


 

Om åtedyra i sjøen. 
Av Kr. Fred. Wiborg 

Når vi snakker om dyrelivet i sjøen, tenker vel de fleste på 
større former, som hval, sel, fisk, krabber, maneter og alt slikt som 
en kan se med det blotte øye. Men ligger vi ute på sjøen en stille 
sommerdag med sol og stirrer ned i vannet, ser det av og til ut som 
om sjøen er full av større eller mindre støvpartikler som beveger 
seg mellom hverandre, ofte i små rykk. Trekker vi en liten håv av 
finmasket silke eller liknende gjennom vannet, og skyller den ned i 
en glasskål med litt sjøvann, vil vi med et forstørrelsesglass eller lite 
mikroskop få se en underlig verden av alleslags rare dyr, som 
svømmer og spretter om hverandre. De fleste er mer eller mindre 
glassklare, andre har noen fargeflekker hist og her. Der er 
småkreps av forskjellig slag, larver med de underligste former, eller 
kanskje en liten fiskeunge som er så gjennomsiktig at vi ikke ser 
stort mer enn et par svarte øyne og bare aner resten av kroppen. - 

Bortsett fra fiskere og fangstfolk er det ikke så mange utenom 
fagzoologene, som er klar over at der i sjøen er et helt samfunn av 
organismer, både dyr og planter, som for det meste er 
mikroskopisk små, men allikevel av og til så tallrike at de kan farge 
sjøen brun, 



stoff til organisk materiale. Fra flomålet og ned til 30-50 meters 
dyp eller mer, så langt ned som det er nok lys, finner vi 
fastvoksende alger, tang og tare av ymse slag. De spiller en viss 
rolle som produsenter av organisk stoff i kystområdene, særlig 
der hvar der er store flater med grunt vann. Men i havet som 
helhet er det de mikroskopiske småplanter eller groen som 
dominerer. De fleste er ensellete, av størrelsesorden 50-500 my, 
(1/1000 mm) og svever fritt i sjøen i de øverste vannlagene, så 
langt ned som der er lys nok for plantevekst. Som oftest legger en 
ikke merke til dem. Men av og til, særlig på våren, kan sjøen på et 
par dager forandre farge fra å være klar og gjennomsiktig til å bli 
grumset, brun eller grønn, og sjøen kan være så «tjukk» at vi 
knapt kan se en meter ned i vannet. Garn og andre redskaper 
kommer opp dekket med et sleipt belegg som har en 
eiendommelig lukt. Vasker en garna i en bøtte med vann, blir 
vannet som en tjukk brun graut. Planktonalgene formerer seg 
oftest ved todeling, opptil flere ganger i døgnet, og hver del vokser 
fort til den opprinnelige størrelse. På den måten kan 
plantemengden flerdobles i løpet av et døgn, og der kan være 
opptil flere millioner seller i en liter sjøvann. 

grønn eller rød over store områder. Disse organismene har en 
enorm betydning, uten dem ville der ikke eksistere noe høyere liv 
i sjøen. Vi kaller dem med et felles navn for plankton. Ordet er 
opprinnelig gresk, og betyr noe som driver omkring. Det ble 
innført 

Forat planteveksten skal komme igang, må de øverste vann-
lagene bli stabile, ellers vil plantesellene på grunn av turbulens 
stadig føres ned i dypet og ikke få nok lys og tid til å produsere 
organisk stoff. Men når overflatelaget enten er blitt litt 
oppvarmet, eller der er kommet et lettere lag med mindre salt 
vann, begynner produksjonen for fullt. Der er alltid noen få 
seller i sjøen, slik at produksjonen kan komme i gang. 

Planter må ha gjødsel for å vokse. Havplantene tar gjødselen 
fra havvannet i form av oppløste salter av fosfat, nitrat og andre 
næringssalter. På to-tre uker klarer groen å bruke opp alt det 
næringsstoffet som om våren fins i overflatelagene i sjøen. 

Ny tilførsel av næringssalter skjer som regel bare om 
vinteren. Da blir det øverste vannlaget etterhvert avkjølet og 
synker nedover i dypet, og til gjengjeld kommer nytt næringsrikt 
vann opp fra de dypere lag. I enkelte områder, hvor der stadig er 
tilførsel av gjødselstoffer, som i havnebassenger og liknende, 
foregår planteveksten mer eller mindre kontinuerlig 
mesteparten av året, så lenge der er tilstrekkelig lys. 

Fig. 1. Prøve av plankton, tatt i Lofoten i april. Mesteparten er rauåte i 
forskjellige utviklingsstadier, samt et par torskeunger. Forst. 1,8 x. 

av zoologen V. Hensen i 188? for å kjennetegne alt som driver 
omkring i vannet, i motsetning til det som sitter fast, kryper på 
bunnen, eller følger sine egne veier uavhengig av vind og strøm. 
Fiskerne kaller planteplanktonet for groe og dyreplanktonet for åte. 

I havet som på landjorda er det plantene som danner 
grunnlaget for alt liv, og ved hjelp av energien i sollyset omdanner 
uorganisk 
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Groen er gresset i havet, om en kan si det slik. Og i havet er 
der en mangfoldighet av gressetere. Noen er ganske store, slik 
som østers, blåskjell og andre muslinger. Med flimmerhår lager 
de en vannstrøm inn mellom skallene og filtrerer groen fra. Men 
de fleste gressetere er små, og lever en større eller mindre del av 
sitt liv svevende fritt i sjøen. De tilhører dyreplanktonet eller åta. 
I planktonet finner vi representanter for praktisk talt alle 
dyregrupper i sjøen, fra de laveste opp til fiskene. Her har vi 
ensellete flagellater som lever høyt på groen når den begynner å 
råtne. Vi har larver av en rekke bunndyr, som f.eks. muslinger, 
krabber og reker, pigghuder og andre, som gir en kortere eller 
lengere gjesterolle i planktonet, til de blir så tunge at de ikke kan 
holde seg svevende lenger, men søker tilbunns og opptar sine 
foreldres mer eller mindre sedate levevis. Andre åtedyr lever 
hele sitt liv svevende fritt i vannet. De fleste av dem er små, fra 
under en millimeter til fem-seks centimeter lange. Et unntak 
danner manetene, der noen arter kan bli mer enn en meter i 
tverrmål, og med brenntråder på 20-30 meter. 

Mesteparten av dyreplanktonet består av forskjellige 
småkreps, bare noen få millimeter lange, men til gjengjeld kan 
der være utrolige mengder av dem til sine tider. Som eksempel 
på en småkreps kan vi ta for oss rauåta, Calanus finmarchicus (fig. 
2). En kan skjelne mellom en leddet kropp og enslags hale. 
Hvert kroppsledd er utstyrt med etpar lemmer. Forrest sitter 
etpar følehorn, så kommer etpar korte følere, deretter noen 
lemmepar som er omdannet i ernæringens tjeneste. De 4-5 
bakerste benpar brukes til svømming. I alminnelighet svømmer 
rauåta rolig omkring og filtrerer sjøvannet ved hjelp av 
munnføttene som er utstyrt med en mengde fine hår som virker 
som filter. Men blir rauåta skremt, slår den med følehornene og 
skvetter bortover i vannet i lange hopp. 

Rauåta er bare 3-4 mm lang, men uten tvil det viktigste dyret 
i sjøen i nordlige farvann. Så betydningsfull er den regnet for å 
være, at der er foretatt utallige undersøkelser av dens biologi, og 
nylig ble alle undersøkelsene samlet i en tykk bok (av Marshall 
og Orr). Rauåta er kosmopolitt, den fins i alle hav, men blir 
tallrikest i nordlige og arktiske farvann. 
Rauåta tilbringer vinteren på dypt vann, ofte nær bunnen. I 

Norskehavet kan vi finne den fra 600 m til 2500 m dyp. I 
februarapril stiger den opp mot overflaten for å gyte. Skal gytinga 
komme igang, må der være nok av plantekost i sjøen. Holder en 
hunner av rauåte i akvarier og gir dem planktonalger i 
tilstrekkelig mengde, begynner de å gyte, men når maten er spist 
opp, stanser gytinga, og begynner først når rauåta får mere mat. 
På den måten kan gyteperioden variere fra en til f re-fem uker, alt 
etter matforholdene. 

Eggene er ca 1,8 mm i tverrmål, klekkes fort, og larvene må 
gå gjennom 12 skallskifter før de blir voksne. De 6 første kalles 
naupliusstadier, og ser helt forskjellig ut fra de voksne, mens de 6 
siste likner på de voksne dyr, bare at de er mindre. 
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enzym, luciferase, som skilles ut når dyrene irriteres. Prosessen 
er reversibel, slik at oksyluciferinet blir redusert til luciferin. 

Hvor lang tid utviklingen skal ta, er avhengig av 
temperaturen. I Oslofjorden kan den fullføres på to-tre måneder, 
og rauåta kan ha to eller flere generasjoner i løpet av året. Slik er 
det på kysten av Vestlandet også. Men jo lengere nord vi 
kommer, dessto kaldere blir vannet, gytingen begynner senere 
om våren, og utviklingen tar lengere og lengere tid. I Lofoten 
gyter rauåta først i april-mai, og mesteparten av bestanden 
klarer bare å fullføre en generasjon i løpet av året. 

Krillen likner en liten reke, fra 10-60 mm lang, etter arten 
(fig. 3). Den kalles også for lyskreps, etter en rekke lysorganer 
som 

 

Fra våren og utover sommeren kan der være utrolige mengder 
av rauåte i de forskjellige deler av Norskehavet, særlig i kystfar-
vannene og i Barentshavet. Sleper vi en planktonhåv noen 
minutter 
i overflaten, kan vi ta opp litervis med åte. Ofte kan åta stå i 
svære rødfargete flak like i overflaten. Slike konsentrasjoner har 
selvsagt stor betydning for de dyr som lever av åta. 

Mange småkreps har en liknende livssyklus som rauåta, og 
med størst individtall om våren og forsommeren. Andre kan være 
mest tallrike om høsten. Det er hovedsakelig mindre former. 

De småkrepsene vi finner i de øverste vannlagene om 
sommeren, er planteetere i likhet med rauråta. På dypere vann 
finner vi også arter som lever av planter og detritus, men der er 
det mere knapt om maten, der er ingen produksjon av planter, 
det er bare restene av det som produseres i de øvre lag som 
synker nedover. En hel del av småkrepsene er derfor gått over til 
å bli rovdyr som lever av sine nære slektninger, slik som nr. A på 
fig. 1. 

