennomgatt det vesentligste pa omradet pa ca. 250 
sma sider. Gjennomga elsen blir derfor meget kortfattet. Den er nesten 
sa kortfattet at det gar utover klarheten i framstillingen. Boken blir 
derfor temmelig tunglest, noe den tette skriften og utstyret fomvrig i 
"Sammlung GCischen» ikke gj0r bedre. 

Stoffvalget er utmerket, og de forskjellige problemer blir belyst 
ved de mest kjente unders0kelser. H0yere dyr enn amfibier blir ikke 
omtalt, og de nyere unders0kelser over fosterets endokrineforhold under 
gonadenes utvikling blir derfor ikke nevnt. Dette kunne vrere av inte
resse a a med i et eventuelt nytt opplag. Boken er eHers godt ajourf0rt. 
Enkelte steder har dog forfatteren presentert uferdige eller usikre 
arbeider. Cytoplasmastrukturenes biokjemiske forhold er f.eks. langt 
fra sa godt utredet eller sa enkle som det framgar av gjennomgaelsen 
i bind I, side 28-31. . 

Littetaturfortegnelsen er kort og mangler enkelte ledende verk som 
Child, "Pattern and Problems of Development» og den f0rste bok av 
de Beer. Det er og irriterende at det er henvist til ftere arbeider i 
teksten uten at de er nevnt i litteraturlisten. I en bok som er sa faglig 
som denne, b0r litteraturfortegnelsen vrere relativt omfattende. Illu
strasjonene er spartanske, men stort sett gode. Det er ikke mange feil 
i boken, men Conklin blir ftere steder kalt Conclin, enzym er med z og 
ikke C. 

Hovedinntrykket av boken er godt, og den vil sikkert avhjelpe et 
stort savn. Den skulle egne seg utmerket som innf0ring i det interes
sante emne. Det er dog langt fra noen populrervitenskapelig bok, og 
den egner seg f0rst og framst for zoologer som pa forhand har et visst 
kjennskap til embryologi. Det er dog en utmerket ordforklaring bak i 
hvert bind. 

Gunnar Lie 

Hj. Broch: Zoologiens historie i Norge til annen verdenskrig. 
156 sider. Akademisk Forlag 1954. 

Pa Akademisk Forlag har professor dr. Hj. Broch utgitt en bok 
over zoologiens hi storie i Norge. Boken gir oss en oversikt over hvor
dan den zoologiske forskning har vokset frem, fra Kongespeilet som 
gir oss de f0rste sikre zoologiske opplysninger, men hvis zoologiske 
navn ofte er vanskelig a identifisere, og fram til 1945. Det har jevnt 
over vrert prestene som har samlet de f0rste zoologiske data, og deres 
samling har naturlig nok vrert noksa spredt og tilfeldig. I deres beskri
velser fra sitt eget distrikt var det ogsa plass til zoologiske iakttagelser; 
men en bevisst zoologisk forskning finner vi f0rst i det 18. arhundre, 
knyttet til navn som Hans Stmm og J. E. Gunnerus. Senere ble zoolo
giforskningen knyttet til bestemte institusjoner, det ble dannet nye 
sentrer, og nye forskningsoppgaver ble tatt opp. 

Personlig synes jeg boken er meget morsom. Vi far gjennom den et 
innblikk i hvilke vanskeligheter de tidligere zoologer har hatt a slite 
med, og hvilke personer som har vrert med pa a f0re den zoologiske 
forskning frem til hva den er idag, navn som for mange av oss er full
stendig fremmede. 

Boken har fatt titelen: Zoologiens historie i Norge til annen ver
denskrig. Forfatteren gj0r oppmerksom pa at grensen for de zoologer 
som er tatt med er satt ved de zoologer som d0de eHer nadde alders
grensen f0r 1945. Bokens ramIlle ville kanskje sprenges om en slik 
begrensning ikke var foretatt, men p.g.a. dette far vi ikke det virkelige 
bilde av 'zoologiens utvikling.M:ange. av de nalevende zoologer er 
nevnt, men deres innsats for zoologien kommer ikke frem. Nar vi ser 
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pa den ekspansjon og utviklingsom har foregatt pa mange felter innen 
zoologien de senere a r, skyldes dette ikke minst de nalevende zoologers 
innsats, og ved a utelate disse, blir derfor bildet ikke helt riktig. 

r~1en som nevnt tidligere er boken meget morsom, og jeg vil anbe
fale den til alle som 0nsker a fa et innblikk i hvem som har vcert fore
gangsmenn og -lwinner nar det gjelder den zoologiske forskning her i 
landet. Som et tillegg til beskrivelsen av disse menneskers innsats for 
zoologien, kommer en rik skildring av deres personlighet. Vi far kon
takt ikke bare med forskerne, men for enkeltes vedkommende, i sterk 
grad ogsa med personene, mennesker som vi kanskje har h0rt om, 
men som vi t idligere ikke har f:itt anledning til ah:ere virkelig akjenne. 
Eoken er verdifuIl ikke minst p.g.a. disse skildringer. 

Ragnhild Sundby 

Til medlemmel' som melder adresseforandring. 

Pa blanketten for innbetaling av kontingent f0rer flere av medlem
mene opp en annen adresse enn den vi har i vart kartotek, men gj0r 
ikke oppmerksom pa hvilken adresse som skal nyttes ved postfor
sendelser. 

Vi ber derfor aIle medlemmer som far annen adresse og melder 
dette pa innbet~lingsblanketten , om heretter a skrive bak pa den: 

Mrk. adresseforandring 
Vi minner ogsa i den anledning om foreningsmeddelelsen i Fauna 

nr. 4 1954 om at adresseforandring koster kr. 1.- innbetalt pa var 
postgirokonto nr . 12538 eIler i frimerker . 
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NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Osloavdelingell 


Vi minner om at Oslo-avdelingen er en lokalavdeling av Norsk 
Zoologisk Forening. Den er opprettet for medlemmer avNorsk Zoolo
gisk Forening bosatt i Oslo og nrermeste omegn. Oslo-avdelingen 
holder m0ter og arrangerer ekskursjoner og krever inn en tilleggskon
tingent pa kr. 2.- for a dekke utgiftene ved disse arrangementer. 

Naturligvis er vi glad for a ha sa mange interesserte medlemmer 
som mulig, men vi finner detriktig a ,gj0re oppmerksom pa at man 
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