
«Er Myxine helt kjeveløs?» 
Av Natascha Heintz. 

Titlen på denne lille artikkel kan sikkert på mange virke 
forbausende, og man vil antagelig med en gang spørre: «Har 
Myxine ekte kjever? Det er neppe riktig. Den har da forlengst 
grunnfestet sin stilling som en av de få ekte kjeveløse hvirveldyr - 
Agnather - som vi idag kjenner.» 

Til dette kan det bemerkes at visst vil Myxine fremdeles i 
praksis få lov å briljere med sine manglende ekte kjever, men 
likevel ikke helt. Undersøkelser av nylig avdøde professor Niels 
Holmgren i Stockholm synes å vise at det hos Myxine faktisk 
finnes anlegg til ekte kjeve- og tungebensbuer og 
bakenforliggende gjeldebuer. Denne artikkel bygger i alt vesentlig 
på professor Holmgrens undersøkelser som han først redegjorde 
for i et foredrag i Kg. Svenska Vetenskapsakademien i 1943, og 
som senere er blitt trykt i Vetenskapsakademiens Årsbok for 
1943.' 

*) Holmgren, Nils: Agnather och Gnathostomer. Kungl. Svenska Vetenskaps-
akademiens Årsbok for 5r 1943. pp. 337-351. 



Myxinoidea, hvor bl.a. slimålen hører til, og Petromyzontia med 
bl.a. niaugen, Petromyzen fluviatilis. En del forskere hevder at 
Myxinoidea og Petromyzontia i virkeligheten representerer to helt 
adskilte grener av agnathene som i millioner av år har utviklet 
seg hver for seg, og at de bør oppfattes som to selvstendige 
klasser. Deres likheter skulle i så tilfelle vesentlig skyldes at de er 
tilpasset omtrent samme levevis og ikke være betinget av et 
nærmere slektskap. 

Da Myxine ikke uten grunn er en av de best undersøkte 
hvirveldyr, kan det kanskje virke forbløffende at man har kommet 
frem til så pass sensasjonelle nye trekk i bygningen av dets 
kranium. Men årsaken til dette er nok først og fremst at man 
tidligere aldri har hatt til undersøkelse hverken Myxine-egg eller 
embryoner, og det er studiet av embryonalkraniet som har brakt 
de nye resultatene. 

I slutten av 1930-årene fikk noen fiskere i Kattegatt en dag i 
sine redskaper to egg av slimålen, Myxine glutinosa. Eggene ble 
heldigvis tart vare på og levert til Gøteborgs Museum, hvorfra 
professor Holmgren senere fikk de overlatt til undersøkelse. 

Eggene viste seg å inneholde delvis utviklete embryoner, men 
dessverre var bare det ene embryonet i en slik forfatning at det lot 
seg gjøre nærmere å undersøke bygningen av kranieanlegget. Men 
før vi går videre i beskrivelsen av det embryonale kranium hos 
Myxine og dets relasjon til kraniet hos det voksne dyret, kan det 
kanskje være på sin plass å gi en kort oversikt over hva vi egentlig 
mener med kjeveløse former i motsetning til de som har ekte 
kjever. 

Chordatene - dvs. dyr som en stund eller hele livet igjennom 
har en ryggstreng - chorda dorsalis - sammenfattes i dag som 
oftest i stamme Chordata. Denne gruppen deles vanligvis i fire 
understammer, nemlig Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata 
(Acrania) og Vertebrata (Craniota), og det er særlig denne siste 
understammen som har interesse i vår forbindelse, da alle hvirvel-
dyrene hører hit. 

Hodets sanseorganer og hjernen blir hos hvirveldyrene 
beskyttet og støttet av et brusk eller benkranium. Munnen kan 
være støttet av ekte kjever, slik vi finner det hos Gnathostomene, 
som omfatter den vesentligste del av hvirveldyrene fra haier og til 
og med pattedyr. De ekte kjevene er bygget av ben eller brusk og 
er mer eller mindre fast forbundet med den øverste del av kraniet. 
På den annen side står de formene som mangler ekte kjever. Det 
er Agnathene - de kjeveløse, dog kan deres munnparti delvis være 
støttet av bruskstykker, men disse kan ikke homologiseres med 
ekte kjever. 

For å lette den videre anatomiske sammenligning av kraniene 
hos Myxine på den ene siden og gnathostome fisk på den annen, 
følger en kort oversikt over kraniets utforming hos yathostome 
fisk, og vi kan da se nærmere på bygningen av kraniet hos et 
haiembryo (fig. 1). 

Kraniet er bygget av brusk og faller naturlig i to mer eller 
mindre vel avgrensete deler, neurokraniet og visceralkraniet. 
Neurokraniet er «kapslen» som omgir og støtter hjernen og 
sanseorganene. Det begynner forrest ved luktegruvene, så følger 
øyeavsnittet, bakenfor ligger hørsel- og likevektsorganene delvis 

 
I dag omfatter Agnathene noen ganske få former og sammen-

fattes gjerne i en klasse, Cyclostomata, som igjen deles i to ordner, 
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finnes det også rester etter ytre visceralbuer, men de spiller her 
ingen rolle som støtteapparat for munn og gjelder. 

Ser vi så på bygningen av kraniet hos de nålevende agnather, 
representert med : n art for hver av de to ordnene Petromyzontia 
og Myzinoidea, vil vi med en gang kunne slå fast at de i sin 
bygning avviker overordentlig meget fra gnathostomene og at de 
dessuten innbyrdes er meget forskjellig bygget. 

Agnathene mangler som nevnt ekte kjever, og deres munnparti 
blir støttet av noen små bruskstaver. Dessuten er deres gjeldebuer 
av en helt annen type enn de vi finner hos gnathostomene og kan 
ikke direkte sammenlignes med disses. 

trukket inn i kranieveggen, og kraniet avsluttes bakerst av 
occipitalregionen. 

Visceralkraniet støtter munnen og gjeldene. På 
embryonalstadiet blir det anlagt i form av en rekke bruskstaver, de 
såkalte visceralbuer. Hos det voksne individet beholder de fem 
bakerste visceralbuene gjerne den utpregete bueformen, og deres 
oppgave er å støtte gjeldene, og de kalles derfor for gjeldebuer eller 
branchialbuer. Gjeldebuenes tilhørende blodkar og nerver ligger på 
yttersiden av dem. 

Første og annen embryonale visceralbue får etter hvert andre 
funksjoner. Første visceralbue blir til kjevebuen som støtter 
munnen. Hver buehalvdel deles i to, den øverste halvdelen blir til 
overkjeven, palatoquadratum (pq), og den nederste til underkjeven, 
den Meckelske brusk (Mek). De to kjevehalvdelene er bunnet 
sammen med et kjeveledd. Annen visceralbue blir til 
tungebensbuen, hyomandibularbuen (hm). Den er mindre omfor-
met enn kjevebuen, og dens øverste del danner hos haiene støtte-
apparat for kjevene. Også hos kjeve- og tungebensbuen finner vi at 
de tilhørende blodkar og nerver ligger utenpå. 

Undersøker man visceralskjellettet hos haiene nærmere, finner 
man i de fleste tilfelle noen små bruskstaver (y.gj.) som ligger 
utenfor de tilhørende blodkar og nerver. Disse bruskstavene er av 
og til også blitt kalt for visceralbuer, og man må derfor hos haiene 
klart skille mellom to typer visceralbuer, nemlig de ytre visceralbuer, 
som ligger utenfor de tilhørende blodkar og nerver, og som hos 
haiene er små og lite utviklet, og de indre visceralbuene, som ligger 
innenfor de tilhørende blodkar og nerver. Disse er hos 
gnathostomene de funksjonerende visceralbuer (i.gj.). 

Dessuten finner man hos en del haier mindre bruskstykker rundt 
munnen, ved luktegruvene og på rostrum. På engelsk blir disse 
bruskstykkene kalt for «labial cartilage» - leppebrusk (lb), og 
enkelte forfattere mener at det her muligens dreier seg om rester av 
ytre visceralbuer som kan betraktes som parallelle til kjevebuen og 
tungebensbuen. Man kan således si at hos gnathostomene er det de 
indre visceralbuene som blir til de funksjonerende kjeve- og 
tungebensbuer og gjeldebuer. Men hos en del former 

Betrakter vi litt nærmere kraniets bygning hos Petromyzen 
(fig. 2), ser vi med en gang at liksom hos gnathostomene, kan vi 
også hos Petromyzen skille mellom neuro- og visceralkranium, 
og dertil har Petromyzen et kraftig munnskjelett, som ligger foran 
den uparrete neseåpningen. Dette munnskjelett har utviklet seg i 
forbindelse med den kraftige sugemunnen og har her mindre 
interesse. Derimot viser visceralskjelettet flere interessante byg-
ningstrekk. Hos Petromyzen består gjeldenes støtteskjelett av 
bruskstaver, som er ordnet i tversgående rekker (tv.r.) som inn-
byrdes er forbundet gjennom to lange horisontale bruskstykker 
(l.r.), et over og et under gjeldeåpningene (gj.å.). Men det som 
først og fremst er karakteristisk for gjeldenes støtteskjelett, som 
også blir kalt gjeldekurven, er at de tilhørende blodkar og nerver 
går på innersiden, dvs. at det her er de ytre visceralbuene som er 
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best utviklet. Og professor Holmgren sier i denne forbindelse: 
«Dette er et moment som tidligere har vært lite påaktet og ofte 
blitt glemt ved sammenligninger mellom agnathenes og gnathos-
tomenes gjeldebuer.» 