Mange av småkrepsene har evne til å lyse i mørke, når de blir 
irritert eller skremt. Denne evnen har de tilfelles med en rekke av 
planktondyr, fra ensellete flagellater til høyerestående kreps og 
fisk. Det kan være litt av en opplevelse hvis en tar planktontrekk 
en mørk høstkveld. Hele håven kan faktisk være selvlysende, når 
en får den opp i båten og legger en på hånden, blir avtrykket 
stående og lyse som en ren spøkelseshånd. Når en har tatt 
planktonprøven over på et glass og ryster litt på det, er det som 
små stjerneskudd som farer rundt. 

den har på begge sider av kroppen. Krillen opptrer ofte i tette 
stimer og er meget ettertraktet av fisk, hval og sjøfugl. Særlig i 
Sydishavet kan krillen forekomme i utrolige mengder, og er den 
direkte årsak til at de store bardehvalene hver sommer trekker 
ned til antarktiske farvann. Også hos oss har vi meget av krill, 
særlig utenfor kysten av Vest- og Nordnorge. Finhvalen lever her 
for en stor del av krill fra januar til august. Som rauåta er krillen 
planteeter, og om våren kan magen dens være helt grønnfarget. 

Hva dette lyset kommer av, har det lenge vært uenighet om, men 
nå mener en at det skyldes en oksydasjonsprosess. I de organer som 
frembringer lyset, fins det et stoff, luciferin, som blir oksydert til 
oksyluciferin, vann og lys. Dette skjer når der er tilstede et 

Til sine tider holder krillen seg nær bunnen og i finmasket 
reketrål kan en da få den i store mengder på rekefeltene. I Oslo-
fjorden forekommer der også av og til krill i store mengder. I 
mange fjorder kan en etter sterk vind og sjøgang, finne krill i 
massevis skyllet opp i fjæra. 
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Kruttåten (fig. 4) er en ganske liten 
vingesnegl, en til tre mm i tverrmål. 
Den er utstyrt med to små luffer eller 
vinger, som den stadig vifter med for å 
holde seg oppe i vannet. Kruttåta er til 
sine tider meget alminnelig, særlig om 
sommeren, og kan opptre i svermer. 
Sild, brisling og makrell spiser den 
med fornøyelse, men fiskerne er ikke 
fullt så glade i den. På grunn av 
snegleskallet er kruttåta nemlig tungt 
fordøyelig, og fisk som har spist  

 
kruttåte må gå lenge i steng, før den 
blir kvitt åta. Sild eller brisling som er 
konservert med kruttåte i seg, blir fort 
buksprengt og er da ubrukelig til 

Fig. 4. Kruttåte, Limacina 
retroversa. Forstørret 20 x. 

folkemat. Skal slik sild brukes, må den først ganes og magedras. 
Det er lett å konstatere om en sild eller brisling har spist kruttåte. 
Tar en ut magen og gnir den lett mellom fingrene, kjennes det ut 
akkurat som sand. 
Flueåta er en større slektning av kruttåta. Den blir opptil en cm i 
tverrmål, og opptrer av og til i masser i arktiske områder, særlig 
inne i fjordene, og en kan da se den som et svart teppe i vannet. 
Torsken spiser den gjerne, men kjøttet får da en ubehagelig  Fig. 6. Pilormer, Sagitta elegans. Forstørret 1,8 x. 

smak og kan ikke spises fersk. 
Et krepsdyr som av og til kan være 
meget tallrik og er viktig som næring 
for høyere dyr, er en marflo (fig. 5), i 
familie med de tangloppene en finner 
i stranden. I arktiske farvann kan 
marfloen opptre i store mengder like 
ved iskanten, og her ligger sel og 
sjøfugl og fråtser i den. 

har de noen kraftige gripehaker, som viser at det er rovdyr vi har for 
oss. Pilormen lever mest av småkreps, men unnser seg ikke for å gå 
løs på fiskeunger, når de finner høve til det. 

Fig. 5. Marflo eller 
sjøloppe, Themisto 

abyssorum. Forstørret 8 x. 

Jeg har såvidt nevnt manetene. Da professor Broch tidligere har 
skrevet om dem i Fauna, skal jeg ikke gå nærmere inn på dem her. 
De er også rovdyr, og de fleste har vel sviende erfaring for hvordan 
deres fangstapparater fungerer. Men manetene har av og til en 
annen rolle, de opptrer nemlig som barnepiker for fiskeunger. Ror vi 
forsiktig bort til en stor brennmanet en sommerdag, vil vi temmelig 
sikkert få se en eller flere fiskeunger som flykter i full fart. 
Fiskeungen føler seg antakelig trygg under manetens brenn 

I de dypere vannlag finner vi pil-
ormene, (fig. 6) glassklare eller hvit-
aktige dyr, opptil 60-70 mm lange,  

utstyrt med en halefinne og et eller to par sidefinner. Forrest 
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tråder, eller kanskje faller der litt ekstra mat, som maneten ikke 
klarer å spise opp. 

Mange fisker gyter eggene pelagisk i sjøen, og nesten alle 
fiskelarver lever pelagisk i kortere eller lengre tid etterat de er 
klekket. Som eksempel kan vi ta skreien. Den har sitt viktigste 
gytefelt i Nordnorge, fra Lofoten til Sørøya og gyter fra januar til 
april, med maksimum i mars. I begynnelsen av april begynner 
larvene å klekkes for alvor. Nettopp nå er det rauåta har sin gytetid, 
og de nyklekte larvene er nettopp passelig babymat for de små 
torskeungene. Etterhvert som rauåta vokser, vokser torskeungene 
også, slik at de klarer å gape over stadig større matbiter. 

Planktondyra fins fra havoverflaten og ned til de største dyp på 
10 000 meter eller mer. De fleste av artene i de øvre vannlag er 
planteetere. I de dypere vannlag finner vi former som har et annet 
levevis. Noen har spesialisert seg på planteavfall eller detritus, 
restene av det som produseres i overflatelagene og drysser mer eller 
mindre oppløst ned i dypet. Mange lever på blandet kost, og 
forsmår ikke en kjøttbit iblant. Noen former er gått helt over til å bli 
rovdyr, og er utstyrt med forskjellige fangst- og griperedskaper til å 
fange sine medskapninger med. 

Planktonorganismene kan være tilpasset de mest forskjellig-
artede forhold, fra brakkvann til det salteste havvann, og i tempe-
raturer fra 30-40° C til = 1,5° C. Selvsagt skifter artene med 
miljøet. Noen er kosmopolitter og fins så og si overalt, mens andre 
igjen krever ganske spesielle betingelser. Der er f.eks. noen små-
kreps som bare fins i brakkvann, andre er knyttet til kystvann med 
saltholdighet på 30-33 0/00, atter andre igjen er hva vi kaller 
oseaniske, de trives godt i det åpne hav, men i kystvann 
forekommer de bare sporadisk, og vi finner dem da som regel i de 
dypere vannlag, hvor vannet er saltest. Temperaturen spiller en stor 
rolle. Jo kaldere vannet er, desto færre arter finner vi i planktonet, 
men de som er igjen, kan til gjengjeld få et kolossalt individtall når 
forholdene er gunstige. Omvendt, i varmere farvann, vil vi finne et 
utall av arter, men der er ikke mange individer av hver art. Dette 
gjelder både for dyr og planter. 

Lyset har stor innflytelse på den vertikale fordeling. Selvom 
noen planktondyr til sine tider kan finnes nær overflaten i sterkt 

sollys, så foretrekker de fleste litt svakere lys og holder seg et 
stykke under overflaten. Ettersom lysstyrken forandrer seg i løpet 
av døgnet, vandrer dyrene vertikalt for å finne den optimale lys-
styrke. Avtakende lys virker oftest som en stimulans til å vandre 
mot overflaten. Fra ettermiddagen til det blir helt mørkt, kan vi 
finne f.eks. rauåta konsentrert på avtakende dyp, om natten ofte helt 
i overflaten. Etterhvert som det lysner av dag, får vi en motsatt 
bevegelse, ned i dypet. Denne vertikale døgnvandring kan ofte 
strekke seg over et par hundre meter eller mer. Forsøk har vist at 
selv meget små planktondyr ofte har en forbausende evne til å 
svømme lange strekninger i vertikal retning. 

Som nevnt til å begynne med, er det planktonplantene som 
produserer det vesentligste av organisk stoff i sjøen. Dyrene er bare 
forbrukerne. Forat denne produksjonen skal komme menneskene 
tilgode, må den passere et eller oftest flere ledd. Planktonalgene kan 
f.eks. bli spist av muslinger, eller vi kan ta en slik kjede som alger - 
planktonkreps - små fisk - større fisk (f.eks. rauåte - lodde - torsk). I 
alminnelighet regner en med at for hvert ledd er det bare 10 °,/o som 
går over til neste ledd, så går vi ut fra 4 ledd, som med torsken, vil 
det av 10 000 kg planteplankton bare produseres 10 kg torsk, og 
derav fanger menneskene bare 1 kg. Ville det da ikke lønne seg for 
oss å utnytte planteplanktonet eller dyreplanktonet direkte, særlig i 
tempererte eller arktiske områder, hvor en så å si får hele 
årsproduksjonen konsentrert på etpar sommermåneder? Der har 
ikke manglet på gode forslag til slik utnyttelse, og der er foretatt 
mange undersøkelser, bl.a. har en dyrket planktonalger i svære 
beholdere, og fått svære avlinger. Men resultatet er likevel blitt at 
det ikke vil lønne seg foreløpig, og det fordelaktigste for oss er å 
overlate den direkte utnyttelse og foredling av plante- og 
dyreplankton til de lavere og høyere dyr i sjøen. 
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Boremuslingen Petricola pholadiformis Lmk., ny 
for Norge (?) 

Arten, som er funnet borende i leir, sandsten og kalksten, 
forekommer oftest på ganske grunt vann - gjerne helt oppe i fjæren - 
og jeg ba derfor hr. Stene om ved leilighet å prøve å finne levende 
eksemplarer. Han besøkte finnestedet igjen sommeren 1954, men 
trots iherdig leting lyktes det ham ikke å finne noen levende innenfor 
det område som kunne nåes med en spade. Dyrene sitter her 
øyensynlig dypere. - Han brakte imidlertid med en ny prøve av 
skaller fra fjæren. Prøven viste seg å inneholde: 

Av D. Rustad (Trondheim biologiske stasjon, Trondheim)
Sommeren 1953 mottok jeg fra Hr. Jon Stene, Oslo, et par ennu 

sammenhengende muslingeskaller (L: 41 mm) som han hadde 
funnet i sandfjæren vest for Løkstad på Jomfruland. Ved nærmere 
undersøkelse viste det seg å være skaller av en are som ikke tidligere 
er påvist i norske farvann - nemlig boremuslingen Petricola 
pholadiformis Lamarck, (Fig. 1, a----b)* 1) Petricola pholadiformis Lmk.: 

5 sammenhengende skall-par (L: 36, 41, 43 og 45 mm, samt 
ett defekt, ca. 50 mm) 

3 venstre-skaller (L: 36, 39 og 50 mm) 
1 høyre-skall (L: 42 mm) 

Fig. l: Petribola pholadiformis Lmk. (a og b). Pholas candida L. (c og 
d) (d avbrukket i bakre ende). 

