


Sibirisk rase av spettmeis (Sitta europea L.) 
som invasjonsfugl i Norge ? 

Av Nils-Jarle Ytreberg. 

I et brev til Universitetets zoologiske museum, Oslo, datert 11. 
november 1956 meddeler skogvokter Egil Vindheim, Kjemåga 
(Storjord) i Saltdal, at det for tiden var en spettmeis på fugle-
brettet hans. I et senere brev til meg forteller han at eksemplaret 
var der til omkring jul. Siden har man ikke sett det. 

Det nordligste kjente stedet spettmeisa er funnet rugende hos 
oss, er i Rindal på Nordmøre (63°2' n. br.) hvor den i følge A. 
Karlstrøm ruger årvisst (Løvenskiold 1947). Arten ruger 
temmelig vanlig på Østlandet nord til de nedre deler av 
Gudbrandsdalen, og flere steder på sør- og vestkysten (Collett 
1921 og Løvenskiold 1947). Blant de senere års funn og 
iakttagelser kan nevnes, at den ved Fåberg er sett de siste vintrene 
(Lie 1956), skutt av Lennart Blomberg, Oslo, i Åndalsnes 15. 
september 1951, og sett ved Tingvoll i Nordmøre av Svein 
Haftorn, Trondheim, i august 1955. Om den forekommer rugende 
nord for Dovre, er uvisst. Johannes Molden 



over de svenske funnene i forbindelse med de finske og for 
nærmere detaljer over det følgende avsnitt, henvises det til hans 
artikkel. Spettmeisa har en meget vid utbredelse i Europa og 
Asia, og man regner med en rekke raser hvorav man blant annet 
kan skille mellom en hvitbuket rasegruppe med mer nordlig 
utbredelse og en brunbuket rasegruppe med mer sørlig 
utbredelse. En hvitbuket rase (biedermanni) som bebor 
skogsområdene (taigaområdene) i vestre og sentrale Sibir, 
utmerker seg ved å være utpregede vandrefugler i motsetning til 
vår hjemlige bestand. Rasen er noe mindre enn vår, og i drakten 
skiller den seg ved å ha hvit panne og hvit stripe over øyet. 
Finnland opplevde en større invasjon av spettmeis vinteren 1900-
01, da flere eksemplarer også ble skutt. Nesten samtlige skinn fra 
denne vinteren og noen tidligere og senere år er funnet å tilhøre 
den østlige rasen (se Hortling 1929). Samtidig med 
storinvasjonen i Finnland ble det gjort 2 funn i Sverige nord om 
det vanlige utbredelsesområdet - det ene helt nord om Bottenvika 
- og det synes temmelig opplagt at dette også var østlige fugler, 
selv om raseforholdet ikke ble bragt på det rene, da de som 
Svårdson påpeker, både geografisk og i tid slutter seg til de finske 
funnene og er nord for artens nordgrense i Sverige. Både i 1944-
45 og i 1948 var spettmeisa gjest i Norrbotten, og det første året 
ble 2 eksemplarer funnet i Finnland. I 1951-52 kom den neste 
storinnvasjonen i Finnland, og det ble gjort en rekke funn over 
hele landet, og parallelle funn ble gjort i Norrbotten i Sverige. 
Som vanlig viste de overvintrende eksemplarene seg ved 
fuglebrettene. Noen ble igjen, og ett par hekket på forsommeren 
1952 nord for polarsirkelen i Junosuando i Sverige (67°30' n. br.). 
Som et parallelt eksempel på at sibiriske fugler kan hekke på 
sine vandringer i Skandinavia, kan nevnes at sibirnøttekråka 
(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos) ble funnet på Gotska 
Sandon i Sverige i 1955 (Lundberg 1955). 

forteller (Adresseavisa 31. mai 1956) at han for 58-60 år siden så 
den hver sommer i de 5 årene han var gjetergutt i Mosvik, 
Markabygd. Han sier at han likte å sitte og se på den når den 
spaserte nedover stammen på en stor gran og pikket i barken hist og 
her. Men han har ikke sett dens reir. Arten skal være sett i 
Trondheim i ett av krigsårene av S. Fransrud i følge F.W. Heimbeck, 
Levanger, og ett eksemplar ble sett på Frosta vinteren 1956-57 av 
Knut Brustad, Tautra. I Øverlands (1950) fortegnelse over fugler i 
Trøndelag som bygger på observasjoner gjennom en årrekke, er den 
ikke nevnt. 