Når det gjelder de bueelementene som hos Petrornyzen ligger 
foran gjeldebuene, har mange forskere og da særlig russeren 
Sewertzoff som har arbeidet spesielt med disse problemene, 
meget naturlig antatt, at disse er embryonalt anlagt på prinsipielt 
samme måte som visceralbuene hos gnathostomene og således 
skulle kunne sammenlignes med kjevebuen og tungebensbuen 
hos gnathostomene. Sewertzoff skiller ut fem prebranchiale buer 
og mener at den bakerste av disse skulle tilsvare gnathostomenes 
tungebensbue, mens den nest bakerste er den sterkt omdannete 
kjevebuen. De tre forreste prebranchialbuene kaller han for 
leppebuer. 

og nederst med en bruskplate (etter Holmgren hypotrematiske 
platen) (hp). Sammenholdt med det man mener å ha funnet hos 
Bdellostoma er den første brede platen å betrakte som homolog 
til kjevebuen hos gnathostomene, mens den neste tilsvarer 
tungebensbuen. Men også hos Bdellostoma har man oversett det 
faktum at disse to bruskbuene liksom hos Petrornyzen er ytre 
visceralbuer, med blodkar og nerver liggende på innersiden. 

Den såkalte kjevebuen (kj.) er hos Petrornyzen bakerst 
forbundet med tungebensbuen (hm) og foran med den bakerste 
av leppebuene (pr.br.). Denne forbindelsen skyldes et lite 
bruskstykke, subocularbuen (s.k.), og samtidig fremkommer en 
åpning, subocularvinduet (fen). Ut fra det som er nevnt, ser det derfor ut til at vi hos Myxine 

og Petrornyzen ikke finner noen del av visceralskjelettet som kan 
homologiseres med gnathostomenes kjeve- og tungebensbuer, og 
de skulle således med full rett bære sitt navn Agnather - 
kjeveløse. Men her kommer det før nevnte Myxine-embryo fra 
Kattegatt inn i bildet og viser at forholdene slett ikke er så enkle. 
Ved nøyaktige studier av bruskkraniet til en utvokset Myxine 
har man blitt klar over at den forreste av de smale bruskbuene 
(y. I) krysser på yttersiden over den påfølgende buen (br. I). Hos 
embryoet (fig. 4) kommer dette ennå tydeligere frem, og her 
finner man også at den nevnte andre smale buen (br. I) blir 
dannet i et dypere skikt i kroppsveggen enn de to andre buene 
(y. I, y. II), og ligger helt inntil tarmen. Nervene og blodkar til 
denne buen ligger på yttersiden, dvs. den er en indre visceralbue i 
motsetning til de to andre som er ytre visceralbuer. 

Men Sewertzoff overså det forhold at prebranchialbuene hos 
Petromyzen har utviklet seg fra ytre visceralbuer og parallelliserte 
de som nevnt med gnathostomenes indre gjeldebuer. Det synes 
således rimelig å anta at vi hos Petromyzen ikke vil finne anlegg 
til indre visceralbuer, som vil gi opphav til de ekte kjeve- og tunge-
bensbuer og gjeldebuene. 

Når det gjelder Myzinoidene har man ved å undersøke 
Myxines nære slektning Bdellostoma funnet bruskbuer som man 
mener tilsvarer de bruskbuer Sewertzoff fant hos Petromyzen og 
som han parallelliserte med gnathostomenes kjeve- og 
tungebensbuer og gjeldebuer. 

Hos Myxine glutinosa finner vi også en todeling av kraniet i 
neuro- og visceralkranium (fig. 3). Det siste er bygget opp av 
bruskbuer og betrakter vi visceralkraniet bakfra, finner vi først 
tre slanke bruskbuer (y.I, br. I, y. II) og deretter to brede brusk-
plater (pb. I, pb. II). Disse er øverst forbundet med en 
langsgående bruskstav (Holmgren kaller den for den 
epitrematiske staven) (ep) 

Den andre buen (br. I) blir innervert av niende hjernenerve og 
er således etter all sannsynlighet homolog med gnathostomenes 
første gjeldebue. Her kan bare kort nevnes at som kjent blir kjeve. 
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buen hos fisk i hovedsaken innervert av femte hjernenerve 
sammen med en liten gren av syvende hjernenerve, mens resten 
av syvende hjernenerve innerverer tungebensbuen. Første 
gjeldebue blir vesentlig innervert av niende hjernenerve og 
tiende hjernenerve sørger for alle de bakenforliggende 
gjeldebuene. 

gnathostomenes andre visceralbue (hm). Den fremre kanten av 
buen fortsetter fremover som en tynn bruskstreng og ligner langs 
underkanten av forbindelsesstykket (hp) mellom de to brede 
bruskplatene. Forrest vier denne bruskstrengen seg ut til en bred 
plate, som ligger inntil munnhulens sidevegg. Foran på denne er 
et fastere parti, og her finnes anlegget til en stor horntann (ht). 
Bruskplaten blir innervert av femte hjernenerve, som ligger på 
platens ytterside sammen med de tilhørende blodkar. Alle disse 
ting tyder på at vi her har anlegget til den ekte kjevebuens 
øverste halvdel (pq). 

Men det er flere interessante trekk ved den andre indre 
buen. Dens nedre kant løper fremover ut i en streng, som 
forbinder seg med ennå en bue, som ligger i de samme dypere lag, 
og som antagelig også er en indre bue. Denne buen strekker seg 
oppover og fremover og krysser på innersiden det bruskstykket 
(pb. II) som hos Bdellostoma tidligere ble betraktet som homolog 
med gnathostomenes hyomandibularbue. På yttersiden av buen 
ligger dens nerve, som viser seg å være syvende hjernenerve, og 
buen blir således å tyde som anlegget til den indre visceralbue, 
som en homolog med 

Undersøker vi forholdene videre finner vi et bruskanlegg som 
ligger i munnhulens fremre del, og på grunnlag av innervasjonen 
er det sannsynlig å anta at det tilsvarer anlegget til den nedre del 
av kjevebuen (Mek). Dette bruskanlegg viser for øvrig allerede hos 
det foreliggende embryo tydelige tegn på differentiering i et 
underkjeveapparat. 

Det foreliggende Myxine-embryo viser således at det på 
embryonalstadiet anlegges bruskelementer som er homologe med 
visceralbuene som embryonalt anlegges hos gnathostomene og 
som senere utvikler seg til kjeve- og tungebensbuene. Helt 
kjeveløs er følgelig ikke Myxine, selv om dens ekte kjeve- og 
tungebensbuer aldri blir funksjonerende. 

Men hvordan utvikles så disse visceralbueanleggene videre 
hos det voksne dyret? Den tredje indre visceralbuen blir 
gjeldebue og tilsvarer hos det voksne dyret den andre smale 
bruskbuen (br. I). Embryoets tungebensbueanlegg (hm) blir hos 
det voksne dyret til to fremspring på den bakerste bruskplaten 
(pb. II), et lite fremspring foran og et større bak (hm). 

Forbindelsesstykket mellom overkjeven og tungebensbuen hos 
embryoet (pq + hm) smelter hos det voksne individ sammen med 
gjeldeskjelettets hypotrematiske gren (hp), som ligger over det. Av 
overkjeven (pq) forsvinner mesteparten, bare en liten plate blir 
igjen og finnes som et lite fremspring (pq) på den nederste delen 
av den fremste bruskplaten (pb. I). Dessuten er det mulig at den 
lille bruskplaten som horntannen (ht) er festet til, også er en rest 
av overkjeven. 

Underkjeveanlegget (Mek) blir fritt gjennom reduksjon av den 
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vesentligste delen av overkjeven. Det utvikler seg til en større 
bruskplate (fig. 3, tp.) som danner en utmerket støtte for de to 
tynne bruskplatene som bærer Myxines raspetenner. Som kjent 
er munnhulen hos slimålen rikelig besatt med små horntenner, 
som den bruker til å raspe føden med. Underkjevebrusken, som 
altså taper forbindelsen med resten av den embryonale 
overkjeven, er hos de voksne individene meget bevegelig og kan 
skyves langt frem og tilbake. 

H a v ø r n a  p å  H e l g e l a n d  
Av Svein Myrberget. 

Fra gammelt av har Nordlandskysten vært kjent som boplass 
for vår største fugl, havørna, Haliaeetus albicilla. Rikelig mat har 
den funnet i fjæra og i fuglefjellene, og det har vært nok av sikre 
rugeplasser i utilgjengelige stup og på enslige skjær. Det fortelles 
bl. a. at det ved fuglefjellet på Lovunden skulle hekke 40 ørner. 
Selv om dette vel er en del overdrevet, vitner jaktmeldinger om at 
ørna før måtte være mye mer vanlig enn nå. I Norsk Jæger- og 
Fisker-Forenings Tidsskrift for 1904 kan en lese om en unggutt 
som på Meløy i løpet av kort tid skjøt 13 ørner ved å bruke en 
kobbe som åte. Og velkjent er -ørnefangsten på Verøy i Lofoten der 
en enkelt fanger så sent som i 1907 tok 32 ørner på en kort 
høstsesong. 

Men underkjeveapparatet hos den voksne Myxine er ikke 
bare bygget av vev som embryonalt kommer fra de indre 
visceralbuene. Det består av en stor plate (t.p.) som på flere 
steder er gjennomhullet og oppdelt. Forrest ligger en uparret 
plate - postsymfyseplaten - bakenfor den er på hver side en 
bredere trekantet plate - mandibularplaten. Disse to platene har 
hver to åpninger, og gjennom den bakerste av disse trenger 
underkjevenerven frem. Den kommer fra innersiden og har for 
en del ligget utenpå underkjeveapparatet og viser dermed at det 
også i underkjeven finnes elementer som er utviklet fra de ytre 
visceralbuene. 