2) Pholas candida L.: 

3 venstre-skaller (L: 30 - 38 mm) 

3 høyre-skaller (L: ca. 40 - 47 mm, hvorav ett med 
P. pholadi formis finnes ved Amerikas østkyst, fra St. Lawrence-

bukten i nord til Vestindia i sør, og ved Afrikas vestkyst (Senegal). 
Innen begge disse områder er arten også funnet i kvartære av-
leiringer. I Europa er den derimot ikke kjent fra kvartære avleiringer, 
og den antas å være innslept hertil med amerikanske østers. I juli 
1890 ble den for første gang funnet på SØ-kysten av England 
(Cricksea, Essex), og senere har den bredt seg forholdsvis raskt 
vestover langs Nordsjøkysten. Derimot synes den å ha hatt 
vanskeligere for å spre seg nordover langs Englands kyst og vestover 
i Kanalen - hvilket er i god overensstemmelse med den 
fremherskende strøm, som jo larvetransporten er avhengig av.** 

* Jeg er konservator N. Knaben takk skyldig for verifisering av artsbestem
melsen ved sammenligning med utenlandsk materiale ved Zoologisk

Museum, Oslo 
Skallene meget avlange (mer enn dobbelt så lange som høye), litt gapende bak til. 
Umbo sitter langt fremme. Ytre ligament tydelig. 2 kardinaltenner i hvert skall (en 
av tennene i venstre skall er to-delt, så det kan se ut som om det er 3 tenner). 
Skallene med tydelige radiære ribber, grovere fortil og finere baktil. De grove 
radiære ribber forsynt med skjell som dannes av de kryssende konsentriske striper. 
Kappeinnbuktning dyp. 

En nærmere redegjørelse for spredningsforløpet er gitt av A.-P- Dutertre. 
(«Sur la presence de Petricola pholadiformis Lmk. dans le Pas-de-Calais». 
Bull.Soc.Acad.1'Arrond. Boulogne-sur-mer, T.XI, 1929, pp. 437-459.) 
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- I 1934 var arten nådd så langt som til den vestlige del av Lim-
fjorden. Noen omtale av senere funn har jeg ikke funnet, men det er 
ingen grunn til å tvile på at arten har spredt seg videre. Det er heller 
ikke urimelig at den nu er nådd frem til den norske kyst. Selv om vi 
ennu ikke kjenner til funn av levende eksemplarer, så var tomme 
skaller - etter de opplysninger jeg har fått - så tallrike ved 
Jomfruland at det neppe kan dreie seg om tilfeldige eksemplarer. 
Arten må antas å ha etablert seg i våre farvann, og det ville være av 
stor interesse om de som har anledning til det, vil se etter den langs 
vår sørlige kyst. Meddelse om nye funn - av levende eller skaller - 
bes sendt til undertegnede eller nærmeste zoologiske museum, helst 
bilagt med iallfall et skall, da arten i farten lett kan forveksles med 
Pholas candida L. (Fig. 1, c.) som hos oss er kjent fra 
kvartæravleiringer, og levende er den iallfall funnet så langt nord 
som i Trondheimsfjorden. - Funn av sistnevnte art - levende eller av 
dens skaller i fjæren - er forøvrig også av interesse. 

Petricola pholadiformis og Pholas candida skjelnes lettest fra 
hverandre ved at hengselranden er forsynt med et par tenner hos 
førstnevnte art, men er helt glatt hos sistnevnte art. 

Innvandring, import og fauna-
forskyvninger 

Av Hj. Broch 

En kan av og til ha en følelse av at flere ser på det som noe av en 
verdensbegivenhet for vitenskapen, når de kan berette at de har 
funnet et eksemplar av en eller annen art som de kan innregistrere 
som ny for vedkommende lokalitet eller endog «ny for Norge», selv 
om det bare skulle være en eller annen stormslått trekkfugl som i 
det hele ikke bor her i landet. 

Så interessant og verdifullt det er at slike observasjoner kommer 
fram, så er det ikke i og for seg noen verdensbegivenhet eller av 
særlig stor nasjonal betydning å oppdage at de tusener av arter, 
landet huser, har jeg kunnet øke med en til som til dato har vært 
oversett, (hvis den ikke tilfeldig har kommet til landet på en ganske 
flyktig visitt). 

Det ser ut til at folk flest er på det rene med, hvilken karikatur 
det ville være å innregistrere som medlemmer av den norske fauna 
f.eks. edderkopper og skorpioner eller andre sydens dyr som er 
slept inn med bananlastene. Og enda dreier det seg jo bare om en 
gradsforskjell under sammenlikning med fremmede pelsdyrslag 
eller eldre tiders vandrende lirekassemenn og de dresserte 
apekattene deres o.s.v. Enkelte av dem slår seg til hos oss og trives i 
kortere eller lengre tid i landet, eller unntaksvis kan de virkelig gå 
inn som permanente ledd i vår dyreverden - men i de aller fleste 
høve er det med dem som med arvelighetsundersøkernes muta-
sjoner: de er uheldige eller rent ut skadelige for arvebæreren. Det er 
kanskje dette som er grunnen til at det vanlig blir tidd stille om 
bananenes følgesvenner, hvor interessante de enn er zoologisk sett. 

Det er ikke i og for seg funnet av den nye arten som har viten-
skapelig betydning, men «the reason why» - grunnen til at den har 
dukket fram på det nye stedet. 

Vi vet at selv ganske små klimaendringer kan gi opphav til store 
geografiske forskyvninger i dyreverdenen. Det siste halve hundreår 
synes å gi atskillige eksempler på dette i landet vårt, og det er 
tydelig 

Summary 

In the summer of 1953 (and 1954) empty shells of Ptericola 
pholadiformis Lmk. were found on a sandy beach at the SW part of 
the island Jomfruland (S. Norway). The presence of living 
specimens has not so far been ascertained, but judging from the 
number of shells on the shore, it can hardly be doubted that the 
species - originally accidentally importer to England along with 
American oysters (abt. 1890) - has now established itself on this 
part of the Norwegian coast. 
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(s. 60) om leirmuslingen Petricola ved Jomfruland. Det er ikke det 
første og blir sikkert heller ikke det siste tilfellet, hvor mennesket 
med eller uten hensikt har sine fingre med i spillet. 

Det kan kanskje være av interesse å trekke fram noen flere 
eksempler; men for ikke å komme for langt ut på viddene, skal vi 
holde oss til Europa og mest til Norge. 

Fra eldre tiders historie vil de fleste huske at pesten, svartedauen, 
kom med en skute til Bergen i 1349, visstnok som vedheng til svarte 
rotter. Rottene er jo det en kaller «kulturfølgere», og også den brune 
rotta liker seg som blindpassasjer ombord (om enn ikke på 
motorfartøyer av en eller annen grunn); også den ser ut til å ha 
vandret inn i Norge over England omkring 1750, men har kanskje 
også tatt landevegen fatt gjennom Sverige. 

Vi skal ikke her repetere bisamrottas sørgelige saga i Mellom-
Europa - jeg går ut fra at de fleste har hørt om dens ødeleggende 
framtrengen fra sentret ved Praha, hvor den kastet av «lenker, bånd 
og tvang». Fra år til år siden 1905 er dens utbredelse kartlagt, så den 
for så vidt er et interessant skoleeksempel. Det er jo vel og bra at den 
anses som et verdifullt innslag i dyreverdenen i ukultiverte finske 
områder, hvor primitiv jakt ennå er hovednæring for mange. 

Det var også pelsfarmerne som velsignet Norge med villminken, 
og det kan kanskje med tiden ha sin interesse å studere om de 
pengene minkfarmingen bringer inn i landet, kommer til å veie opp 
de skadene villminken anretter i det lange løp. Under alle forhold 
bringer den en forrykning i den norske dyreverden og dens ballanse 
som ikke kan vurderes i penger, og den har brakt inn et unorsk 
moment i vårt dyreliv. Dette lar seg ikke verdsette i dollars (enda om 
den er av amerikansk opprinnelse) eller andre penger. 

En stadig trusel mot vårt land er potetbillen, selv om det til dato 
mest har vært en kold krig, vi har hatt følelsen av. Også den er av 
amerikansk avstamning, og den kom som nissen på høylasset med 
poteter fra Amerika til Frankrike omkring 1922 og har siden bredt 
sine herjinger over Mellomeuropa. Den har også i siste tiår eller noe 
mere enkelte ganger gjort landgangsforsøk i Norge, men så vidt vi 
vet uten hell, da det entomologiske heimevern hittil har greidd 
brasene bra. 

etter de spredte opplysningene vi har fra eldre tider, at klima-
bestemte svingninger flere ganger har grepet inn i vår dyrebestanns 
forhold både med hensyn til individtall og til geografisk (horisontal) 
utbredelse. Svingningene har tidsmessig de forskjelligste bølge-
lengder, og det er mest «langbølgene» som har mere inngripende 
betydning for de geografiske forskyvningene. 

Forholdene på landjorden skifter langsommere og kan ofte være 
mindre greie å tyde på grunn av sammenvevningen med terreng- og 
biotopforhold og vegetasjonsforholdenes forholdsvise stabilitet. I 
havet derimot retter de frittlevende organismer seg så å si 
øyeblikkelig etter miljøfaktorene (strøm, temperatur, saltholdighet 
o.s.v.), noe som gjenspeiles i fiskeriene. Bunndyrene kommer 
langsommere etter, især de av dem som bare har kortvarige eller helt 
mangler frittsvømmende larvestadier. 

De klimatiske endringene kan også gjøre at arter dør bort, at 
nye arter vandrer inn eller brer seg til nye områder i landet. Rådyrets 
spredning fra de snevre Østfold-områdene, der det levet omkring 
hundreårskiftet, til Sørlandet og vestover og nordover gjennom 
dalene og helt nord til i Helgeland nå for tiden, hejrens forskyvning 
av nordgrensen for hekkeområdet sitt fra Hitra til nord for Svartisen 
i siste halve hundreår kan nevnes som et par eksempler. 

Det er naturligvis av aller største interesse å kunne forfølge slike 
klimatisk bestemte, faunistiske endringer i deres enkeltheter, og det 
kan vi bare gjøre ved på alle steder i landet å holde dyrelivet under 
konstant observasjon og registrering. Ikke så å forstå at alle disse 
registreringene bør gis ut i trykken slik som statistisk byrås endeløse 
tallrekker eller planktontabellene i det første tiår av den 
internasjonale havforsknings saga. Slikt har vi ikke råd til. Men 
innberetningene bør innforlives i våre museers arkiver og bli gjen-
stand for sammenliknende undersøkelser hvert 25de år eller så, og da 
kan det gis et trykt resyme av resultatene, hvis disse skulle vise seg å 
være av vitenskapelig mere almen interesse. 

Vi har også en gruppe faunistiske endringer, nyoppdukkende 
arter, hvor innvandringene fra først av skyldes helt andre, la oss si 
menneskelige faktorer. Det mest nærliggende eksempel å peke på er 
vel kanskje å finne i Rustads artikkel i dette nummer av Fauna 
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Vi skal ikke gå inn på ferskvannsområdene og forholdene der. 
Import av fremmede sportsguder som amerikansk bekkerøye og 
andre har det vært eksperimentert med her og der; men gleden ved 
det har vært «så ymse». 