Spettmeisa er stand- og streiffugl i Skandinavia. Den er meget 
stedbundet og holder seg gjerne i samme trakten hele året rundt, 
uten å gjøre større utflukter fra det stedet den har sitt hjem om 
sommeren. Et ringfunn av en ungfugl om høsten ble gjort 20 km fra 
fødestedet (Holgersen 1954). Det er vanlig blant standfuglene våre at 
det er ungfuglene som streifer videst omkring. På Falsterbo i Skåne, 
hvor den ikke hekker, så Rudebeck (1950) et individ med 
trekktilbøyeligheter i 1947, og samme år ble det sett trekkende 
spettmeiser ved Rossitten i Østprøysen (Schuz 1952 i følge Svårdson 
1955). Hvilken rase disse tilhørte, er ukjent. 

Utbredelsen av fugleartene er meget dårlig kjent i de nordligere 
deler av vårt land, og mange av de nordgrensene som er angitt i våre 
håndbøker, bygger på angivelser fra det forrige århundre. Den 
nordgrensen som er angitt for spettmeisa, må antas å være nokså 
korrekt, for ser vi på utbredelsen i vårt naboland Sverige, hvor 
forholdene er meget bedre kjent, finner man den ikke lengre nord 
enn opp til Dalarne (ca. 60° n. br.) hvor grensen også er meget skarp 
(Holmstrøm et al. 1942). I Finnland, Skottland, Irland og på Island 
forekommer den overhodet ikke som fast rugefugl. 

Fuglefaunaen i Saltdalen ble meget godt undersøkt i det forrige 
århundre (Sommerfelt 1824-27 og Hagemann 1883 og 1886), men 
spettmeisa ble ikke iakttatt i distriktet. Det er lite rimelig at det 
individet som holdt seg der i vinter, er et stasjonært eksemplar som 
ruger der om sommeren. En bedre forklaring på funnet får man om 
man setter det i forbindelse med tilsvarende nordlige funn i Sverige, 
og med spettmeisforekomster i Finnland, hvor arten ikke er rugefugl. 
Svårdson (1955) har gjort en interessant utredning 

Saltdalen ligger på omtrent samme breddegrad (ca. 67° n. br.) 
hvor de nordligste spettmeisene er iakttatt i Sverige og Finnland. 
Det er derfor rimelig at eksemplaret som holdt seg nord for 
polarsirkelen i vårt land vinteren 1956, nettopp er et østlig inva-
sjonsindivid. Kanskje vil det vise seg at spettmeisa er observert 
også andre steder i det nordlige Skandinavia dette vinterhalvåret. 
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Om spermhvalen Av 
Per Øynes. Våre nordnorske fugleinteresserte bør holde utkikk etter spettmeis 

i vintrene fremover, for kanskje vil det vise seg at større eller 
mindre invasjoner østfra forekommer enkelte år også i vårt land. 
Man kan heller ikke se bort fra at vinteriakttagelser i Trøndelag og 
endog lengre sør kan gjelde invasjonsfugler. Sikker rasebestem-
melse kan naturligvis bare gjøres av spesialister når det foreligger 
skinn. 

Omkring århundreskiftet 1700 foregikk det på begge sider av 
det nordlige Atlanterhav en betydelig fangst av retthval 
(nordkaper og grønnlandshval). Ved hjelp av 20-25 fots robåter 
jaget man og drepte disse to hvalarter med håndharpuner og 
lanser så effektivt at det idag bare finnes et fåtall av disse dyr. 
Hvalene ble tauet til moderskipet (et seilskip i alminnelighet på 
ca. 350 tonn); flensingen foregikk utenbords, og oljen ble kokt ut i 
store jerngryter ombord eller på land. Den ble brukt til 
belysningsmiddel. Dessuten tok man den gang og senere vare på 
bardene som bruktes i datidens moteindustri, hovedsakelig i 
korsetter og krinoliner. 

I 1712 fanget en hvalfanger fra Amerikas østkyst ved et tilfelle 
en spermhval. Dette ga støtet til en hvalfangst-bedrift som etter 
hvert som tiden gikk, antok helt uanede dimensjoner. 
Spermhvalen kunne fanges med den tids primitive 
fangstredskaper, fordi den i likhet med retthvalene fløt etter at 
den ble drept. Oljen fra spermhvalspekket var det viktigste 
produktet, og det beste belysningsmiddel man på denne tid 
kjente. 