Siden Staten i 1932 opphevet sin fangst-premiering av ørn, er 
det for det meste blitt slutt med jakten etter den. Men likevel er 
ikke så få ørner blitt skutt også de siste årene av menn drevet av 
mordlyst eller misforstått naturkjærlighet. Heldigvis ser det ut til 
at også denne «sportsjakten» blir mer og mer sjelden. - Og 
havørna er på ingen måte utryddet her nord. Så sent som 
sommeren 1956 så en reketråler 13 ørner på en gang ute på 
Alstenfjorden. - 

For om mulig å få et bilde av ørnebestandens størrelse i dag, 
har Per Lillegaard, Sandnessjøen, og jeg de 4 siste årene samlet 
og - hvis mulig - kontrollert de opplysningene vi har kunnet få 
tak i om ørnereir på Midt-Helgeland: 

I de Sju Søstre, - den velkjente fjellrekka på Alstenøya -, har 
det til alle tider hekket ørn. En gammel kjent rugeplass er 
fjellpartiet mellom Storvatnet og Kanelvika i Botnfjorden. Der 
skal det etter hva gamle folk forteller, ha ruget ørn i hvert fall de 
siste 50-60 årene. For vel 20 år siden lå reiret slik til at folk kom 
seg oppi det, og ungene ble tatt. (Reir nr. 1.) Ørna forlot da 
reirplassen, men ikke terrenget, og lenge visste ingen akkurat 
hvor det nye reiret lå. Så midt i mai 1954 ble det funnet et 
ørnereir noen hundre meter lenger nord i fjellet, ved Kanelvika 
(Reir nr. 2). Reiret lå på ei berghylle 30-40 meter over havet, og 
ved å gå bortover denne hylla kunne en ganske lett komme 
o p p  til reiret. 

Studiet av kranieanleggene hos Myxine-embryoet har således 
vist oss at vi kan ikke lenger betrakte Myxine som helt kjeveløs. 
Sammenligningene mellom det voksne dyrs kranium og kraniet til 
embryoet viser at en vesentlig del av de embryonale visceral-
anleggene forsvinner, men vi finner også hos det voksne dyr igjen 
rester av de indre visceralbuene, som hos gnathostornene gir 
opphav til kjevene, tungebensbuen og gjeldebuene. Særlig er 
underkjeveapparatet for en vesentlig del bygget opp av materiale 
fra de indre visceralbuene. 

Vi kan derfor med rette si, og da særlig hvis studiet av flere 
Myxine-embryoner gir de samme resultatene, at rent kjeveløs 
det er ikke Myxine lenger etter at disse forholdene er blitt 
klarlagt. Og selv om den til daglig fremdeles må klare seg uten 
velutviklete ekte kjever, er dens sikre posisjon som kjeveløs blitt 
rokket, og den tidligere antatte dype kløft mellom de nålevende 
agnather og gnathostomer er delvis blitt borte. 
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Selve reiret var nokså stort i omkrets, et par meter langt og en 
meter bredt. Hylla det lå på, skrånte utover, men selve reirover-
flaten var vannrett, så ytterst var reiret 30-40 cm høyt. Helt inne 
ved bergveggen lå det bare litt småkvist. 

Når det kom båter eller folk i nærheten, lettet ørnene og fløy 
skrikende over reirplassen. Det var av den grunn lett å legge 
merke til dem, så hvis de hadde ruget på samme stedet før, ville 
reiret ha blitt oppdaget tidligere. Da reiret ble funnet, var det 2 
egg i det. Det ene egget viste seg å være ubefruktet. Det andre ble 
klekt ca. 20. mai. Rugetida blir av Yngvar Hagen oppgitt å være 
omkring 40 dager. Etter det skulle eggene være blitt lagt omkring 
10. april. Ungen ble av meg ringmerket: Zool. Mus., Oslo, nr. 
022631, og alt neste vår, - den 3. mai -, ble den funnet død med 
avbrekte vinger i fjæra ved Bjørnsholten på Dønna, vel ei mil 
nord for merkestedet. 

I 1955 undersøkte Lillegaard og jeg reiret på ny, men det var 
da tomt, og ingen ørner var å se. I 1956 ble reirplassen også 
undersøkt, og den var da forlatt. Det var tilsynelatende ingen 
ørner i nærheten, men ved å bruke kikkert fikk vi øye på ei ørn 
som satt helt urørlig på en stein 250 meter lenger oppe i 
fjellveggen. Noen meter unna gikk ei bred kvit stripe nedover 
berget. Denne stripa hadde vært der i en årrekke, også i 1955, men 
den gikk så i ett med fjellet at vi hadde tatt den for å være litt 
annerledes farget stein. Stripa var sannsynligvis ørneskitt fra et 
reir (nr. 3). Senere på sommeren besøkte vi stedet 4-5 ganger, og 
alltid så vi ørn, en eller to stykker, på nøyaktig samme stedet. 
Selve reiret gikk det ikke an å se, men jeg er ikke i tvil om at ørna 
ruget der i 1956. Etter alt å dømme er det en gammel reirplass 
som ikke var blitt funnet før på grunn av at ørnene holdt seg så 
rolige høyt der oppe i fjellveggen. 11954 forlot de trolig denne 
gamle plassen - av en eller annen grunn - og slo seg ned i reir 2, 
for så året etter å vende tilbake igjen. 

Lengre sør på Alstenøya, i Alstahaug kommune, fins et par 
kjente ørnereir. Gammel er sikkert Ørnestolen i Gjemtskaret (Reir 
4). Nå i de aller siste årene har ikke ørn hekket der, men ennå 
ligger en kvisthaug på nærmere meteren høy der oppe i fjellet. På 
andre siden av Gjemtskaret fant vi i 1956 et bebodd ørnereir 
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(Reir 5). Det gikk an å komme reiret på 20 meters hold, og ut på 
sommeren var det en unge i reiret. 

Ikke så langt unna Gjemtskaret ligger Søvikskaret. Også her 
har det lenge ruget ørn. For 3-4 år siden ble fra et reir langt inne i 
skaret (Reir 6) tatt to unger. I 1956 ruget ørna ca. en halv km 
lengre ut (Reir 7). Den skal_ ha bodd på samme stedet før. Reiret 
var 100-1Z0 cm langt og ca. 40 cm høyt. I juni var det en unge i 
reiret.*

Litt lenger øst ligger en annen gammel reirplass (Reir 8). Den 
skal - etter hva folk forteller - ha vært bebodd i de senere åt, men i 
1956 var det ikke noen ørn å se der. 

Med unntak av reir 2 ligger alle de reirplassene jeg kjenner til 
på Alstenøya, 100 til 300 m. o. h,, og alle i stup eller skrenter hvor 
det er vanskelig å komme til, eller helt utilgjengelig. 

Utenfor Alstenøya ligger øya Dønna. Også der ruger sannsyn-
ligvis flere ørnepar. Ved Åkvik ligger en gammel reirplass (Reir 9), 
*) I 1957 ruget ørn i reir 6. Det var ikke havørn, men kongeørn. 
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men den har ikke vært bebodd siden det like før siste krig ble tatt 
to unger fra reiret. I Ramnflågskaret (Reir 10) så jeg i 1953 et 
ørnepar som etter oppførselen å dømme hadde reir, men noe reir 
ble ikke funnet da terrenget var vanskelig og uoversiktlig. Det 
samme var tilfellet i Nordviknubbene (Reir 11). Et ørnepar kretset 
over meg og skrek, men fjellet var for råttent og kupert til at jeg 
kunne få undersøkt det ordentlig. Ørneparret holdt seg der hele 
sommeren, og etter oppførselen å dømme er jeg overbevist om at 
de hadde reir. Noen år tidligere var det også blitt funnet et reir 
der, men det var ubebodd i 1953. Enkelte ganger gjestet også et 
annet par fjellet, men de ruget etter alt å dømme ikke der. Det er 
grunn til å tro at det også ruger et ørnepar i Bjørnsholten (Reir 
12), da reketrålerne forteller at når de ligger ved Sveinsskjæret og 
Finnkona like utenfor, kommer det alltid ut ørn fra Bjørnsholten. 

Lenger nord ligger Lovunden med den kjente Lundeura, hvor 
hundretusener av lundefugl ruger. Det er nå ikke mange igjen av 
de 40 ørnene som en gang skal ha ruget der ute. Etter å ha 
undersøkt fjellet nokså nøye, fant jeg i 1954 et reir der. Det lå en 
200-300 m. o. h. sør på øya (Reir 13). Det har ikke siden vært 
bebodd, men ørnene har holdt til et par hundre meter lenger nord 
både i 1955 og 1956, og etter alt å dømme ruget. Foruten dette 
paret har også et annet par holdt til ved Lundeura, men jeg tror 
ikke det paret ruger på selve Lovunden, da heller på en holme 
ikke så langt unna. Et tredje par gjester også øya en sjelden gang. 

Foruten i fjell ruger ørna også på små holmer i skjærgården, 
og her blir det straks vanskeligere å anslå bestanden. I de aller 
siste årene er det blitt funnet reir i Austbø-øyene, i Herøyene, 
i Gåsvær og i Åsvær, det kan kanskje dreie seg om en 3-4 par, 
muligens 5, neppe flere. Lenger nord, i Kvarøysundet, regner 
reketrålerne at det holder til to par, og så ruger trolig ett par i 
Tommadistriktet. 