Et av de mest omdisputerte dyrene i Fennoskandias faunistiske 
saga i senere år har vært den lille ruren Balanus improvisus som 
setter seg under bøyer og småbåter i vårt Skagerakområde, særlig 
hvor det er rimelig innblanding av ferskvann. Arten ble beskrevet 
av Darwin i 1854, og han kjente da arten fra Nord- og Søramerikas 
østkyst, et par lokaliteter på engelske kysten og muligens et sted i 
Belgia. Det er imidlertid opplyst at arten var kjent fra Østersjøen 
alt i 1844. Den holder mange steder til i nesten helt fersk vann og i 
Fauna och Flora 1950 opplyser Alex. Luther at arten alt i 1868 ble 
funnet ganske alminnelig i finske farvann nordover til nordsiden av 
Ålandsøyene. Samme sted uttaler Gislen 1950 om Darwins 
uttalelser at de «tala for at arten med skeppsfarten overforts från 
Amerika til Europa och efter att i början ha varit sällsynt på sist-
nämnda kontinent senare allt raskare utbrett sig i Europas brack-
vattensområden.» 

I Norge var Balanus improvisus ikke kjent før først i 1920årene, 
da jeg kunne vise at den opptrådte ganske alminnelig i hele 
Oslofjorden (jeg hadde uten tvil mange ganger sett den under små-
båter ved Horten alt i 1890-årene, hvor fiskerne der kalte den 
«skjælru»). Undersøkelser mellom Tønsberg og Arendal ga til 
1924 negativt resultat, og i våre museer fantes arten i det hele ikke. 
- Senere har cand. real. Brynjulfsen funnet den nedover langs 
Sørlandskysten. Men det er vanskelig å avgjøre sikkert om dette 
skyldes vandring etter 1924. 

Derimot har Skandinavia iallfall hatt besøk av en vakker liten 
amerikansk småmanet Gonionemus murbachi som tidligere bare 
var kjent fra et par steder ved østkysten av U.S.A., hvor den til 
gjengjeld opptrer i store mengder, særlig i ålegrasområder. I 1921 
fant jeg et fullt kjønnsmodent eksemplar ved Skipelle litt sør for 
Drøbak hvis identitet ble fastslått av P. L. Kramp i København; jeg 
antok at maneten måtte være kommet til oss i ballasttankene på en 
båt fra Amerika. Senere er noen få eksemplarer funnet i Gull-
marsfjorden i Bohuslen i 1923 og 1930 og også noen ved Roscoff 

i Frankrike 1930. Det er mulig at arten kan ha funnet seg til rette 
og lever videre på noen av disse stedene. Men de meget få 
zoologene som interesserer seg for småmaneter søker vanligvis 
ikke etter slike i ålegrasområdene. 

Den såkalte tøffelsnilen Crepidula fornicata levet før bare ved 
Nordamerikas østkyst, hvor skallene av levende østers var ynd-
lingsoppholdsstedet dens. Omkring 1880 kom den med østers, 
sendinger til England og spredte seg snart på østersbankene langs 
sør- og østkysten. Omkring 1930 var den blitt høyst alminnelig på 
hollandske østers og kom med i import av østersyngel til Limfjorden 
i 1934 og alt i 1939 var töffelsnilen blitt tallrik der. 1948 ble arten 
tatt ved Fredrikshavn i Kattegat og nådde Skagen det følgende år. 
Da den har pelagiske larver, er det høyst sannsynlig at vagabondene 
snart vil nå fram til svenskekysten og komme videre nordover og 
inn i våre kystfarvann langs Skagerak - som om våre østers og 
blåskjell ikke skulle være utbyttet av rovdyr nok fra før! 

Tilslutt skal jeg bare peke på den kinesiske ullhåndkrabben 
Eriocheir sinensis som kom til en eller annen tysk havn 
(Hamburg?), antagelig i algebevoksningen eller tankene på en skute. 
Krabben forplanter seg i kystfarvannene, men lever ellers sitt liv i 
elvene, hvor den graver ganger i dammene, så disse rauser sammen 
mange steder, og samtidig har den det med å delikatere seg med fisk 
som sitter i garn eller har kommet inn i rusene, så den er særlig høyt 
elsket av fiskerne - ennå har selv tyskerne ikke funnet den særlig 
brukbar i industriell eller annen retning. Dette skadedyret forsøkte 
seg i Danmark ved innløpet til Limfjorden fra vest 1927 og spredte 
eksemplarer er senere tatt ved kysten og i elveløp i Danmark, men 
ser heldigvis ikke ut til å trives der; sannsynligvis er klimaet for 
kjølig for dem der. Det samme synes å være forholdet i Sørsverige 
og langs den svenske Østersjøkysten, hvor også enkelte eksemplarer 
skal ha våget seg frampå. 

Disse spredte eksemplene sammen med Rustads jomfrulandske 
musling varsler oss om å være på vakt. Vår tids kommunikasjoner 
med hurtiggående fartøyer og flygemaskiner i langfart har sine store 
skyggesider også, da de mere eller mindre ufrivillig bidrar til å lette 
mulighetene også for andre organismer enn mennesker til 
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og asurblå skråstriper oventil og gule og blekblå nedentil. Dette 
mønstret har gitt opphav til navnet fjesing som er avledet av et 
germansk ord, som betyr broket eller flekket. 

å bli spredt utover til nye områder, hvor de kan finne gunstige 
livsmuligheter. Det gjelder ikke bare for skadedyr som det hittil er 
nevnt en del eksempler på, det gjelder like meget sykdomsspirer av 
mange slag, noe som helsemyndighetene naturligvis har måttet ta 
opp til drøftelse. På grunn av den ingeniørmessig oppdrevne farten i 
kommunikasjonene er sjansene meget større nå enn tidligere for 
organismene til å nå det nye levestedet i full vigør. Det nesten 
sykelige jag etter større fart hos konstruktørene har flere 
skademuligheter enn folk flest er oppmerksomme på. Og biologene 
må søke å se alle mulighetene under ett. 

Fjesingen lever på sandbotn, hvor den graver seg ned så bare 
øynene, snuten og første ryggfinne er synlig. Slik ligger den og lurer 
på reker og småfisk, og når byttet er innen rekkevidde, skyter den 
fram med god fart. Den lever vanligvis på dypere vann, men om 
natten kan den forlate botn og gå på jakt i de høyere vannlag. På 
hvert av gjellelokkene har den en lang skarp pigg som er innesluttet 
i en hudfoll, så bare spissene er frie. Langs piggene er det to furer, 
og ved basis ligger det en del giftproduserende seller. Zoologene bør også være oppmerksomme på en annen side av 

saken. Den økte utvekslingen av faunaelementer som kan bli en 
følge av den sterke utvikling av kommunikasjonsnettet og farten, 
tjener til å «internasjonalisere» forholdene og vil - faunistisk-
geografisk - være en konstant lurende fare for mange av sær-
trekkene i et lands dyreverden. Dette har ikke bare en teoretisk-
vitenskapelig betydning. Hjemstavnsfølelsen, kjærligheten til hjem-
landet er uløselig knyttet sammen med naturen og dennes særpreg. 

 
Fjesing. 

Ved basis på hver side av de to første piggstrålene i den første 
ryggfinnen ligger det også slike giftproduserende seller, og langs 
strålene er det en fure. Det er ingen direkte forbindelse mellom 
disse sellene og piggenes furer, så det er sannsynlig at giften blir 
frigjort ved beskadigelse av piggene (f.eks. ved stikk). Da giften står i 
et visst overtrykk, vil den flyte ut gjennom furene på piggene og inn 
i såret. 

Fjesing - en fisk med giftredskaper 
Av Arvid Hylen. 

Fjesingen (Trachinus draco) som på Sørlandet kalles «Petter-
mann» er en fisk i vår fauna som er lite kjent blant folk. Dens 
geografiske utbredelse går fra Vest-Afrika og Middelhavet til 
Sveriges og Norges vestkyst. Den er alminnelig i Nordsjøen, 
Skagerak og Kattegatt. 

Den store fjesingen som skal omtales her, kan bli opptil 40 cm 
lang, men er hos oss sjelden over 20-30 cm lang. Kroppen er 
langstrakt og litt sammentrykt fra sidene. Munnen står skrått opp-
over. Alle finnene er velutviklet, og den forreste ryggfinnen har 
spisse piggstråler og er svart i forkant. Fargen på ryggsida er brun-
grønn og på buksida sølvgrå. På sidene er det mange brungrønne 

De fleste forgiftningene forekommer hos fiskere og skyldes 
skjødesløs omgang med fisken, og ifølge svenske fiskere er det like 
vondt å stikke seg på en død fjesing som på en levende. I Norge er 
ikke «fjesingforgiftning» noen alvorlig plage, da fisken forekommer i 
små mengder. I Sverige er risikoen for forgiftninger mye større, da 
en del fiskere senhøstes og om vinteren driver et utstrakt trålfiske 
etter fjesing, vesentlig på vestkysten. Fiskerne kan også få den i 
sildegarna, og da disse gjerne trekkes i tussmørke, er faren for 
forgiftning stor. Det meste av fjesingen sendes til England og 
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fikk trukket ut av massen en giftig væske. Noen dråper av den ble 
sprøytet inn i låret på et marsvin. Dyret fikk øyeblikkelig krampe og 
døde etter 2-3 dager. Tre dråper ble injisert i en vene i øret på en 
kanin, og denne dosen var nok til å forårsake døden i løpet av 3-10 
min. Liknende forsøk utførte Evans med en katt som veide 3,4 kg, og 
0,1 g tørket gift forårsaket til å begynne med et raskt fall i 
blodtrykket. Siden steg dette til det normale, men avtok straks igjen 
og etter to minutter inntraff døden. 

Frankrike, og fiskerne oppnår gode priser for den. Men i de land 
hvor den brukes til mat, er det påbudt at forkroppen med gift-
kjertlene kuttes av før fisken bringes ut på markedet. 

Fjesingen og dens giftighet har vært kjent langt tilbake i tida. 
Alt omkring år 100 nevnte Plinius at «araneus» som trolig var 
Trachinus araneus (Middelhavsart), hadde en meget farlig pigg på 
ryggen. Et stikk eller risp av denne kunne ha de alvorligste følger, og 
Aldrovandi (på 1500 tallet) mente dette ikke skrev seg fra en spesiell 
gift, men fra den form såret fikk og hvor langt piggen trengte inn. 
Denne oppfatning holdt seg inntil svensken Alman i 1841 beskrev 
giftorganene på gjellelokkene hos den mindre fjesingen (Trachinus 
vipera). 