Spermhvalen, kaskelotten eller bare spermen som den også 
kalles, er den største av alle tannhvalene og kan bli bortimot 20 
meter lang. Den bød på «kamp» under jakten, men nybyggerne 
langs Amerikas østkyst var robuste karer som med stort hell tok 
kampen opp. Byene Boston, New-Bedford og Nantucket hadde 
dengang minst like så god klang som hvalfangstbyer som 
Sandefjord og Tønsberg har det idag. Det var amerikanerne som 
lærte andre nasjoner å fange spermhval, og jakten gikk over alle 
hav fra ishavene i nord og sør, men særlig ble den fanget hyppig i 
tropiske farvann. Det var også en norsk skute som på et senere 
tidspunkt tok del i denne fangsten, nemlig barken «17de Mai» av 
Arendal som i 1843 seilte til Sydhavet (Stillehavet) på hvalfangst. 
2 1/2 år senere kom den tilbake etter en mislykket tur, og 
eksperimentet ble ikke gjentatt. Den gamle fangsten nådde 
høydepunktet i 1846 da det var 735 fartøyer på spermhvalfangst. 
Da mineraloljen kom i bruk etter 1860, gikk det fort tilbake med 
den gamle fangsten etter 
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spermhval, og etter 1900 var bare enkelte skip leilighetsvis ute. 
Bortsett fra tropefangst er spermhvalfangsten i våre dager nærmest 
supplement til bardehvalfangsten, men den drives med den 
teknikk og det utstyr som karakteriserer vår moderne hvalfangst. 

omkring 13 meter lange. På ryggen er spermhvalen nesten sort 
eller brunsort, den er lysere nedover siden, og på undersiden av 
og til helt hvit eller med hvite partier. Det forekommer at hele 
hvalen er hvit. Den tidligere omtalte Moby Dick var en slik hval, 
og et norsk kokeri fanget en hvit spermhval utenfor Peru i 1951. 
Underkjeven er meget liten i forhold til resten av hodet og ser 
nærrnest ut som en stokk (fig. 2). Det er i underkjeven vi finner 
de store tennene (40-50 ialt) som selges som «havets elfenben». I 
overkjeven er det noen små, rudimentære tenner. Spermhvalen 
har små forlemmer i forhold til kroppens størrelse. Den mangler 
ekte ryggfinne og har bare en høy, kjøllignende forhøyning som 
erstatter en normal ryggfinne, slik som vi ser den hos 
finnhvalartene f.eks. Spermhvalens halefinne har form som en 
likebenet trekant med den bakerste halefinnekant som 
grunnlinje (fig. 3). 

Mesteparten av hodets volum representeres av en kjempemessig 

Den gamle fangstepoke er berømmet i en mengde større og 
mindre skrifter. Den mest kjente er Herman Melvilles bok «Moby 
Dick». Han opphøyet spermhvalen til havets Leviathan, og det var 
faktisk ikke grenser for hans respekt og beundring for denne 
hvalarten. 

 

Spermhvalen er et imponerende dyr. Med det svære hodet som 
utgjør 1/3 av kroppens lengde ser den nærmest ut som et 
kjempemessig rumpetroll (fig. 1). Hannene blir bortimot 20 meter 
lange og veier over 40 tonn, men hunnene er betydelig mindre, 
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fettbeholder som ligger ovenpå kraniet, og som inneholder sperm-
asett. I gammel tid trodde man at dette var hvalens sperma, derav 
sannsynligvis navnet spermasett-hval. Spermasett er flytende ved 
hvalens kroppstemperatur, men størkner når det kommer ut i 
luften. Tidligere hadde dette stoff anvendelse i folkemedisinen. Nå 
for tiden går spermasett sammen med annen olje som utvinnes av 
spermhvalen. 

En spermhval kjennes lett fra andre hvalarter på blåsten, 
som er rettet fremover og til venstre. Dette skyldes at 
neseåpningen er stillet skjevt og sitter helt fremme på snuten. Når 
hvalen dukker, viser den ofte halefinnen, noe som også 
forekommer hos retthval og knøl, men spermhvalen kan da 
kjennes på halens form, som avviker sterkt fra de andres spissere 
og mer buete halefinner. 