Fra Alstahaug i sør til Hestmannøy i nord er det ca. 7 mil i 
luftlinje. Å komme med noe eksakt tall over hvor mange ørnepar 
som ruger på denne kyststrekningen, blir vanskelig. Ørna farer 
vidt, og det er ikke alltid så lett å finne reiret. Hvis jeg - etter det 
jeg nå vet - skulle prøve å komme med et tall, ville jeg si 15-20 
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par. De reirområdene jeg kjenner til med større eller mindre 
nøyaktighet, fordeler seg slik: 3 stk. på Alstenøya, 3 på Dønna, 4 i 
«øyene», 1 på Tomma, 2 på og ved Lovunden og 2 i Kvarøy-
distriktet. Tilsammen 15 par. 

Jeg har prøvd å finne ut litt om hva havørna lever av, men det 
er ikke blitt anledning til noen virkelig grundig kontroll as noe 
ørnereir. I reir nr. 2 kom som tidligere nevnt, en unge ut av egget 
ca. 20. mai 1954. Ved reirkontroll først i juni lå det rester av en 
uer, Sebastes marinus, og ei hyse, Gadus aeglifinus, i reiret, foruten 
en del fuglebein. 15. juni samlet jeg inn alle beinrestene som lå i 
reiret, og sendte dem til Statens Viltundersøkelser i Oslo. Hjalmar 
Munthe-Kaas Lund var så velvillig å bestemme beinene for meg. 
Det var rester av både fugl og fisk: 
Fisk: Steinbit, Anarrhickas sp., underkjever av 4 individer. 

Gadidae, underkjeve og kraniefragment. (Trolig 
den hysa jeg så tidligere.) 

Fugl: Ærfugl, Somateria mollissima, fragmenter av 5 stykker 
sternum, 3 bekkenbein med hvirvelsøyle, 5 stk. 
humerus med påsittende coracoid og scapula, som kilde, at en ved havørnreir ofte finner bare bakdelen av 

steinbit. Det er fisk ørna har tatt fra oteren, som bare spiser 
forstykket. I reiret ved Botnfjorden var det imidlertid bare rester av 
hodet. 

3 stk. coracoid med påsittende scapula, og 1 
clavicula, fragmenter av nebb. 

Fiskemåke, Larus canus, fragment av sternum og undernebb. 
Ved en ny reirkontroll først i juli fant jeg beinrester etter en ærfugl 
og en underkjeve av steinbit. 

Ved et havørnreir i Åsvær lå det rester etter 5 rognkjeks, 
Cyclopterus lumpus, og 1 ærfugl som hode og vinger var revet av. 
I alt har jeg ved havørnreir funnet rester etter 12 fisk, derav 1 
uer, 1 hyse, 5 steinbit og 5 rognkjeks, og i alt 8 fugler: 7 ærfugl 
og 1 fiskemåke. 

Når en ser nærmere på disse reirfunnene av bein, er det en ting 
som går tydelig fram: Hvor mye mer som er bevart av fuglene enn 
av fiskene. Fiskene er trolig spist opp med skinn og bein, og 
bollene er forsvunnet mellom de grove reirkvistene. Av den ueren 
som jeg så lå i reiret 14 dager før jeg samlet sammen beinrestene, 
var det altså ingen ting igjen av i selve reiret. Ærfuglene måtte 
ørna ha spist på den måten at den hadde slitt kjøttet av beinene, 
som så var blitt liggende noenlunde samlet i selve reiret. Det er 
derfor sannsynlig at de beinrestene jeg har samlet inn, gir et bra 
bilde av hva ørneungen har fått av fugl, men neppe av hvor mye 
fisk den har fått. 

Collett skriver at på Lovunden bor havørnpar som nesten 
utelukkende lever av lundefugl. Disse tar den undertiden 
nedenfra i luften idet de søker til havet. Jeg har ikke hatt 
anledning til å undersøke noen ørnereir der ute, men jeg tviler 
likevel på at det her nevnte holder stikk. Når ei ørn kommer inn 
over fuglefjellet, letter alle lundene eller søker skjul. Ørna flyr 
omkring i den store svermen, mens lundene ikke bryr seg det 
minste om den. Bare en gang har jeg sett ei ørn ta en lunde i 
flukten: Lundefuglen kom for full fart ned gjennom et trangt 
skar da ørna kom seilende foran munningen av skaret, og 
lunden fikk hverken tid eller plass til å 

Det er også verd å legge merke til at av steinbiten var bare 
underkjeven tilbake. Collet opplyser, med Edv. Havnø på Rødøy 
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komme seg unna. Ørna driver ofte og jakter på lunde i de store 
flokkene som om sommeren ligger på Alkebukta like nedenfor 
fjellet. Den kan seile i timevis tett over vannflaten. Lundene 
dukker når den kommer for nær. Den eneste sjansen ørna har, er i 
det øyeblikket lunden kommer opp igjen. Men det er sjelden det 

lykkes for den å fange noe. Jeg har sittet i dagevis og sett på lunde-
flokken, men bare et par ganger har jeg sett at ørna fikk tak i en 
lunde. Også her ute i fuglefjellet er nok hovednæringen for havørna 
fisk, rognkjeks stjålet fra måkene, steinbitrester fra oterens måltider 
eller fiskeavfall fra fiskerne. 

Her som andre steder i landet kjenner en historier om ørn som 
har tatt sau og lam ved å jage dem utfor stup. I de fleste tilfeller 
dreier det seg nok om sau som har ødelagt seg på annen måte, eller 
lam som er tatt av reven. Ute på Lovunden har jeg ofte sett at ørna 
har seilt like over ryggen på sauer og lam, ofte bare en halv meter 
over dem. Den kan stå stille der lange stunder, men aldri har jeg 
sett den røre en sau. Sauene på sin side ser ikke ut til å være redde 
for ørna. Den slår seg ofte ned midt i saueflokken, men sauene 
gresser bare videre uten å ense den. På steder hvor ørna er mindre 
vanlig, kan det nok hende at sauene er blitt skremte ved en slik 
oppførsel og styrtet utfor stup e.l. Men jeg har aldri sett at ørna har 
prøvd å drive sauene med makt. 

Heldigvis ser det ut til at folk nå ser med vennlige øyne på 
havørna. Det ville bli tomt hvis kongsfuglen skulle forsvinne 
mellom tindene og toppene i Helaelands skjærgård. 

Om 
isbjørnen 
Av Odd Lønø. 

Isbjørnen - de arktiske ismarkers konge - finnes på hele den 
nordlige polkalott, kanskje unntatt selve sentret, mellom 88° og 
Nordpolen, hvor den hittil ikke er iakttatt. På 88° ble ei binne med 
to unger sett av Papanins ekspedisjon i august 1937. Isbjørnen er 
tallrikest i området Svalbard-Frans Josefs land og området 
omkring Behringshavet, men det finnes også en god bestand langs 
Sibirkysten og nord for det amerikanske fastland. 

Isbjørnen kan av og til komme langt vekk fra de vanlige om-
råder. Til Finnmarks-kysten er den kommet av og til, det samme 
til Island i store isår. I Sør-Norge er det av og til kommet noen 
som antagelig er rømte individer fra selfangere. En isbjørn ble i 
1856 eller 1857 skutt på Jylland. 
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Det er en alminnelig oppfatning at isbjørnen om vinteren er 
helt snøkvit, men det er ikke helt riktig. Etter mørketiden er den i de 
fleste tilfelle svært gul, så den på avstand ser mørk ut. Mot 
sommeren blekes pelsen, så den får en svak gul farge, og enkelte kan 
nærme seg hvit. Men fargen er i alle tilfeller avhengig av under 
hvilke forhold en ser den. 

Isbjørnen har gode sanser. Den både ser, hører og lukter godt. 
Særlig synes luktesansen å være ekstra god. Det er vanlig at bjørnen 
lukter seg fram til skinn som ligger godt gjemt av snø. Et skinn som 
vi hadde lagt opp på landkallen under et bratt fjell for avhenting 
senere, snødde ned for oss, for vi klarte ikke å komme fram med 
hundespannet på grunn av isforholdene. Men så en dag hadde en 
bjørn gravet seg ned til det. Jeg målte hullet, og det var så dypt som 
skistaven min, og jeg merket stedet med en gammel skistav. En tid 
senere kronglet vi oss ned med hundene for å ta skinnet hjem. 
Skistaven var da føket ned, og selv om vi visste omtrent hvor det 
var, så var det håpløst å begynne å spa seg fram. Jeg gikk stadig 
forbi stedet. I mai hadde en bjørn gravet et hull på bortimot to 
meter der hvor skinnet lå, men da hadde 

den gitt opp. Den hadde da luktet skinnet gjennom en hardpakket 
snøskavl på over 3,5 meter. 

Isbjørnen er svært nysgjerrig, og enkelte skal undersøke alt. 
Bistasjonen vår på Negropynten hadde stadig besøk av isbjørn. Vi 
kunne se at bjørnen hadde satt nesen inn i snøen i dørsprekken og 
luktet vel og lenge. Et par ganger hadde bjørnen fått opp døra, 
men da vi ikke hadde noe den kunne ødelegge der, så var det bare 
å spa ut snøen som hadde føyket inn, og alt var like godt igj en. 

Det finnes en masse historier om bjørner som har vært inne i 
hytter og romstert. En fangstmann fra Grønnland fortalte at en 
gang han kom trøtt og sliten til bistasjonen sin, hadde en bjørn 
vært på besøk. Hytta var helt fullstappa av snø. Etter å ha spadd ut 
all snøen, fant han ovnsrøret. Dette hadde bjørnen gjort seg ekstra 
flid med. Røret var helt flattygd, så det var ikke mulig å rette det ut 
igjen for å få fyr i ovnen. Det var derfor ikke annet å gjøre enn å 
gumle i seg frossent kjøtt og krabbe i soveposen. 