Den franske naturforsker Guillaume Rondelet var visstnok den 
første som beskrev symtomene ved fjesingforgiftning (omkring 
midten av 1500 tallet). Han og senere forskere har bemerket at 
smerten er det dominerende ved et fjesingstikk. Den setter kraftig 
inn med en gang en stikker seg og vedvarer så støtvis i flere timer 
eller opptil et døgn, dersom den sårede ikke kommer under be-
handling. I utenlandsk litteratur kan en finne mange beskrivelser av 
hvordan folk prøver å døyve smertene. Noen forsøker å få fingeren til 
å dovne bort ved å slå den med en hammer, andre tuller den inn i 
papir fuktet med eter og tenner på. Andre kan i sin fortvilelse hoppe 
overbord. Ved siden av smertene forekommer ofte krampetrekninger 
og i sjeldnere tilfeller vedvarende krampetilstand. Delirium og 
blødninger i huden er heller ikke ukjent. 

Briot fant at giften virket ødeleggende på de røde blodlegemene 
(hemolyse) hos mort, abor, marsvin, hest og menneske, selv etter at 
giften var opphetet til 75° i en time. Han innpodet også små doser av 
giften på kaniner og fikk da et serum som viste seg å være meget 
effektivt overfor fjesinggiften. Forsøksdyrene kunne tåle flere ganger 
den dødelige dosen, dersom de først hadde fått en sprøyte med 
serum. Om mennesker også kan gjøres immune mot fjesinggift er 
enda ukjent, men svenske fiskere mener imidlertid ikke det er mulig, 
for de fiskere som har stukket seg flere ganger, påstår at det er like 
vondt hver gang. Da symtomene ved forgiftningen er svært like de 
som opptrer ved slangeforgiftning, har man forsøkt om kobraserum 
virker, men resultatet har vært negativt. Det vanlige slangeserumet 
har enda ikke vært forsøkt, men det ville være verdt å prøve det. 

Et av de midler mot fjesingforgiftning som har vært brukt i lang 
tid, er fjesing-lever og fjesing-kjøtt som trykkes mot såret. Mening-
ene om virkningene er delte, noen sier den døyver smertene og 
motvirker forgiftningssymtomene, mens andre sier det ikke har noen 
virkning i det hele tatt. Svenske fiskere har større tro på ammoniakk 
eller eter, og ingen fiskebåt går på fjesingfiske uten disse midlene. 
Evans som trolig har den største erfaring på dette området, 
anbefaler å sprøyte inn i såret ca. 1-2 ml. av en 2-5 °,/o 
kaliumpermanganatoppløsning. Dette midlet skal lindre smertene og 
motvirke alle de andre forgiftningssymtomene. For å hindre 
sekundære infeksjoner bør litt av et sulfapreparat drysses på såret 
og det bør forbindes. Statens Institut for Folkehelsan i Sverige har 
laget ampuller med 2,5 % og 5 % kaliumpermaganatoppløsning til 
bruk for fiskere, men jeg kjenner ikke til om dette medikamentet har 
svart til forventningene. 

Nesten alltid etter et fjesingstikk hovner det skadede lem opp, 
og er det en finger det har gått ut over, hovner som regel armen opp 
like til armbogen. Hevelsen kan sitte lenge i dersom den ikke 
behandles, og det har forekommet at en har vært nødt til å ampu-
tere fingre. Sekundære infeksjoner med oppsvulming av de regio-
nære lymfekjertler forekommer også, og Evans mente årsaken 
kunne være at de hvite blodlegemene ble lammet av fjesinggiften. 
Feber er også vanlig, og det er nevnt tilfelle hvor fjesingstikk har 
hatt dødelig utgang. 

Flere forskere har eksperimentert med fjesinggiften, og de 
viktigste resultater skal nevnes i all korthet. 

Briot skar ut piggene på gjellelokket, knuste giftkjertlene og 
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Endelig, 7. april fikk jeg etter avtale bli med Wilhelm Willman på 
hans motorbåt neste morgen; unge Hermann Lyngøy fulgte ham 
med linebruk vest i skjærene. - Om morgenen 8. april gikk vi forbi 
Jødokka, hvor det bryter fælt. Noen sel så vi ikke. 

Den kjemiske sammensetning av giften er enda ukjent, men 
siden forgiftningssymtomene er så like de som forekommer ved 
slangeforgiftninger, ligger det nær å tro at de tilhører samme gruppe 
av kjemiske stoffer. 

Vi nærmet oss Grønnskjær ved storfjære klokka halv ti. Her ser 
vi 7-8 hav-erter på det steile skjæret ca. 350 m borte og etter hvert 
som vi siger nærmere ser vi at det er mange dyr, så det kan bli 
vanskelig å telle dem. Dyrene ligger på øst- og nordsida av det 
midtre Grønnskjæret. 

Telling av havert i Froan 
Av Arnold Tgv. Gisvold 

Det er svære kolosser her, svartaktige og mørkebrune, en enkelt 
har lys, rødlig pels. Det er en god del lysegrå, middels store dyr, 10-
12 stykker - fjoråringer, resultatet av fredningen. Så var det 7-8 dyr 
på nordsida - vi har sett ialt 35 dyr. Bråere enn vi fikk se dem var 
de forsvunnet igjen. Alle gikk ut sundet mot nordvest gjennom 
brattene og ut i havet. 

Det er vel få bymennesker som har kjennskap til dyre- og 
fuglelivet på Froøyan ytterst i skjærgården i Sør-Trøndelag og enda 
færre har erfart noe ved selvsyn. Under mitt opphold der ute 18. 
februar til 18. august 1954 samlet min hovedinteresse seg om å 
komme til klarhet over hvor stor bestanden av hav-ert (Halichoerus 
gryphus Fabr.) er på denne dens største yngleplass i Norge. 

Takket være hensynsløs jakt og fangst har bestanden av denne 
selarten tatt katastrofalt av i de senere år. I Sør-Trøndelag ble den 
fredet i ellevte time ved kgl. resolusjon 24. april 1953. 

Hannen kan bli 3 m lang og veie opptil 300 kg, hunnen er noe 
mindre. Ungen kastes i oktober eller november måned og parringen 
går for seg 8-14 dager etter. 

Selv om menneskene lar hav-ertungen i fred, trues den av farer. 
Ørn kan slå ned på den og tungbåra kan ta dens liv. - Den nyfødte 
ungen holder seg i ro en tid på skjæret der den er kommet til verden 
og får die av sin mor. Den har gylden hvit, vakker pels. Kroppen er 
om lag 1 m lang, vekten ca. 25 kg. Foreldrene er vanlig meget 
nærsøkne og engstelige for ungen i denne tiden. 

Hav-ertens egentlige tumleplass er ytterskjærene, de gamle 
veideskjær. Skal en ut dit, må det være forholdsvis vindstille og 
framfor alt må tungbåra ikke gjøre seg gjeldende. 

I sju uker måtte jeg vente på sjangsen. Noen korte turer med 
småbåt var det blitt, småturer hvor jeg så en og annen einstøing, 
deriblant en stor hann, en diger «ratje». - Jeg visste, det var dyr der 
ute, hvor mange var det store spørsmålet. De mange beretninger jeg 
hadde hørt om selmengden vek sterkt av fra hverandre, så det var 
all mulig grunn til å se å komme til bunns i saken. 

16. april var vi igjen på farten, stakk ut om ettermiddagen, da 
det var blanlcstille i sundene. 

Det er atskillig dønning etter gårsdagens nordveststorm. I en 
avstand av 1200-1500 m får vi øye på dyrene som ligger på samme 
plassen som forrige gang. De er samlet i to grupper oppover berget. 

Da vi er om lag 300 m, fra skjæret, glir flere av de store gråblå 
beistene mot sjøen med lavtliggende hoder. Der går 4 i sjøen. Der 
ser vi den lysende hørgule fra sist, og så går 7 til i sjøen da vi er 
mindre enn 200 m fra dem. På få øyeblikk er alle dyrene i sjøen, 35 
ialt, sikkert de samme som forrige gang. 

Hav-erten står på brottskavlene, flere ganger 5-6 tett sammen; 
3 av dem er særlig ruvende. Dette må være gamle hanner. Særlig er 
det en flekket som er imponerende. - Merkelig nok søkte selene 
denne gang ikke rett ut gjennom brottene og i 15-20 minutters tid 
hadde vi god anledning til å studere dem. 

24 april. I 8 dager har skodden ligget over hele øysamfunnet. 
Vi starter klokka sju mot veideskjærene igjen. «Hain legg på lainn 
på Jødokka!» - det er 600 m dit. Farlig farvatn, båra drar. Da dyrene 
går i sjøen, teller vi ialt 13 stykker. 

På Grønnskjæra er det ingen hav-ert idag, og vi ser heller ikke 
den fremmedartede selen som var her forleden, kanskje en russe-
kobbe. 
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Arten opptrer mange ganger i stare flokker og må sies å være 
vanlige fugler her. Storspovenes reir er enda ikke funnet, men av 
fuglenes engstelige opptreden på spesielle områder, må man gå ut 
fra at flere par ruger her. Ved Ask, ved utløpet av Soknaelva i 
Tyrifjorden, har også storspoven årlig hekket. 

Vi kommer inn i et nytt skjærkompleks. På vestre Utgroinn-
skjæret ligger en del hav-ert, vi teller 22, og på midtre Utgroinn-
skjæret lå 3; med de 13 på Jødokka blir det 38. 

Minnet om kjempende «ratjer» lever; klasken når de slo hver-
andre med baksveivene lød som rifleskudd og hannenes kamprop i 
høstnettene mest som rop fra skipsmannskap i ytterste nød. 

En melding i Ringerikes Blad 22/4-52 om at 7 storspover slo seg 
ned på det gamle rugefeltet sammen med en henstilling om å la 
disse uskadelige fuglene være i fred, lot til å bli respektert av folk. 

I 1955 hekket noen få par på dette stedet og 13. april slo 8 
storspover seg ned helt nede ved fjorden ved Ask. Disse er imidlertid 
senere ikke iakttatt, antagelig har de da dratt videre. 

Som en konklusjon av iakttakelser og opplysninger om stor-
spoven på Ringerike må man slå fast at denne fuglen har sin faste 
plass i faunaen her, og ikke kan betegnes hverken som tilfeldig 
besøkende eller bare som streif- eller trekkfugl. 

Jeg trålet området, spurte og lyttet meg fram overalt. Dette 
sammen med dagboksnotater ført gjennom årrekker gjør at jeg 
mener å være temmelig nær de faktiske forhold, når jeg anslår hav-
ertbestanden til 45 dyr i Froan sommeren 1954. 10-12 av dem var 
fjorunger, resultatet av første års fredning. 

Etter pålitelige opplysninger jeg har fått om ungekastingen 
siste høst, tør en rekne med ytterligere 15 unger, slik at bestanden 
idag skulle utgjøre 60 dyr. 

Eivind Fossheim jr. 

Det er denne stammen vi har å bygge videre på. Stor er den 
ikke; men vi kan prise vår lykke over å ha den. 

Spørsmålet om hav-erten er monogam eller polygam har 
tidligere vært diskutert. Den kjente kobbejeger Jacob Gjesingen 
hevdet bestemt at den er polygam og at hannen kjører mellom flere 
hunner og undersøker om disse er løpske. Det kan derfor være 
vanskelig å berekne bestanden etter antall par. 