Et eiendommelig produkt som av og til kan finnes i sperm-
hvalens tarmkanal, er ambra. Ambra forekommer i større og 
mindre klumper, den største som er funnet, veide 446 kg. I 
parfymeindustrien har man utnyttet dens egenskap til å forsterke 
luktestoffer og samtidig gjøre disse mer varige. Ida-, er ambraen 
nesten verdiløs, da man har syntetiske midler som erstatter den, 
men prisen har variert sterkt gjennom tidene, og ambraen har 
tidligere vært betalt med sin egen vekt i gull og vel så det. 

Spermhvalen forekommer som regel på dype havområder, og 
går bare meget sjelden inn i grunne hav som f.eks. Middelhavet. 
Den er kosmopolitt, og finnes på alle verdens hav fra ishavene 
både i nord og sør til farvannene mellom 40°N og 40°S som er 
dens egentlige hjemsted. I det sistnevnte varme havområdet 
foregår forplantningen, og i dette området finner man hunner og 
umodne dyr. Thownsend har på grunnlag av den gamle sperm-
hvalfangsten laget karter, som viste at enkelte farvann var rikere 
på hval enn andre. Berømte felter var særlig visse områder i 
Stillehavet f.eks. utenfor Peru, Galapagos og «On the Line», d.v.s. 
langs ekvator i hele Stillehavets bredde. 

Hunnene og de umodne dyrene i varme hav forekommer i 
flokker på opptil halvannet hundre stykker, gjerne ledsaget av en 
eller et par store kjønnsmodne hanner. I dette område trekker 
dyrene regelmessig nord og syd etter årstiden. De nordlige og 
sydlige populasjoner tilhører høyst sannsynlig forskjellige 
stammer, noe vi kan se av det faktum at parringstiden følger 
årstidene i nord og sør. Da utbredelsen er kontinuerlig over 
ekvator, er det antakelig kommunikasjoner mellom nordlig og 
sydlig spermhval. Spermhvalen trekker ikke bare rett nord-syd, 
men også øst-vest, avhengig av lokale forhold, men disse 
vandringer er ennu lite kjent. 

Mens hunner og unger holder seg i tropiske og subtropiske 
farvann, drar voksne hanner på langtur. Slike hanner kan treffes 
over alle dype havområder mellom arktiske og antarktiske strøk 
til og med på så høye breddegrader som til iskantene. I 
Norskehavet opptrer de ofte sammen med bottlenosen, og de er 
begge gjenstand for fangst på eggakanten utenfor Møre og 
Andenes, særlig ved ny- og fullmåne. Man vet ennu lite om disse 
spermhvalhannenes vandringer, men det er lite som tyder på at 
de foretar regelmessige vandringer tilbake til tropiske farvann; de 
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være i god kondisjon og med magen full av blekksprut. Det er 
kanskje dette som har vært opphav til den teori at blekkspruten 
simpelthen svømmer inn i kjeften på hvalen tillokket av den hvite 
underkjeven. På sin jakt etter blekksprut er nok spermhvalen den 
hval som går ned til de største dyp. Utenfor Peru har den flere 
ganger viklet seg inn i telefonkabler og druknet på dyp ned til 1100 
meter. 

Av forskjellige grunner har det vært vanskelig å skaffe 
materiale til å klarlegge spermhvalens forplantningsforhold. Det 
er kjent at spermhvalen har en drektighetstid som er over ett år. 
Dette ser man bl.a. av at det på samme tid er to årganger av 
fostre i en og samme spermhvalbestand. I den senere tid er det 
konstatert at drektighetstiden er mellom 14 og 16 måneder. Til 
hval å være er dette lang drektighetstid, da den hos de fleste 
andre hvalarter er omkring 12 måneder. Det hersker endel tvil 
om hvor lenge ungen patter, sannsynligvis er det omkring 7 
måneder, men R. Clarke som har undersøkt spermhval ved 
Azorene, mener at pattetiden er over ett år. Dette er et viktig 
punkt, fordi spermhvalen har en bestemt brunsttid. Dersom 
pattetiden bare er 7 måneder, betyr det at spermhvalen hyppigst 
kan få unge hvert annet år. Er pattetiden over ett år, kan den ikke 
få unge oftere enn hvert tredje år. Dette forhold er naturligvis av 
betydning når en skal gjøre seg opp en mening om rekrutteringen 
i en spermhvalbestand. 