Den samme fangstmannen var også en annen gang ute for et 
rart tilfelle. Han kom sammen med en kamerat kjørende til en 
bistasjon. Et stykke fra ble de var at døra sto oppe, og de så et 
hode som var framme og kikket. De lurte på om det var lange 
Buffalo Bill fra Moskusfjorden som var kommet på besøk. Men så 
med ett braker det en bjørn gjennom veggen på sjåen, som skutt ut 
av en kanon, og farer av gårde. Veggen var selvfølgelig ikke særlig 
solid, tjærepapp spikret på et glissent reisverk av tynne panelbord, 
men allikevel -. 

Båter blir ofte slått i filler. Det kan være kjedelig på Ishavet 
hvor de er et uunnværlig redskap. Det skyldes nok i de fleste 
tilfelle at spekk- og blodlukt henger ved båten. Bjørnen blir 
ergerlig når den ikke finner noe å spise, og slår til. Jeg har aldri fått 
ødelagt noen båter, men så har vi også alltid sørget for å dynke 
båten med solatolje og parafin. 

Det er vanlig å angi størrelsen av en isbjørn ved å måle det 
avspekkede skinn fra snute til faste halespiss. Den lengste bjørnen 
jeg har vært med på å fange, var 292 cm. Det var den største av en 
fangst på 138 på Halvmåneøya i 1947. Den største bjørnen jeg har 
hørt om, ble skutt i september 1930 på Grønnland. Søren 
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Det som interesserer fangstmenn mest, er den 
gjennomsnittlige spekkvekt. Av en fangst på 72 bjørn var 
gjennomsnittvekten 70 kg. Disse bjørner ble flådd slik at vi gikk 
inn for å nytte alt fettet under skinnet og i magen når det var 
mulig. Flåingen hat meget å si. På første overvintring var 
resultatet under 25 kg pr. bjørn, fordi vi ikke hadde lært å flå 
ordentlig. 

Richter som var med på jakten, sier at skinnet målte 320 cm fra 
snute til halespiss. Han vil dog ikke innestå for at det ikke kan 
være en mindre feil, pluss eller minus, på noen centimeter. 
Skinnet gikk beklageligvis tapt, men det foreligger et godt fotografi 
av kjempen. 

Jeg har lest en del beretninger om folk som har fått skinn på 
350-360 cm. Men her er uten tvil målt på en annen måte. Skinnet 
er målt ved å trekke labbene bakover. Det er ingen rytme i tykkelsen av spekklaget hos bjørnen som 

det er hos selen. En finner magre og feite dyr om hverandre hele 
året. Binner som kommer ut av hiet med småunger, skulle en tro 
var magre, men det er ikke tilfelle. Jeg har alt i alt flådd seks 
binner som nettopp var kommet ut av hiet, men ingen av dem var 
magre. Tvert i mot, alle var i godt hold. Det ser derfor ikke ut til at 
det å ligge i hi med unger 4-5 måneder magrer dyrene noe særlig. 

I Norges Dyreliv nevnes skinn på 280 cm som sjeldent store, 
men det er ikke tilfelle. Av en fangst på 50 bjørn på Svalbard kan 
en sikkert regne med 6-7 på 280 cm og derover. Denne 
misforståelse kan skyldes at skinnene er målt etter beredning, og 
da er de gjerne krympet en god del. 

Pålitelige veiinger av bjørn finnes det lite av. Min bror og jeg 
veide på vår siste overvintring 7 isbjørner. På grunn av forholdene 
ble bare de største nærmest hytta veid. Det kan være at to bjørner 
som ble skutt langt unna, var større, men i alle tilfelle var de ikke 
meget større enn de vekter som er angitt under. Det første tallet 
under spekkvekt er vomspekk, det andre tallet er spekk på skinnet. 
I kjøttvekt er tatt med vekten av hjerte og lunger. 

Isbjørnen er kjøtteter, og på menyen står først og fremst sel. 
For å få greie på hva bjørnen foretrekker av sel, har jeg undersøkt 
mageinnholdet av en del dyr, alle tatt ved Edgeøya. Denne under-
søkelse ble foretatt på stedet og ofte vanskeliggjort av kulde og 
mørke, så det er mulig at jeg i flere tilfelle kan ha tatt feil. Jeg fant 
bare to tilfelle hvor det var rester etter storkobbe. Ellers der det 
var rester etter sel, var det snadd. I slutten av mars og i april og 
mai finner en svært ofte snaddunger. Snadd synes derfor å være 
den viktigste næring. 

Hvalross klarer ikke isbjørnen å slå ihjel. Har den spist hval-
rosskjøtt, er det en selvdød hvalross eller en unge som har forvillet 
seg vekk fra moren. 

I drivisen langt vekk fra land er grønnlandssel og klappmyss 
hovedføden. På de steder hvor disse seler kaster, kan en se 
isbjørnen fråtse i selunger. 

Om våren kan bjørnen ta godt for seg av sjøfugl, egg og fugle-
unger når den kommer til. 

En isbjørn spiser ofte åtsler. To ganger fant jeg selvdøde alker i 
magen på en. Det er alminnelig at bjørnen spiser kjøtt og især 
spekkrester av flådde bjørneskrotter og spekk av flådde skinn. 

Enkelte ganger kan den til og med gå løs på frosne, døde bjørner. 
Det kan hende at hvaler fryser inne så de til slutt bare har en råk 

hvor de må opp og puste. Her kan flere bjørner samle seg 

Skinnvektene unntatt for den siste er beregnet og vekten av 
blod som er rennt vekk, er ikke tatt med. Nr. 4 har mest spekk 
med 203 kg (derav 28 kg magespekk), over 45 % av dyrets vekt. 
Men nr. 1 som også er en stor bjørn, har bare 21 kg spekk. Det er 
ca. 10 % av dyrets vekt, men jeg har fått dem enda magrere, og 
hvor det nesten ikke har vært spekk i det hele tatt. 
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i god dekning langt unna, og hverken bjørnen eller reinene hadde 
teften av meg. 

Det har vært diskutert om isbjørnen spiser tang. Det er sikkert 
at den gjør det. Jeg har åpnet flere dyr som har hatt magen 
stappfull av tang. I februar 1955 sto min bror og jeg og flådde ved 
et selvskudd. Da kom det ei binne med en årsgammel unge gående 
i drivisen et par hundre meter fra oss. Ved en råk gikk de uti og 
begynte å dukke. Det var 3-4 meter dypt vann. Både binna og 
ungen kom opp med store tangkvaster som de la på isen. Her 
sorterte de ut en del av det beste og dukket så ned etter mer. De 
holdt på så lenge vi var der. De fikk seg i alle fall et godt måltid 
tang. 

Isbjørnen spiser også mose og gress. Selv har jeg funnet mose i 
magen på to bjørner. Dene ene var en årsgammel unge og den 
andre en stor hannbjørn. Ingen av dem hadde mere mose i magen 
enn en liten neve. Det var midt på vinteren, så de må ha krafset 
opp mosen. I arktisk Nord-Amerika spiser bjørnen også bær. På 
Svalbard er det ikke mulig, for der finnes ikke bær. 

Det påståes at bjørnen tar selen ved å lure ved pustehullet mens 
den gjemmer den svarte snuten i labben for at den ikke skal bli sett. 
Dette har jeg aldri sett, men derimot har jeg sett at bjørnen går og 
værer i sikk-sakk framover. Når bjørnen lukter en sel under snøen, 
så reiser den seg på bakbena, kjører så hurtig framlabbene ned i 
snøen og graver hissig. Ei binne med to store unger var ute og 
fanget på denne måten. De gjorde flere forsøk, men klarte ingen sel 
mens jeg så på. Snaddunger som ligger i huler under snøen, tar de 
greit på denne måten. 

I vannet er selen den overlegne, så der klarer ikke bjørnen å få 
tak i den. Jeg så en gang ei binne med en unge svømme i ei råk. 
Snadd dukket opp rundt bjørnen på 7-8 meters hold, forsvant med 
et plask for et øyeblikk senere å dukke opp en annen plass i 
nærheten av bjørnene. De svømte rolig og bedagelig uten å ense 
snaddene. 

Hvorledes isbjørnen om vinteren får tak i selen i drivisen, har 
jeg aldri fått se. Selen ligger da sjelden eller aldri oppe på isen. 
Antagelig slår bjørner, kloa i selen når den svømmer for nær et 
isflak der bjørner. ligger klar. 

cg angripe hvalen hver gang den kommer opp. Dette hender av og 
til på Grønnland, men neppe på Svalbard. 

Rype liker isbjørnen svært godt. Ofte kan det være vanskelig å 
få ha revefellene i fred. Bjørnen går fra felle til felle, vipper steinene 
vekk og spiser åtet. Ja, det så enkelte ganger ut som om bjørnen 
foretrakk rypeåtet i revefellene framfor spekkåtet i selvskuddene, så 
min bror mente vi burde gå over til rypeåte der også. Det er 
tvilsomt om bjørnen får tak i rype i terrenget. 

Rev liker den ikke. Et par ganger hvor det liar vært rev i fella, 
har bjørnen tatt rypeåtet og latt reven ligge urørt. 