Det er alminnelig oppfatning blant fiskerne at hav-erten 
«fallas», d.v.s. streifer omkring. Dette tyder på at den virkelig foretar 
streiftokter i skjærgården, t.eks. Røyrvik og Viknaområdet, hvor det 
er adgang til jakt og fangst året rundt. Merking av småunger ville 
klargjøre dette. 

Tretåspett med 6 unger. 

Ettersom ornitologisk litteratur kan fortelle at tretåspetten ikke 
legger flere enn 5 egg vil jeg opplyse om en iakttagelse jeg har gjort. 

Den 19. juni 1952 ringmerket jeg 6 unger av tretåspett i et reir i 
en tørrbjørk ca. 4 meter fra bakken. Bjørka som er et av trærne i 
den lang alleen i øvre Hønengate i Hønefoss sto kloss i gaten med 
stor trafikk. De voksne fuglene ble ofte iakttatt en kilometer fra 
reiret i en elveskråning, hvor de samlet føde til ungene. 

I 1951 var det også tretåspettreir i bjørka, men da en halv meter 
høyere oppe. 

Eivind Fossheim jr. 
Det må bli slutt på dette uføret, målet må være totalfredning og 

det minste som må gjøres, er å frede hav-erten i Nord-Trøndelag. Vidjespurv på Averøya. 

Smånotiser 
Storspoven på Ringerike. meters avstand og kunne se det brune tverrbåndet over brystet, 

I brev 14. november 1953 som av Edv. K. Barth er sendt inn til 
«Fauna» forteller Torleif Hoset, Bådalen, at han den 18. oktober 
1953 iakttok en vidjespurv om lag 100 meter nedenfor toppen av 
Meekknoken (700 m høy) på Averøya, 2 mil SV for Kristiansund N. 
Fuglen ble identifisert ved hjelp av Rolf Viks bok «Fuglene i farger» 
som Hoset hadde i lommenHan kom innpå fuglen å 56 

For å belyse storspovens utbredelsesområder på østlandet vil det var ikke helt sammenhengende. Fuglen var lysegrå under og 
;eg her nevne litt om fuglens plass i Ringerikes fauna. hadde en markert lys stripe over Øyet. Hetten var mørkere enn 

Ved Synneren ved Tyrifjorden som er litt av et ønskested for fuglens overside ellers. Den eneste avvikelsen fra bildet i Viks 
vadefugler, har det, så lenge folk kan huske, holdt til storspover. bok var at fuglens overside var mere gråbrun enn vist der. Det 
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stormen 24, juni. Vi fant et annet tomt reir og så tre temminck-
sniper, derav en som satt i strandkanten og sang. 

iakttatte eksemplaret var en hun, det framgår av at det brune 
båndet rundt brystet ikke var helt sammenhengende. 

Red. Høknesøra er en eller rettere flere ganske store, flate ører, dels 
halvøy, dels øy, i utløpet av Namsen. Vegetasjonen er kortvokst gras 
og moser samt mye engsoleie og gåsemure og enkelte andre urter, 
og på de ytre partiene strandgras og tiriltunge. Det ser ut til at 
temmincksnipa helst legger reiret på de stedene der det er minst 
gras, etter de reirplassene jeg ble vist. På øra forekommer dessuten 
rødstilk og storspove og lengst ute sandlo og tjeld. I skogen innerst 
på øra holdt bl, a. gulsanger til. 

Kristen Krogh. 

Tornsanger og temmincksnipe ved Namsos. 

Tornsangeren (Sylvia communis Lath.) får nå oppgitt 64° n. br. 
som sin nordgrense i Norge, idet mine observasjoner ved Steinkjer 
visstnok er de nordligste. (Se f. eks. «Fuglene i Norden».) Nå er 
imidlertid tornsangeren kommet til Namdalen. I de varme dagene 
etter sankthans i 1953 hørte jeg den noen ganger på Bjørum i 
utkanten av Namsos, der jeg har bodd til nå. Første gang var 25. 
juni og siste gang visstnok 5. juli. Både før og etter denne tid var 
jeg mye bortreist. Noen nærmere undersøkelser fikk jeg ikke 
anledning til å gjøre, og observasjonen ble nærmest stående som 
usikker. 

Konglebiten, Pinicola enucleator (L.) funnet rugende i Lierne. 

Den 8. juni 1955 ble det funnet et konglebitreir i nærheten av 
Kingen i Nyborg statsskog ved riksgrensen i Sørli. Reiret ble funnet 
om kvelden av min bror Nils von Krogh og undersøkt nærmere av 
meg dagen etter. Det lå i glissen blandingsskog av gran og bjørk på 
steinet mark, ca. 5 m. fra en sti og ca. 200 m fra en stor bekk 
(Dalbekken). Det var atskillig snø i skogen, - våren var som kjent 
den seineste i manns minne. Det var vanskelig å ferdes utenom 
stien, som var kjørt om vinteren. 

Reiret lå 2,90 m o.m. i en liten gran, ca. 1/2 m fra toppen. Fuglen 
lå hardt på og måtte løftes av da min bror fant det. Seinere fløy den 
av når vi begynte å klyve opp i en bjørk ved siden av. De 4 eggene 
var, litt ruget. Det var tre av «dompaptypen» og ett av «trostetypenv. 
Siden funnet var et rekordfunn, ble reiret tatt og sammen med to av 
eggene sendt til Videnskapsselskapets museum i Trondheim. 

I 1954 fikk jeg på en tur til øya Jøa utenfor Namsos den 11. juni 
se og høre en tornsanger ved gården Hov. Den holdt til i et bjørke- 
og vidjekratt i nokså fuktig lende. Her fikk jeg konstatert 
tornsangeren sikkert i Namdalen. 

I år(1955) viste så tornsangeren meg at den også forekommer 
ved Namsos. Den 2. juni - da jeg var hjemme igjen etter en ukes 
fravær, - fikk jeg høre den i nærheten, og den kom også helt inn i 
hagen min. De nærmeste dagene etter horte jeg den også. Fra 7. til 
23. juni var jeg mest bortreist, men seinere har jeg hørt den noen 
ganger igjen, like til i dag, 3. juli. Den holdes visstnok mest til i en 
hage med gamle bærbusker på en av Bjørumsgårdene. Antagelig må 
den ruge her i år. 

Tornsageren har, dermed flyttet sin nordgrense vel 1/2 bredde-
grad, idet finnestedet på Jøa ligger på nær 64° 40' (Namsos på ca. 
64° 28'). 

Konglebiten er i følge litteraturen aldri funnet rugende utenom 
Finnmark i Norge. I Sverige derimot er den funnet rugende helt 
nedover til Härjedalen og Dalarne, altså en god del lengre sør enn 
Sørli: Funnet er således et nytt bevis på Liernes sammenheng med 
svensk fauna. 

I fjor (1954) så jeg to konglebithunner i Sørli så seint på våren 
som 27. mai og fikk da mistanke om at konglebiten kunne 
forekomme der i rugetiden. 

Temmincksnipa (Calidris temmickii (Leisl.) ), som jeg trodde 
jeg ikke hadde nærmere enn i Børgefjell, har vist seg å ruge like ved 
Namsos. En gutt fra byen, Arne Aursnes, som er meget interessert i 
fugler og egg, kom i fjor sommer til meg med et egg som var tatt i et 
reir på Høknesøra, ca. 5 km ovenfor Namsos. Det var jo ikke tvil om 
eggets identitet, idet dvergsnipe skulle være utelukket. Arne 
Aursnes hadde visst om 3 reir der, og der var visstnok mange, sa 
han, men de ble dessverre ofte røvet av guttunger. Det er en 
fotballplass innerst på øra, og dessuten stor utfart dit om 
sankthanskvelden. 

Kristen Krogh. 

Noen fugler i Bergangrenn, Tinnoset, sommeren 1955. 

Det sure vårværet hadde vel skylden for at de fleste, tidlige 
trekkfugler kom noe senere enn vanlig. Duetrosten kom, iflg. dag-
boken, først den 18/4, over en uke senere enn vanlig. Hvorfor jeg 
nevner den er fordi sangen dens dominerte så absolutt her oppe fra 
den kom og inntil de andre trostene sang for fullt. Den 20/4 kom 

I år fant Arne Aursnes et reir der med 4 litt rugede egg 21. juni. 
Jeg var med ham dit 28. juni for å se nærmere på lokaliteten. Dette 
reiret var da borte, kanskje tatt av flommen under 
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sted som i 1951. Den holdt seg der i 2 dager og var lett å studere. De 
to delene som sangen består av, er av så vidt forskjellig karakter at 
man først ikke tror det er samme fuglen som synger. Når den første, 
raske, trilleliknende sangen er slutt, holder den en kort pause. Den 
siste delen likner fullstendig granmeisens lokketoner - og besvares 
prompt av flere granmeiser. 

Bastardnattergalen eller gulsangeren (Hippolais icterina) har ikke 
vært her på sin vanlige korte visitt denne sommeren. Allikevel står 
den i dagboken under 24/6. Den pleier synge her en times tid og så 
forsvinne igjen. Da denne ikke gav seg hele dagen, holdt på utover 
kvelden og på'n igjen fra 3 neste morgen, tok jeg kikkerten og gikk 
bort til den. Det var ikke gulsangeren. Det var kjærrsangeren (Acro-
cephalus palustris), og til og med to helt like, så den hadde altså konen 
med. De var svært beskjeftiget i et urtekratt bestående av mjødurt, 
takrør og syre, og jeg var helt sikker på at redet skulle bli mitt når de 
en gang hadde forlatt det. Det ble vel for tørt for dem etter hvert, for 
etter 15 dager var de vekk. Og det var også den lille bekken som 
pleier renne tvers gjennom urtekrattet. Kjærrsangeren og dens sang er 
så fullstendig og godt beskrevet av P. O. Swanberg i «Fuglene i 
Norden» at det var meget lett å konstatere at det var den. En 
tornsanger, og noe senere en hagesanger hadde rede i samme krattet. 

Kornspurven (Emberiza calandra,) holdt seg tett ved huset de par 
første ukene denne august. Den har jeg ikke sett her oppe før. Den er 
lett kjennlig på den noe tunge kroppen og lerkebrystet. 

Så er det min problemfugl denne sommeren: 

ringtrosten, og var her til og med den 25/5, sikkert på grunn av sne-
mengdene i fjellet. Den synger ikke her, slik den gjør i fjellet, men det 
vakre huju huju huju er vel verd å høre på. 