Om spermhvalens alder og vekst er det svært få holdepunkter. 
Det har ikke vært noen brukbar metode til aldersbestemmelse, 
før man for få år siden begynte å bruke tennene til å bestemme 
alderen hos sel og hval. Tennene har soner på samme måte som i 
skjell og øresteiner hos fisk. Det er grunn til å tro at man om ikke 
alt for lenge vil kjenne spermhvalens alder og vekst bedre enn nå. 
Det eneste som idag kan sies helt sikkert om alderen, er at 
spermhvalen kan bli minst 32 år gammel (etter gjenfunn av 
merket harpun). 

Spermhvalungen er ved fødselen omkring 4 meter lang og 
vokser til ca. 6,5 meter i løpet av pattetiden. En eiendommelighet 
med hensyn til veksten senere er at hunnene etter alt å dømme 
vokser meget lite etter at de er blitt kjønnsmodne. De blir 
kjønnsmodne omkring 9 meter lange, og de fleste hunner er fullt 
utvokst

Spermhvalens viktigste næring er blekksprut, tildels kjempe-
former. Den engelske forsker Robert Clarke har i 
spermhvalmage funnet en praktisk talt ubeskadiget blekksprut av 
slekten Architeuthis som hadde totallengde 10,5 meter og veide 
184 kg. I våre farvann ernærer spermhvalen seg vesentlig av arter 
som tilhører slekten Gonatus. 

Omkring munnåpningen og langs hodet finner en arr og 
merker etter blekksprutens sugeskåler, de største kan være store 
som femører (fig. 4). Forøvrig spiser spermhvalen også fisk, på 
landstasjonene på norskekysten er det f.eks. flere ganger funnet 
rognkjeks og andre fiskearter i spermhvalmager. Spermhvalen er 
ingen 

rask hval, den virker tung og klosset under hvalbåtjag, og det er 
vanskelig å forstå hvordan den kan få tak i blekksprut som vel er 
noen av de raskeste dyr i sjøen. Det er mange teorier om hvordan 
den greier dette. Den mest fantastiske teori er kanskje den sann, 
synligste. Det er vel kjent at blekkspruten tiltrekkes av hvit farge 
(fiskekroker som brukes til «akkar»-fisket er hvitmalt og brukes uten 
agn). Spermhvalens underkjeve er lysende hvit, og den gamle teori 
går simpelthen ut på at spermhvalen svømmer langsomt med 
underkjeven hengende rett ned; blekkspruten lokkes da til og 
kommer derved nær nok til å bli tatt. Det viser seg at spermhvalen 
kan være helt tannløs eller ha deformert underkjeve og allikevel 
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når de er ca. 10,7 meter. Hannene blir også kjønnsmodne når de 
er omkring 9 meter, men fortsetter å vokse til de er 17 meter lange 
eller vel så det. 

sammen ødelegger verdier for mellom 200 og 500 millioner dollars 
i året. 

Under våre klimatiske forhold byr sommerhalvåret på de 
beste levevilkår for møllet, og fra tidlig på våren til utpå høsten 
kan det ha to eller tre generasjoner. Man har regnet ut at under 
de gunstigste forhold vil ett møllpar gi opphav til 400 000 nye 
individer i løpet av et år, og selv om slike forhold neppe vil 
forekomme i praksis, sier det oss at før formeringen kommer 
igang på vårparten, er tiden inne for bekjempelse. 

De voksne møllene er svært lyssky, og det er sjelden man 
ser dem på vingene før det er mørkt. Selv da er det nesten bare 
hannene som flyr, mens hunnene som regel holder seg gjemt, og 
beveger seg lite fra det stedet de ble klekket. Voksne møll har 
sterkt reduserte munndeler, og er ikke istand til å oppta næring 
i den korte tiden de lever. Deres viktigste funksjon blir å 
forplante seg og legge egg, og som regel dør de få dager etter at 
eggene er lagt. Den vanlige levetiden for et voksent møll er derfor 
ikke mer enn 10-14 dager. 