Ingen av alle de overvintrere jeg har spurt, hat sett bjørnen ta 
rein. På Edgeøya hvor jeg overvintret i tre år et det både rein og 
bjørn, men det ser ut til at de omgåes som de beste venner. Flere 
ganger har jeg sett rein gå og heite rundt en død bjørn. En gang så 
jeg en bjørn komme tuslende langs landkallen mot et selvskudd. ?0-
30 meter unna beitet 6 Lein Reinen stoppet å beite en stund og 
betraktet bjørnen. Bjørnen strakte hals og været mot reinene, sto 
rolig en stund og glante seg rundt, og så tuslet den tilbake samme 
vei den var kommet. Jeg lå heie tiden 
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Store, kraftige bjørner tar maten fra mindre. Det er kanskje 
grunnen til at store hannbjørner nesten alltid er feite. 
Når binnene går i hi, har vært et stort spørsmål. Såvidt jeg vet, er 
Bergeton Johansen fra Tromsø den eneste som med sikkerhet har 
kunnet fastslå tidspunktet for ei binne da den gikk i hi. Han 
overvintret sammen med en kamerat i Ormholet (Heley sund). De 
fikk ikke snø om høsten før i midten av november. De hadde da en 
kraftig storm som la opp fonner. Straks etter uværet gikk de rundt 
for å se etter fellene. De hadde en hund med. Mens de holdt på med 
ei felle, løp hunden opp i lia og begynte å grave i snøen. De ropte 
den til seg og gikk videre da de ikke kunne se noen ting. Den 22. 
februar, nøyaktig på det stedet hvor hunden hadde gravet, fikk de 
se et bjørnehode stikke fram. De skaut bjørnen og gravet den ut. De 
fant da et hi som var et par meter langt med et lite rom på siden. 
Binna hadde en liten unge, og de mente det lille rommet var til 
ungen. Hiet var helt rent, og det fantes ikke ekskrementer. Det er 
ikke tvil om at binna gikk i hi under snøstormen i midten av 
november, mener Bergeton Johansen. 
Etter det en kan slutte seg til av drivisens komme ved Negropynten, 
hvor jeg overvintret, går binnene i hi i november-desember. Høsten 
1946 og 1947 kom drivisen og dermed også bjørnen 
i midten av november. De to årene var det mange bjørnunger, og 
fem hi ble funnet. I 1950 kom isen i slutten av desember, og det 
var lite bjørnunger. Vi fanget to binner med to unger hver. I 1954 
kom isen i begynnelsen av januar, og det ble ikke sett hi-unger. 

Binna graver seg hi i snøskavler på land. De finnes helt nede 
ved stranden til høyt oppe i fjellet, det siste synes å være det 
alminnelige. 

Den russiske polekspedisjon så på 88° nord ei binne med to 
unger i august. Det ble tatt som bevis på at bjørnene legger seg i 
hi i drivisen, men da bjørnen vandrer fort og langt, kan de ha 
vandret dit fra land. 

Binna forlater hiet vanligvis i april måned. Den siste tiden 
før den forlater hiet, tar den små turer rundt hiet med ungene for 
å øve disse opp til vandringen i drivisen. 

I 1951 fanget jeg to store unger 28. mars. De hadde sikkert 

vært ute av hiet i 14 dager. De var usedvanlig store og kraftige. 
Samme år fanget jeg 9. mai to små unger som nettopp var kommet 
ut av hiet. De hadde ennå sand i pelsen. En må regne med at binna 
forlater hiet fra midten av mars og til midten av mai, men mest 
alminnelig i midten av april. 

De fleste binner får 2 unger om gangen. I april 1947 så jeg spor 
etter ei binne med tre unger, men det er nærmest en raritet. Binna 
passer godt på ungene sine. Når de ligger i ro, finner moren seg en 
plass oppe på noen iskosser med utsyn over isen rundt for å verge 
ungene mot hannbjørn og andre farer. At hannbjørn kan drepe 
unger, fikk vi oppleve i mai 1947. Mens vi sov, kom en hannbjørn 
til hytta og slo til tre av fire unger vi hadde bundet utenfor. To var 
drept, men den tredje som lå fastfrossen i snøen, tok vi inn og tinte 
opp, og den ble like god. Det samme har også hendt for andre 
overvintrere. 

Bjørnekongen, Henry Rudi, forteller at en gang kom en hann-
bjørn løpende etter en bjørnunge som de hadde gående løs rundt 
hytta om sommeren. Først innved hytta tok bjørnen ungen igjen og 
rispet en flenge i mageskinnet på den. I det samme ble bjørnen 
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skutt. Såret på bjørnungen ble sydd igjen, og den ble også like 
god. Det første året er en hard tid for ungene. Dødeligheten må 
væte stor, for etter et år har de fleste binner bare en unge. 
Parringstiden er mars-april. Isbjørnen som ellers går alene, får 
nå interesse for det annet kjønn. Det hender at hannbjørn legger 
seg ned ved siden av døde binner foran selvskudd. Jeg har sett 
binne og hannbjørn stå urørlig i lengere tid med nesene mot 
hverandre. Hannene er kamplystne og slåss om binnenes gunst. 
En gammel hannbjørn har derfor alltid arr i pelsen og ofte en 
eller flere brukne tenner. 

50-60 m ovenfor meg i lia, og da føler isbjørnen seg tryggere enn 
på flaten. 

Som en hovedregel kan en si at binner og ungdyr flykter med 
en gang de får se mennesker. Store hannbjørner bryr seg som 
regel ikke stort om mennesker, bare en ikke kommer alt for nær, 
da løper de også unna. Isbjørner som har angrepet mennesker, 
har sikkert vært utsultede individer. 

Om sommeren skytes bjørnen i drivisen av selfangerne. Om 
vinteren fanges den av overvintrerne som tar de fleste på 
selvskudd. Selvskudd er et gevær som monteres inne i en kasse, 
og som går av når bjørnen trekker i åtet. Tidligere bruktes også 
gift, men det er nå forbudt. 

Drektighetstiden er ca. 9 måneder. Binna får antagelig unger 
annet hvert år, enkelte kanskje hvert år. 

Er isbjørnen farlig? Det finnes noen få beretninger om at 
isbjørnen har angrepet mennesker. Vel kjent er da Johansen på 
Fram-ferden ble angrepet og lå under isbjørnen. Bjørnen ble 
distrahert av deres to hunder, så Johansen fikk vridd seg løs. En 
av mannskapet på Fram ble bitt i siden av en bjørn i 
mørketiden. Bjørnen hadde nettopp blitt angrepet av hundene. 

På den annen tyske nordpolekspedisjon, 1869-70, ble mann-
skapet angrepet to ganger. Astronomen ble slått ned, så bet 
bjørnen over hodet på mannen og slepte avgårde med ham. 
Bjørnen ble skutt, men mannen som overlevde, var omtrent 
skalpert. 

I de tre årene jeg har overvintret i de beste isbjørnstrøk på 
Svalbard, har jeg bare blitt angrepet en gang. Det var av ei binne 
som passet på ungen sin som var såret. I mørketiden skulle is-
bjørnen ha alle sjanser til å slå ned fangstfolk om den gikk inn 
for det, men jeg har ikke hørt at det har hendt en eneste gang. 

På min siste overvintring forsøkte jeg å komme så nær 
bjørnen som mulig for å få gode bilder. Bare en gang var det en 
som kom så nær at vi måtte skyte. Men denne tror jeg ikke 
hadde til hensikt 

Omtrent 10 % av bjørnefangsten er fangst av levende unger. De 
fanges for det meste om sommeren av skutene, men enkelte tas 
også av overvintrere. 

Både vinterskinnet og sommerskinnet nyttes som gulvskinn. 
Vinterskinnet er det beste. Skinn med dårlig behåring garves til 
utmerket lær. Spekket går til fabrikkene og bearbeides som sel-
spekk. 

Det har vært kjent i flere hundre år at isbjørnlever kan fremkalle en 
alvorlig forgiftning hos hunder og mennesker. Isbjørnlever er svært rik 

på A-vitamin, og forgiftningen beror på at en får AI (skadelig 
overskudd av A-vitamin). 

Tabellen under viser A-vitamininnholdet i saltet lever for en 
del ishavsdyr. De tre første, isbjørn, snadd-kobbe og kvitfisk, har 
jeg tatt med fra Tjuvfjorden, og de er analysert på A/S Nordolje, 
Tromsø. Dessverre er mine prøver bare fra enkeltdyr. Ved en 
feiltagelse er snadd og kobbe analysert sammen. De andre er fra 
Olaf Brækkan's undersøkelser av vitaminer i hvallever. (Hval-
rådets Skrifter nr. 32.) 

 

å angripe. Den ville bare ikke forandre kurs og travet på. De 
fleste bjørner løp unna når de fikk se meg. Andre trakk seg rolig 
unna når jeg kom for nær. Særlig morsom var ei binne med en 
ett års gammel unge. Mens jeg fotograferte, stoppet binna og så 
på meg. Så stampet hun med framlabbene i snøen og blåste sint 
i nesen som om den ville si: «Fy, skam deg - kom deg vekk!» Så 
gikk den litt videre, og det samme gjentok seg flere ganger. 
Binna var 
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Norske fangstfolk, særlig overvintrere, spiser mye 
isbjørnkjøtt. På den første overvintringen hvor vi var tre mann, 
spiste vi bjørnebiff sikkert annen hver dag hele vinteren. Kjøttet 
ble skåret i tynne skiver, stekt og kokt etterpå. Ingen av oss ble 
syke. Etter at vi kom hjem, hørte vi om trikiner i isbjørn. Jeg ble 
undersøkt, og en bit av en muskel ble tatt ut, men trikiner ble 
ikke funnet. På de to siste overvintringene hvor vi bevislig spiste 
kjøtt med trikiner, kokte vi «trikinbiffen» ekstra godt. Vi merket 
intet som kunne tyde på trikinose. Hvis en koker kjøttet like godt 
som en vanligvis gjør i en husholdning, er det derfor neppe noen 
fare ved å spise isbj ørnkj øtt. 

Bjørnefangst har vært drevet fra de eldste tider og fra 1924 
har en oppgaver over antallet av fangede dyr. 