Kl. 3.45, natt til 19/4 blandet rødstrupen seg i koret av duetroster 
og svarttroster, og neste kveld kom også rødvingen med. Jernspurven 
kom 19/4 (12/4-53 og -54). Gjærdesmetten sang fra 18/4 og helt til 
23/7. Først den 27/4 sang måltrosten for fullt. Den 18/4 kom også 
bjørkefinken. Et par hunner overvintret og holdt seg ved fuglebrettet i 
jan. og febr. Heipipen kom 28/4 og holdt seg i jordene her helt til 
25/5. De første taksvalene kom den 23/5, og 25/6 fantes eggeskall 
efter klekking. Unger og egg av taksvale har vært sterkt beskattet av 
skjærene denne sommeren. Nesten alle taksvaleredene her i grenna ble 
ødelagt og plyndret i de første ukene av juli, og skjærene, som da 
hadde store, sultne skrikerunger, unnså seg ikke for å dra på hærferd 
inn på låvene og rydde ut blant låvesvalene også. Et av våre 
taksvalepar gikk straks igang med ny egglegging, uten å reparere 

Sv. og hv. fluesnapper kom 1/5 og besatte etter hvert 8 av fugle-
kassene. Rødstjerten må pent fortrekke herfra hver eneste vår. De 
første julidagene fløy fluesnapperungene ut, og noe senere så vi ikke 
en eneste sv. hv. fluesnapper lenger, men nå dukket rødstjerten og grå 
fluesnapper opp med sine familier. Særlig grå fluesnapper har det vært 
uvanlig mange av denne høsten den og trepiplerken

Vendehalsen har sin egen kasse som jeg har laget av en morken 
granlegg. Bekvemmeligheten er visst i minste laget for den, for i 
ukevis hører vi den hakke og arbeide der inne. Antagelig for å få den 
større. Like nervøs som den gjør småfuglene når den kommer, like 
nervøs er den selv når eggene er klekket, og det er skjærer i nærheten. 
Løvsangeren, den mest utholdende av samtlige sangere, hørte jeg 
senest i morges (25/8), og den har sunget hver dag siden den kom, den 
12/5. 

Den 13/5 var gulerla, eller såerla som den kalles her, (Motacilla 
flava thunbergi) og gråerla (M. cinera cinera) her i jordene, og den 5/6 
traff jeg dem i fjellet. Den 24/6 var de her tilbake med ungene sine. 
Langt fler gråerler enn gulerler denne sommeren. Gråerlen er også lett 
å ta på det skarpe skriket. Gulerlen låter som et skarpt låvesvaleskrik, 
og kan nesten forveksles med dette, mens gråerlens intense ouiisiip 
alltid får meg til å se etter lyden. 

Mølleren, (Sylvia curruca curruca) var her den 7/6. Dens kjente tla-
tla-tla fortalte oss det. Akkurat som tornsangeren kan også mølleren 
kogle og koseprate så man nesten tror å høre en hagesanger. Dagen 
etter var mølleren vekk. 

Den 13/6 hørte og så jeg den grønne løvsanger (Phylloscopus

Den 6/8 var det en fugl her som jeg ikke kan bestemme. Prøver å slå 
meg til ro med at det var en halvvoksen stær, men får det ikke til å 
holde. Størrelse som stær, eller noe større. Nebb: som stær, men 
svart, samt svart tøyle fra nebbroten til det svarte øyet. Fjærdrakten 
askegrå, uten spesifike kjennetegn. Når den spilet ut vingene, syntes 
fjærene på vinger og rygg å ha lysere kanter. Den virket klosset og 
tung i jordet. Humpet likesom i vei, og minnet der om en hakkespett i 
bevegelsene. I flukten var vingen avrundet og fliket, (som kråke-
slekten) og halen virket stump og avrundet. Den var lite sky, og jeg 
fulgte den i timer i kikkerten. Skriket var stygt, og også dette minnet 
om stærens. 

La meg til slutt få anbefale en bok til fugleelskere som jeg selv ble 
anbefalt i sommer, og som jeg allerede har hatt stor glede av. Den 
heter: A Field Guide to the Birds of Britain and Europe. Den har 1200 
illustr. og et hendig format. 

Chr. Kittelsen 
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Sotstjerten (Phoenicurus ochrurus gibraltariensis Gml.) snevær på denne tiden, utsatte den reisen til den 1. november. Den 
7. oktober overnattet unghannen for første gang i det portrommet 
hvor den antakelig var kommet til verden. Hunnen ble ikke sett der 
på denne tid, mens hannen fløy inn hver kveld inntil den trakk 
sydover den l. november. 

Som man kan se av fotografiet, var det i et laftehull at den søkte 
ly. Dette laftehullet ligger vis a vis inngangsåpningen til reiret i 
portrommet. Mange var det som fikk anledning til å betrakte ung 
hannen i dens nattekvarter, for den satt like rolig om den ble belyst. 
Da dette fotografiet ble tatt, ble det så lyst som om dagen, men den 
rørte seg ikke. 

ble første gang observert i Kongsberg 1951, da fuglene ruget ut 2 
kull. Første gang under en takstein på et mindre uthus, og annen 
gang i et innebygget portrom som tilhørte samme gård. I 1952 og 
1953 holdt fuglene til på samme sted og hadde også disse år 2 kull. 
Da også et par unge fugler bygde sitt reir, tenkte vi at nå skulle det 
bli en hel stamme av denne sjeldne arten i Kongsberg, men det ble  
dessverre ikke slik. 
I 1954 ble sotstjerten eller før 
7. mai, da en unghann avla, 
var ruget ut. Gamlehannen er  

den svarte rødstjerten ikke observert 
et besøk i den gård hvor de fleste kull 
ikke blitt iakttatt, så den er vel om 

kommet under trekket den ene eller den annen vei. Gamlehunnen 
viste seg mange ganger ved den tidligere rugeplass, hvor den noen 
ganger ble sett under henting av materiale til sitt reir. Skjønt fuglen 
hver gang fløy i samme retning med materialet, lykkedes det ikke 
dette år å finne redeplassen, enda en flerhet av speidere var på 
utkikk så ofte været tillot det. Heller ikke ble unger observert i 1954, 
så det blir spennende å se om noen av våre småvenner kommer i år. 

P. Auerdahl 

Bokanmeldelser 
Sotstjerten har ingen hast med å reise sydover om høsten. Den 
trekker omkring 18.-19. oktober herfra. Ifjor da det satte inn med 

Siegfried Jaeckel: Das Tierreich. III Würmer. 
Sammlung Göschen Band 439, 
Walther de Gruyter & Co., Berlin 1955. 
114 s., 36 fig. - Heftet DM 2,40. 

De senere årene har brakt atskillige endringer inn i den syste-
matiske oppfatning og inndeling av «ormenes» omfattende gruppe. 
Fra gammel tid har den vært et kaos. I det senere er den stadig blitt 
mere og mere oppstykket og omgruppert, enkelte grupper helt skilt 
ut. I Jaeckels meget sterkt sammentrengte framstilling er 5 
«stammer» i behold, nemlig flatormer, rundormer, nemertiner, 
kamptozoer og leddormer. Samtidig har han tatt med de 3 stammene 
protrakeater, tardigrader (bjørnedyr) og tungeormer som en slags 
overgang til leddyrene. 

Denne hendige lille boken er meget godt skikket som repetitorium 
og til å slå opp i, når en vil se etter de sentrale hovedtrekkene i 
anatomiske og andre karakterer som særmerker de enkelte 
ormegruppene ned til og med ordnene, og forf. har også i knappe 
ordelag fått plass til livsløpet hos enkelte utvalgte arter (særlig 
parasiter). Det hendige lille heftet bør være for hånden på mange 
steder, så zoologi-interesserte cg lærere kan ha lettvint adgang 'til 
det. 

Hj. Broch. 
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lignende dannelser er det primære og svømmeblæren det sekun-
dære. Torsten Pehrson: Vertebratenes systematik. 

En handledning for högre studier i zoologi. 
Svenska Bokforlaget Bonniers. 1954. 
177 s., 163 fig. - Sv. kr. 12,-. 

For alle klasser er det gitt en, dog ofte alt for kort, definisjon, 
med unntagelse av klassen mammalia! Her mangler definisjonen 
både for klassen og for de 4 første subklasser, mens femte sub-
klasse Eutheria har en lang definisjon. Problemet om pattedyrenes 
tannutvikling berøres ikke i teksten. Det gjengis imidlertid en 
foreldet tegning av Osborn. 

Lignende bemerkninger kan gjøres om mange andre punkter 
også. 

Forfatteren fremhever med reite i forordet at det hersker en 
følelig mangel på anvendelige bøker over vertebratenes systematikk i 
Skandinavia. Pehrson forsøker i sin bok å gi en oversikt over dette 
emne i en svært konsentrert form. Boken inneholder bare meget 
korte oversikter, og hovedsakelig kortfattede definisjoner. Den 
forutsetter såleder generelle kunnskaper om vertebratenes bygning 
og deres fylogenetiske og ontogenetiske utvikling. Pehrson tar særlig 
hensyn til paleontologisk materiale. Dette er selvsagt meget gledelig 
og riktig. Boken kan bli et kjærkomment supplement for zoologi-
studerende, som dessverre så alt for ofte under sin studietid nesten 
ikke hører noe om fossile former Bildestoffet er rikholdig og godt, og 
forfatteren har med vilje så å si utelukkende avbildet fossile former. 

Rent typografisk er det uheldig at navnene på underordner er 
satt med større typer enn navnene på ordner og familier, som er 
like store. Når det gjelder større grupper, som strengt tatt ikke er 
naturlige systematiske enheter (så som Gnathostomer, «Amfibia», 
Dinosauria, Ungulata m. m.) er disses navn helt usynlige, da de er 
skrevet med samme typer som teksten ellers. Alt dette virker 
forvirrende, og det er ikke lett å få en oversikt. 

I en slik oversiktsbok skulle det være naturlig å få angitt i all fall 
en del av de viktigste oversiktsverker og håndbøker. Dessverre 
mangler boken så å si helt litteraturhenvisninger. 

I det store og hele må man si at boken er ganske oversiktlig og 
grei. Man kan imidlertid reise en del kritikk. For det første 
forekommer det meg at avsnittet om pattedyrene er relativt for 
detaljert (92 sd.)> mens f. eks. de viktige avsnittene om agnather og 
fisk og om reptilier er temmelig kortfattede (resp. på 21 og 32 sd.). 
Den sterkt konsentrerte form gjør at enkelte definisjoner er 
ufullstendige og ikke står i samklang med hverandre. I det følgende 
vil jeg gi noen spredte eksempler. 

Tross alle disse, til dels mer formelle, mangler er boken utvil-
somt av stor interesse og betydning og vil sikkert bli flittig brukt ved 
skandinaviske universiteter. Man får håpe at en eventuelt ny utgave 
blir omarbeidet, slik at boken da fullt ut vil fylle de krav man bør 
stille til en moderne oversiktsbok. 