Spermhvalfangsten foregår i våre dager fra flytende kokerier, 
landstasjoner, og på Azorene brukes åpne robåter slik som på 
1800tallet. I Sydishavet fanger kokeriene spermhval i tiden før den 
tillatte fangstdato for bardehval som er 7. januar, og under barde-
hvalsesongen når fangsten er dårlig, tar ekspedisjonene også endel 
spermhval. Moderne landstasjoner på høye breddegrader, som 
f.eks. her hjemme i Norge og på Syd-Georgia, har også spermhval 
som et av fangstobjektene. Det finnes noen landstasjoner i 
tropiske og subtropiske land som nesten utelukkende fanger 
spermhval, f.eks. i Peru og Chile. Disse farvann har også vært 
besøkt av flytende kokerier inntil for et par år siden. 

Spermhvalen er en av de hvalarter som er gunstig stillet med 
hensyn til den beskatning hvalene i våre dager utsettes for. 
Hunnene lever som nevnt bare i tropiske og subtropiske farvann, 
og bare 
i disse havområder kan etter alt å dømme fangsten influere på 
bestandens størrelse. Da det ikke er tillatt å fange dyr mindre enn 
ca. 10,7 meter (35 eng. fot), vil nettopp hunnene, som vanligvis 
ikke oppnår en stort større lengde, bli særlig beskyttet. De hanner 
som beskattes på høyere breddegrader både i nord og syd, deltar 
neppe i forplantningen, og beskatningen av disse hanner har 
derfor høyst sannsynlig ingen innflytelse på spermhvalbestandens 
rekruttering. 

En enkelt hunn legger fra 100 til 200 små, hvitaktige egg. 
Eggene blir lagt løst på underlaget, et motsetningsforhold til 
mange andre sommerfugler, som kleber eggene sine fast. Men 
hunnmøllett putter dem godt ned i sprekker og folder i tøyet, 
slik at de er vanskelige å få øye på. 

Det er bare på larvestadiet at møllet gjør skade, og i 
motsetning til de voksne insektene har larvene kraftige, bitende 
munndeler. De lever av alt som er av hår, ull og fjær, og kan 
derfor ødelegge allslags ulltøy, pelsverk, madrasser, gulvtepper, 
puter og dyner. Mer sjelden går de til angrep på stoffer av 
bomull og lin. Dette hender bare hvis larvene er ualminnelig 
sultne, for disse stoffene kan de ikke fordøye. 

Liksom de voksne møllene holder larvene seg skjult på 
mørke steder. Møbeltrekk angripes f.eks. derfor for det meste fra 
innsiden. I tepper og pelsverk biter larvene hårene over ved 
grunnen. På den måten ødelegger de langt mer enn de kan 
spise, og angrepet oppdages først når store dotter faller av. 

Møll og møllbekjempelse 

Av Lauritz Sømme. 

Når vi igjen begynner å gå mot lysere årstider i februar og 
mars, er også tiden inne til å være på vakt mot møllet. Dette vesle 
insektet kan være et av de værste skadeinsekter vi har å stri med 
innendørs. For norske forhold foreligger det ingen beregninger av 
skadenes verdi, men amerikanerne regner med at møll og 
teppebiller til 

Straks de har krøpet ut av egget, begynner møll-larvene å 
omgi seg med et fint spinn. Spinnet er laget av tynne, klebrige 
tråder, og 
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til det fester larvene avgnagde stykker av det stoffet de lever på. 
Det finnes egentlig flere arter av møll som gjør skade på ull-
stoffer, men i utseende og levevis skiller de seg lite fra 
hverandre. Når det gjelder utformingen av spinnet, er det 
derimot en tydelig forskjell på våre to vanlige møllarter - 
klesmøllet (Tineola biselliella Hum.) og pelsmøllet (Tinea pelionella 
L.). Larven av klesmøllet fester spinnet sitt til underlaget, slik at 
den bygger en liten tunnel hvor den kan krype frem og tilbake. 
Den forlater aldri tunnelen, og når den har spist opp alt som er 
innenfor rekkevidde, bygger den på, så den kan nå lenger. 
Larven av pelsmøllet spinner derimot et rør, som den sleper med 
seg rundt. Ettersom den vokser, må den skjøte på huset sitt, og 
Hartwig forteller i sin bok «Harmonien i Naturen» (1870) om 
hvorledes han moret seg med å la slike larver leve på ullstoffer 
med forskjellige farger. «Således kan man etter behag gi disse 
rørene de mest brogete farger», skriver han, «og få det lille dyr til 
å forferdige seg en sann harlekinsdrakt.» 