Kåre Rodahl fant imidlertid ved sine undersøkelser av 
isbjørnlever fra 5 dyr på Grønnland et gjennomsnitt på ca. 20 
000 I.e.g's. Hittil er isbjørnlever nesten ikke nyttet til fremstilling 
av A-vitamin. 

Gallen blir i Nord-Norge nyttet som folkemedisin. Bena og 
kjøttet er rikt på fett, og det kunne sikkert utvinnes 10-15 % fett 
av det. Knoklene brenner godt. På de to siste overvintringene 
brukte vi dem til brensel. 

De aller fleste av disse er fanget på og rundt Svalbard. Men 
statistikken er ikke helt pålitelig. Det er nok mange dyr som ikke 
er kommet med. I 1947 kom vårt og to andre fangstpartier hjem 
med 235 døde bjørner, men i statistikken står det 166. I tillegg til 
de 235 kommer skutenes sommerfangst. 

Men tåler nå isbjørnbestanden denne beskatningen? Statistikken 
viser ingen avtagende tendens. Det som gjør at det ikke er noen 
øyeblikkelig fare for bestanden, er at isbjørnen får ha sine 
yngleplasser i fred. Kong Karls Land er fredet, og de få overvintrere 
som ennå er igjen, forstyrrer ikke yngleplassene særlig. Størst fare for 
overbeskatning er det om sommeren, for da er isbjørnen et lett bytte 
for skutene som stadig blir bedre utstyrt. Særlig er 

De siste års undersøkelser viser at en stor del av isbjørnene 
har trikiner. Undersøkelser av prøver tatt på mine to siste over-
vintringer, viser at 52 % av bjørnene var angrepet. Tidligere 
massedødsfall av «kjøttforgiftning» blant eskimoer har sikkert 
vært av trikinose. Andree og hans to landsmenn som døde på 
Kvitøya i 1897 etter et mislykket forsøk på å nå Nordpolen i 
ballong, døde antagelig av trikinose. Det er nå funnet trikiner i 
skinnet av den isbjørnen som de skjøt og spiste. 
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Det kan kanskje komme til å trekke store veksler på fagmannens tid og 
tålmodighet, men han får sikkert et eller annet igjen for det. 

Og det må ihvertfall være i hans interesse å opparbeide et fruktbart 
zoologisk miljø, med bredere forståelse for betydningen av fag-zoologens 
innsats. Opplysninger om steinkobbe. 

Undertegnede er interessert i å få greie på hvor mange steinkobber det 
fremdeles kan være igjen i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Foreningens 
medlemmer som i sommerferien oppholder seg ved sjøen, kan være til stor 
hjelp. Skulle De være så heldig å se steinkobbe i sommer, så vær vennlig å gi 
nøyaktig beskjed om tid (klokkeslett), sted og antall. Helst bør det følge med en 
liten kartskisse over stedet. Steinkobben legger seg gjerne opp på de samme 
steiner eller skjær dag etter dag, og daglige observasjoner er ønskelige. Det er 
ikke alltid lett å se steinkobben, så det kan være en fordel å spørre folk som er 
lokalkjente. 

Odd Lønø, 
Selvbyggerveien 
94, Grefsen, Oslo. 

faren stor når det er lite is, og isbjørnen søker sammen på et lite 
område. Sommerfangsten burde innskrenkes. Binner med et år 
gamle unger og ungbjørn burde få gå i fred, for de er lite verdifulle. 
Voksne store dyr, særlig hanner, kan fanges, for de gir mere 
spekk, lever og skinn. 

Levende bjørneunger er meget verdifulle. Enkelte skuter i 
Nordisen har hatt opptil 50 °,,° av inntekten på den del av 
fangsten, men gjennomsnittlig blir det 6-8 % ,  mente en 
oppkjøper i Tromsø. 

Tenker en bare på det størst mulige økonomiske utbytte av 
bjørnefangsten, bør nok ungefangsten fortsette, da den er spesiell 
verdifull. Men antallet av bjørneunger burde fastsettes for hver 
sesong, så der ikke fanges for mange. Det skulle være enkelt å 
hindre at bjørnunger blir stående lang tid i kasser før de blir solgt. 
Siste sesong ble noen bjørnunger skutt i Tromsø fordi det ikke var 
avsetning. Slikt er opprørende på flere måter. Isbjørnstammen er 
ikke så stor at en kan sløse slik - tvert i mot - en forsiktigere 
fangst bør tilrådes. 

Det er av lett forståelige grunner stor motstand mot fangst av 
levende isbjørnunger. Enda jeg selv har drevet med den fangsten, 
må jeg si det er en trist måte å tjene penger på. 

Hvor mange par gravender hekker i Norge? 

I forbindelse med en internasjonal undersøkelse over gravanden (Tadorna 
tadorna) er det fra Vogelwarte Helgoland kommet en henstilling til norske orni-
tologer om å foreta en såvidt nøyaktig opptelling som mulig av hekkende grav-
ender her i landet. Hvordan det skal kunne gjøres på en kyst som vår, er et 
problem som utlendinger neppe kan forestille seg. Men det er iallfall mulig å ta 
enkelte stikkprøver, og leserne av «Fauna» anmodes om å hjelpe til. De som har 
anledning til det, bør gå over ett og samme område - så stort de rekker over - 
helst et par ganger, og foreta nøyaktig opptelling både av par og av ikke rugende 
fugler. Av særlig interesse for kontrollens skyld vil antall kull av foreldre og 
unger være, når så langt lir. 

En kartskisse med nøyaktig angivelse av beliggenheten samt utstrekningen 
av det undersøkte område bør følge med oppgavene over antall fugl. Opp-
lysningene kan sendes direkte til Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven, eller 
til Stavanger Museum som så påtar seg å samle rapportene og sende dem videre. 

Fins det her i landet steder der gravendene samler seg i tiden for 
fjærfellinga? Oppgaver over beliggenhet og antall fugl er av stor interesse. 

S m å n o t i s e r  

Kontaktmann for amatørzoologer. 
Av Erling Kvalheim. 

Dersom det ikke blir aktuelt med en «ornitologisk seksjon» - måtte det ikke 
da være en ide å opprette en slags «tillitsmannsordning». Jeg tenker meg en fag-
zoolog innen hvert spesialområde som kontaktmann for amatørene. En de da 
kan henvende seg til med spørsmål og med iakttagelser som de (eventuelt) er for 
beskjedne til å sende tidsskriftet. Han råder og veileder, oppmuntrer til fortsatt 
aktivitet og lar amatør-iakttagelser av interesse gå videre til Fauna (eventuelt 
sammenarbeidet til en artikkel). I samarbeid med styret i lokalforeningen kan 
han ta initiativ til ekskursjoner på sitt fagfelt. Foreningen selv kunne arrangere 
en slags «Vandring i Naturen» med øye for alle dyrelivets ytringsformer. 

Han kan også sette fagmenn i kontakt med egnede amatører om det trengs 
bistand ved spesielle (vesentlig arografiske) oppgaver. Dette siste er nå også 
beste måte å sette en nybegynner i aktivitet på. Han får inntrykk av å utføre noe 
positivt. 

Det er ønskelig at tellingen utføres i løpet av sommeren 1957. 
Holger 

Vipe i Tolga. 

Ved Hodalssjøene har det nu i mange år hekket vipe. Sjøene ligger i en 
høyde av 760 m i bjerkebeltet og er tildels omgitt av låglendt sumpmark 
bevokset med vidjearter. En del dyrket innmark finnes også i nærheten, som 
vipene 
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særlig velger til oppholdssted. Vipene kommer i slutten av mars, mens det ennu 
er full vinter her oppe. Men en liten elvestump er gjerne åpen hele vinteren, og 
ved denne oppholder vipene seg den første tiden etter ankomsten, til det blir bar 
mark om våren. 

P. Lillebækken. 

eget stikkord. Greie henvisninger fører en fra art til undergrupper og derfra 
videre til overgrupper. 

Under gruppenavnene får man korte opplysninger om karakteristiske trekk 
ved gruppen og gjerne den videre inndeling, antall undergrupper eller arter og 
lignende. Om de enkelte artene får man en kort beskrivelse, opplysninger om 
utbredelsesområdet og trekk fra forplantning, levevis og ernæring, for husdyrene 
også avstamningen, deres viktigste egenskaper og litt om pleie og sykdommer. 

Boka er rikt illustrert med fotografier i plansjer (hvorav noen i farger) og en 
del nyttige tegninger. I «Anhang» omtales lover for beskyttelse av dyrefaunaen, 
liste over jakttider og fredningsbestemmelser i Tyskland, fuglebeskyttelse og 
foring av fugler, foringsregler for besøkende i zoologiske hager. og fortegnelse 
over faguttrykk som er brukt i boka. 

For en bok som omfatter så meget og må være sterkt konsentrert, er det 
naturligvis lett å finne innvendinger. Hvilket stoff som er overflødig og hva som 
bør være med, blir lett gjenstand for forskjellig vurdering. Jeg synes forfatteren 
har vært meget heldig med valg av stoffet. Det er utrolig hvor mange 
detaljopplysninger man kan finne, kanskje særlig om pattedyrene og større dyr 
ellers som man finner i zoologiske hager. Et av formålene med boka er å være 
håndbok for besøkende i zoologiske hager. I en fart skal man kunne skaffe 
tilveie de viktigste data over det dyr man står over for. For arter som er sjeldne i 
fangenskap er ofte nevnt de dyrehager hvor de er å finne. 