A. Heintz. 
Selve definisjonen av vertebrata er ufullstendig. Det nevnes 

ingenting om hodeskalle, nervesystem, finner, bilateral symmetri 
osv. I definisjonen av Agnatha er det kun nevnt at de har «terminal 
munn uten kåker». Men hos mange agnather er munnen ikke 
terminal! Det forekommer meg dessuten at man burde ha diskutert 
forholdet mellom gjellebuer og kjever. En litt mer inngående 
gjennomgåelse av Cephalaspider ville kanskje ha vært naturlig, 
siden det nettopp er disse fossile agnather man kjenner den 
detaljerte anatomiske bygning av. At Myxiner er «troligen reducerade 
avkomlingar av agnatherna närståande mellomformer emellom 
agnather och gnathostomer» - er en så pass hypotetisk påstand at 
den sannsynligvis ikke uten videre burde bli tatt med i en slik 
kortfattet bok. Det ville da være bedre å ofre noen ord på problemet 
om forholdet mellom kjever og gjelIebuer hos gnathostomer. Det er 
merkelig at Jarviks undersøkelser over Crossopterygiene ikke er 
omtalt, og hans systematiske inndeling ikke fulgt. Uttalelsen om at 
hos lungefiskene fungerer svømmeblæren «som lunge» er for 
kategorisk, da mange forskere mener at lunge 

Torsten Pehrson: Djurgeografi. 

Stockholm 1955. Svenska Bokforlaget Bonniers. 
171 s., 33 fig. i teksten, 26 kart. - Sv. kr. 12,-. 

«Djurgeografi är - heter det - läran om djurarternas utbredning, 
men denna defintion täcker ej hela sanningen. Den moderna 
djurgeografin år ej endast en samling notiser och uppgifter om 
forekomsten av skilda djurarter. Sådant tilhör den deskriptiva eller 
beskrivande djurgeografin, som i och for sig ej gor skål for 
benämningen vetenskap. Däremot åra de fakta -den samlat och 
samlar nödvändige som underlag for den vetenskapliga djur-
geografin, den kausala eller historiska djurgeografin, den forsk-
ningsgren, som söker reda ut orsakerne til djurens nuvarande 
utbredning, och det är denne djurgeografi som huvudsakligen skall 
behandlas hår.» Med disse ard som en alltid bør holde klart for seg, 
innleder professor Pehrson sin verdifulle lille bok. Boka 
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gir en grei orientering, særlig om dyreverdenens faunistiske ho-
vedtrekk under historisk-geologisk synsvinkel. Derimot har han, 
som han selv sier, skjøvet den økologiske siden av dyregeografien 
mere i bakgrunnen. 

Ingen kunne være nærmere til å skrive denne boka enn S. M. 
Marshall og A. P. Orr. I over 30 år har disse ta forskere studert 
rauåtas biologi, og i litteraturlisten til boka finner vi 14 arbeider, 
vesentlig om rauåta, som de har utgitt sammen, eller med andre 
medarbeidere. Det kan naturligvis være noe av en skjønnssak, hvor riktig dette 

er i en dyregeografisk lærebok i vår tid. Men det er tydelig at det på 
mange måter er litt av en fordel i dette høvet, bildet har blitt 
enklere og mange åpne spørsmål kommer derved klarere fram. 
Pehrsons skepsis overfor mange dyregeografers lettbygde landbroer, 
forsvunne kontinenter og andre mere og mindre lettkjøpte teoretiske 
konstruksjoner virker velgjørende. Den burde kanskje naturlig ha 
ledet ham over i mere økologiske resonnemanger; men det ville gjort 
framstillingen bredere og boken større. Forf. ser ut til å ha samme 
tilbakeholdenhet overfor vår tids økologisk bestemte dyregeografi 
som sin kollega Sven Ekman, det hviler over dem begge et visst 
konservativt preg. 

Land- og ferskvannsfaunaen er behandlet på 109 sider, mens 
havets dyregeografi bare spenner over 28 sider. Om dette kommer 
av at studiet av havets dyregeografi så helt overveiendee er øko-
logisk innstilt, eller om det skyldes at vi har Sven Ekmans store 
engelske og tyske utgaver av den marine dyregeografien å gripe til, 
skal være usagt. Men alt i alt er Pehrsons «Djurgeografi» sterkt å 
anbefale til alle som har interesse av eller bruk for å orientere seg i 
dyregeografiens grunndrag. Den er både grei og forholdsvis lettlest, 
om det enn naturligvis forekommer en rekke dyrenavn som vil være 
fremmede for mange lesere. Pehrsons bok må også her i landet 
hilses velkommen. Språket skulle ikke legge noen hindringer i 
vegen for en videre utbredelse  
Hj. Broch. 

Boka er greit og oversiktlig ordnet. Den er delt i 11 kapitler som 
omhandler rauåtas systematikk, anatomi, reproduksjon, utvikling, 
livssyklus, størrelse, vekt og kjemisk sammensetning, næring og 
næringsopptak, respirasjon, parasitter, og rauåta i relasjon til 
omgivelsene. I de aller fleste av disse kapitler har forfatterne med 
resultater fra deres egne undersøkelser. 

Billedstoffet er førsteklasses, Boka inneholder 63 diagrammer, 
bilder og fotos, de fleste originale. Jeg vil særlig nevne endel ut-
merkede fotos av rauåta i gyting, og av en naupliuslarve som slipper 
ut av egget. Ellers er diagrammer og tegninger klare og oversiktlige. 

Sist, men ikke minst, er der et saks- og personregister bak i 
boka. 

Meget av stoffet vil være kjent av dem som arbeider med 
plankton, fra tidligere arbeider, men det er en stor fordel å få det 
konsentrert og lagt frem på en slik Oversiktlig måte. Det er 
imponerende å se samlet hvor meget der er lagt ned av arbeide på å 
utforske rauåtas biologi, på den ene siden alle de mer analystiske 
undersøkelser av forekomst, utbredelse, livssyklus, verti-
kalvandringer osv., og dernest de eksperimentelle undersøkelser av 
utvikling, næringsopptak, surstofforbruk, fototaksis, m. m. 
Litteraturlisten omfatter ikke mindre enn 270 arbeider, og er 
ajourført helt til 1954. Men så kan Calanus finmarchicus regnes som 
prototypen på en kopepode, og de resultater som er oppnådd med 
den, kan mer eller mindre overføres til andre arter. 

S. M. Marshall & A. P. Orr: The biology of a marine copepod. 
Calanus finnaarchicus (Gunnerus). 188 sider, 63 figurer. 
Oliver & Boyd, Edinburgh & London 1955. 

Det kunne være fristende å gå nærmere inn på de forskjellige 
kapitlene i baka, men det vil føre altfor langt. Jeg skal bare nevne 
etpar ting som kan ha almen interesse: 

Rauåta er den første kopepade som noensinde er beskrevet, og 
det kan være smigrende for oss å vite at det var en nordmann, 
biskop Gunnerus, som først beskrev den i 1770 under navnet 
Monoculus finmarchicus. Artsnavnet har den fått beholde, enda en 
senere har funnet at den praktisk talt er kosmopolitt. 

Blant planktonkrepsene inntar Calanus finmarchicus eller rau-
åta en særstilling. Den forekommer i alle verdenshav, og er den 
absolutt viktigste arten i nordlige farvann. I enkelte områder kan 
planktonet fra våren til utpå høsten nesten utelukkende bestå av 
rauåte. Det er derfor naturlig at denne arten tidlig tiltrakk seg 
oppmerksomheten blant forskerne. I tidens løp har rauåta vært 
gjenstand for en lang rekke undersøkelser, både i sjøen og på 
laboratoriet. At de viktigste forskningsresultater nå er samlet i en 
bok, er, en stor fordel for planktonforskerne. 

Slektsnavnet Calanus ble først brukt av Leach i 1819, og vi får 
vite at det egentlig er, navnet på en indisk yoga som fulgte med 
Aleksander den Store fra India til Bagdad. Hver morgen mumlet han 
en indisk hilsen: «Kalan» eller «Kalyam», som betyr «Gud velsigne 
deg», og så kalte grekerne ham for Kalanos. De utstrakte 
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de nyvinninger og nye synsmåter som studiet av dyrenes oppførsel 
har gitt, «Dyrene har ikke moral» uttalte han blant annet; og det 
var kanhende et stikk i hjertet for dem som har en trofast, 
hengiven hund eller en edel katt i huset. 

Det ble holdt ta fugleekskursjoner, en til Lilløykilen, Fornebo og 
en til Dælivatn i Bærum; dessuten en insektekskursjon til trakten 
rundt Dautjern i Maridalen. 

Etter alle møtene på Blindern har vi hatt selskapelig samvær på 
Zoologisk Laboratorium, hvor vi har hygget oss med te, øl og 
rundstykker. Dette har vi arrangert for at medlemmene skal komme 
bedre i kontakt med hverandre enn de gjør på et møte i et 
auditorium. Vi har inntrykk av at det har vært meget vellykket og 
vil fortsette med det også i fremtiden. 

Oppslutningen om foreningens arrangementer har til dels vært 
meget god. 

antennene til rauåta har kanskje minnet Leach om en eller annen 
yogastilling. 

Tilslutt vil jeg presisere at vi har all grunn til å være Marshall & 
Orr takknemlige for at de har klart å samle sammen og få 
konsentrert en slik mengde av opplysninger. Boka kommer til å bli 
uunnværlig for alle som arbeider med planktonforskning. 

Kr. Fred. Wiborg. 

 

Meddelelse
fra Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening, vårsemestret 1955. 

Den 20. januar ble det holdt forsinket årsmøte på Blindern. Det 
nye styret fikk sammensetningen: Dagfin Møller, formann; cand. 
mag. Kåre Enge; Leif Johansen; Bjarne Sætre; stud. real. A. W. 
Brøgger. Denne lovendring ble vedtatt: 

«Osloavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Zoologisk Forening 
for de medlemmer som bor slik til at det faller naturlig for dem å 
delta i arrangementer i Oslo og nærmeste omegn. Medlemmer av 
Osloavdelingen blir de medlemmer av Norsk Zoologisk Forening som 
betaler en spesiell kontingent (for tiden kr. 2,-) til Osloavdelingen. 

 

s 2. Styret konstituerer seg med en sekretær som samtidig 
fungerer som viseformann, en kasserer og to styremedlemmer.» 
Gunnar Frydenlund holdt et morsomt kåseri om fuglefotografering 
og viste en rekke ypperlige bilder. 

Neste møte ble holdt 24. februar. «Spitsbergen i farger - fugl og 
blomster» var tittelen på dr. H. L. Løvenskiolds foredrag, som ga et 
utmerket innblikk i det karakteristiske fuglelivet og floraen der 
oppe. 

19. april hadde vi besøk fra Danmark. Møtet ble holdt sammen 
med Zoologisk Klubb. Mag. scient. Christian Vibe fra Zoologisk 
Museum i København kåserte am «Dyreliv på Nordøst-Grønland» og 
viste en fargefilm han hadde tatt opp der. 

«Zoologisk Museum fra kjeller til loft» hadde vi kalt ekskur-
sjonen 28. april; den ble meget vellykket. Fra kjellerens prepa-
rantverksteder og stinkende kokerom gikk turen gjennom kolossale 
insektsamlinger, magasiner, spesielle samlinger og typesamlingene 
til vi til slutt klatret opp en «hønsestige» for å se noen gevirer som 
hang på det aller øverste loft. 

27. mai holdt professor Hjalmar Broch et kåseri om «Dyr og 
mennesker» hvor han ved en rekke eksempler belyste en del av 
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