Blant innvendinger som det kunne være på sin plass å nevne, vil jeg her bare 
nevne en, da den er av litt mer alvorlig karakter. De tallrike illustrasjonene vil 
man ikke få full nytte av da det ikke er henvist til dem i teksten. Leser man for 
eksempel om marabuen på side 259, har man ikke den ringeste anelse om at 
fuglen (en stork) er avbildet på plansje ved side 208. En liten henvisning til 
plansjene burde det være. Det samme gjelder tegningene av horntyper, spor-
avtrykk av en rekke viltarter og fluktbilleder av rovfugler. På side 322, for 
eksempel, er et par utmerkede tegninger av horn med navn på de enkelte deler 
hos hjort og hornutviklingen hos rådyr. Rådyret (Reh) står omtalt på neste side, 
så her vil man nok lett kunne forbinde tekst og tegninger. Men om man leser om- 
hjorten {på -side 78), skal det god fantasi (eller hukommelse) til å slå opp på 
side 322 for å se på hornenes bygning eller på side 409 for å se hornenes 
utvikling. At hjorten er omtalt under «Edelhisch» og den ene tegningen er 
benevnt med «Rothirsch», er en annen sak, og uheldig er det at tegningen med-
hornenes utvikling hos rådyret - disse finnes jo bare hos bukken - har over-
skriften «Rehbock». For på neste side etter «Reh» finner man navnet «Rehbock» 
(Pelea capreolus) som betegner en av Sør-Afrikas antilopearter. Når man leser 
teksten, vil man riktignok fort oppdage denne tilsynelatende lapsus. 

Tyrkerdua, Streptopelia decaocto (Friv.), sett på Lista. 

På en ekskursjon til Lista om ettermiddagen 1-5-57 så vi ei tyrkerdue mellom 
husene på Kviljo. Den gikk på marka blant en del høns, men fløy opp og flyttet 
seg bortover en telefonledning, skremt av vår nysgjerrighet. Den lot seg se i sol 
under gode forhold på 5-6 meters hold, og vi brukte kikkert. Det kom ikke en lyd 
fra fuglen i de ca. 5 minutter vi så den. 

Halvdan Møller og Andreas Vegge. 

Bokanmeldelser 

Otto Franz: Keysers Lexikon der Tiere. 
Forord av prof. dr. Lutz Heck. 
504 sider, 28 plansjer og en del tegninger. 
Keysersche Verlagsbuchhandlung, Heidelberg 
1955. 

Blant mindre zoologihåndbøker som behandler artene og deres levevis, er 
denne boka noe utenom det vanlige. Her er artene og gruppene (familier, ordner 
og klasser) ikke ordnet systematisk, men rett og slett alfabetisk etter det tyske 
arts- eller gruppenavns forbokstaver, på samme måte som stoffet er ordnet i 
vanlige leksika. Da det bare er de høyere dyrene som er omtalt - hvirveldyrene - 
finner man altså pattedyr, fugler, krypdyr, padder og fisk blandet om hinannen, 
mens nærbeslektede arter oftest er omtalt på vidt forskjellige steder. All verdens 
hvirveldyr er behandlet i over 6000 stikkord. Det sier seg selv at ikke alle arter er 
tatt med - bare omkring sjetteparten - men utvalget, som kanskje vesentlig er gjort 
på bekostning av den største gruppen, fiskene, er gjort meget omhyggelig. Et mer 
omfattende stoff ville bare gjøre boka mindre hendig, og det sier seg selv at man i 
en sådan bok bare kan ta med arter som har gode, velkjente navn. Å konstruere 
navn ville ikke ha noen hensikt, for hvordan skulle man finne omtalen av en art 
når man ikke kjenner navnet. I en del tilfelle blir sjeldnere og mindre viktige arter 
omtalt kort under gruppenavnet. 

Teksten er meget konsentrert og ordnet i 2 spalter på siden med gjennom-
snittlig 6-7 stikkord pr. side. Dyr som spiller eller har spilt en stor rolle for 
menneskene, har fått en bredere omtale - løven for eksempel 1 % side. Det 
samme gjelder husdyrene, hvor til og med rasene ofte har fått omtale under 

En av de største vanskeligheter for forfatteren av et dyreleksikon er vel 
navnene. Så rent galt med mange navn på samme dyreart som det er hos oss, er 
det vel neppe i Tyskland. Men problemet har sikkert meldt seg ganske kraftig 
ved utarbeidelsen av denne boka også. Meget ofte når man slår opp et navn, 
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fatterne går fullt inn for solbaneteoriene til den unge engelskmannen G. V. T. 
Matthews. Stoffet i dette kapitlet kunne med fordel ha inneholdt noen teg-
ninger til å illustrere forsøk som er omtalt, for eksempel Kramers 
burforsøk. - Boka har ingen fortegnelse over de enkelte arters trekkforhold 
slik som i de tidligere nevnte skandinaviske bøkene. 

Boka er rikelig illustrert med karter og diagrammer, fotografier og noen 
tegninger blant annet over ulike typer av fluktformasjoner. Illustrasjonene har 
fått en fyldig tekst som oftest utfyller og supplerer den ordinære teksten. Et 
morsomt og nyttig innslag er at kartene som viser en arts trekk eller 
vandringer, er forsynt med en tegning av arten. Derved får man om man ikke 
skulle kjenne arten, straks en orientering om hva slags fugl det dreier seg om. 

Boka er for en vesentlig del bygget på de resultater som er vunnet ved 
svenske trekkfuglundersøkelser, først og fremst ved fuglestasjonene Ottenby 
på Øiand og Falsterbo i Skåne. Bak i boka er en tabell med en skjematisk 
oversikt over hvilke perioder de enkelte artene viser seg ved disse stasjonene 
på høsttrekket. I det hele tatt får man et godt inntrykk av hvilken rolle særlig 
Ottenby har spilt i den internasjonale trekkfuglforskingen, hvilke resultater 
og landevinninger som er gjort på dette spesialområdet innen ornitologien i 
den tiårsperioden stasjonen har eksistert - med andre ord hvilken innsats 
Sveriges Ornitologiska Førening, som driver stasjonene, har gjort i den 
vitenskapelige forskingen på ganske få år. 

Baki boka finner man en verdifull liste over de viktigste håndbøker og 
nyeste avhandlinger om trekkfugler og fugletrekk gruppert etter de emner de 
behandler, og dertil saksregister. 

Nils-Jarle Ytreberg. 

vil man finne det med henvisning til teksten under et annet navn på samme 
arten. Men det kan nok hende at man kan søke forgjeves når man er kommet 
bort i et gammelt tysk navn, for eksempel «Steissfuss» som man vil finne 
omtalt under «Lappentåucher», d.v.s. lappedyrker. 

De innvendinger jeg her har gjort, er dog helt bagatellmessige i forhold til 
det boka har å gi. For dem som stadig leser tysk zoologilitteratur, er den uunn-
værlig, ikke minst for på en lett måte å oppklare hvilke arter man leser om når 
man, som ofte kan hende, ikke kjenner de tyske navnene som er nevnt. For 
dem som skal besøke zoologiske hager i Mellom-Europa, bør den være en 
selvfølge, og for dem som er blitt ganske godt kjent med de tyske dyrenavnene, 
er den en nyttig og lett anvendelig håndbok som bør ha sin plass på 
skrivebordet. Opprinnelig skulle boka forsynes med et register over de latinske 
dyrenavnene. Denne planen ble omgjort, og det latinske navnet ble heller føyet 
til etter det tyske navnet i teksten - dessverre for oss ikke-tyskere - for med et 
slikt register ville boka ha vært ennå mer anvendelig for oss. 

Nils-Jarle 

Ytreberg. Carl Edelstam Si Claes Ramel: Fåglarnas flyttning. 
191 sider, med karter, diagrammer, tegninger og 
fotografier. P. A. Norstedt & Sønners Forlag. 
Stockholm 1956. 

Det er kommet rikelig med populærvitenskapelig fuglelitteratur i vårt nabo-
land Sverige i de senere år. Likevel er det over 20 år siden fugletrekkets 
problemer ble behandlet i en egen liten bok: «Svenska fåglars flyttning», av 
Einar Lønnberg. Siden den tid har det foregått en rivende utvikling i studiet av 
fugletrekket - både på det eksperimentelle området og ved studier i felten. Man 
har tatt teknikkens nyere hjelpemidler som flymaskiner, radar og mere i bruk, 
og forskere fra forskjellige grener av vitenskapen har ofte slått seg sammen i 
forskerlag for å få belyst oppgavene fra flere sider. Ringmerkingen er blitt mer 
rasjonell og effektiv - nye fuglestasjoner er opprettet. Det foreligger nå trykt en 
overmåtelig rikdom av observasjoner og arbeider med resultater over 
detaljstudier på de fleste områder i fuglenes trekk. Det er ingen lett oppgave å 
skaffe seg oversikt over all denne litteraturen, velge de gode eksempler og 
beste teorier og på dette grunnlag gi en kortfattet skildring av det man i dag 
kan si man vet om fugletrekkets gåter. Forfatterne av den foreliggende nye lille 
svenske bok om fugletrekket synes å ha løst denne oppgaven mesterlig. 

I «Fåglarnas flyttning» er de fleste høyaktueile områder innen fugletrekket 
behandlet: Når, hvor og hvordan fuglene trekker, trekkdriften, orienterings-
problemet og trekkets opprinnelse - for såvidt de samme emner som ble 
behandlet i Finn Salomonsens bok «Fugletrekket og dets gåder» som utkom i 
København i 1953. Alle disse områdene er omtalt på en grei og lettfattelig 
måte, blant annet ved hjelp av gode eksempler og illustrasjoner. Når det gjelder 
orienteringsproblemet, er resultatene av de nyeste eksperimenter lagt frem, og 
for 
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