Det er fremsatt mange teorier om hvilken nytte møll-larvene 
har av det huset de bygger seg. Mest sannsynlig er det kanskje 
at røret er ment som et vern mot larvens naturlige fiender. 
Møllene stammer antagelig fra sydlige trakter, hvor de i det fri 
levde på skinnene etter døde dyr. Under slike forhold kunne 
larvens spinn, innsatt med hår og andre småting være av stor 
betydning som kamuflasje. Dermed kunne de vanskeligere 
finnes av fugler og parasittiske insekter. Møllet har således 
sikkert eksistert lenge før menneskene laget klær av skinn og 
ull, og den var utsatt for mange flere naturlige farer enn den nå 
er i menneskeboligene. 

Larvens utviklingstid er svært avhengig av temperatur og 
næringsforhold. Om sommeren vil det vanligvis gå fra 8 til 10 
uker fra egget klekkes til larven forpupper seg, mens det i uopp-
varmete rom om vinteren kan ta adskillige måneder. Antallet av 
møll-generasjoner i året vil derfor variere sterkt etter de lokale 
forhold. Rent generelt kan det sies at i hus med jevn oppvarming 
hele vinteren, som f.eks. i sentralfyrte gårder, kan møllet ha 
opptil fire generasjoner. Den første av disse klekkes vanligvis i 
februar og mars. I ujevnt oppvarrnete hus er det ikke vanlig med 
mer enn to generasjoner i året  hvorav den første klekker i mars 
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dens avkom igjen rekker ikke å bli ferdig utviklet før neste vår. 
Når det gjelder bekjempelse av møll, har vi idag mange utmerkete 
kjemiske midler til rådighet. Men minst like effektivt som disse er 
det at man til daglig holder huset i god orden, og er omhyggelig 
med renslighet. Særlig skal man være oppmerksom på bortgjemte 
kroker og sprekker, hvor det har lett for å samle seg hår og støv. 
Slike steder kan ofte være fine utviklingsplasser for møllet. 

Klær av ull, som skal legges til side for sommeren, bør være 
grundig vasket og luftet. Larvene angriper fortrinnsvis tøyet der 
hvor det er flekkete eller urent, og ved forsøk har man kunnet 
vise at hår og ull ikke er en tilstrekkelig kost, men at larvene 
også trenger små tilskudd av fett og eggehvitestoffer. Larvene 
tåler ikke å bli utsatt for solskinn, og ved børsting og banking blir 
man lett kvitt eggene, som sitter løst på underlaget. 

Tøy som er godt vasket eller renset før de legges vekk, er fritt 
for møll, og trenger egentlig ingen annen beskyttelse enn at det 
blir godt innpakket i papir, eller hengt i tette møllposer. Men det 
er selvsagt en ekstra betryggelse hvis man samtidig legger 
møllkuler inni pakken eller posen. Møllkulene inneholder som 
regel naftalen eller paradiklorbenzen, stoffer som fordamper 
langsomt og er giftige for møllet. Men dampene må finnes i store 
konsentrasjoner skal de være virksomme, og må ikke få 
anledning til å sive ut. Vanlige skuffer og klesskap er således ofte 
ikke tette nok, mens de forskjellige typer av plastikkposer med 
glidelås, som finnes på markedet idag, er godt egnet til dette 
formål. 
Møllets følsomhet for kulde kan også benyttes til dets 
bekjempelse. Verdifullt pelsverk oppbevares best på kjølelager om 
sommeren, for her er temperaturen så lav at møllet blir drept 
eller mister mulighetene for utvikling. Har man fått møll i 
møblene, kan det være et godt råd å sette dem ut i kulden om 
vinteren. Lar man dem vekselsvis stå ute i 10-12 kuldegrader om 
natten, og tar dem inn i et oppvarmet rom om dagen, vil både 
egg, larver og voksne møll bli drept i løpet av et par døgn. Her blir 
temperaturforandringene større enn det de kan klare, ved 
konstant kulde kan de derimot leve meget lenger. 

Mange av de nye klorerte insektmidlene, som kom på markedet 
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Et møllmiddel til impregnering av ullstoffer, som har blitt ut-
viklet og grundig prøvet ved det amerikanske landbruksdeparte-
ment's laboratorier i Savannah, Georgia, har fått stor anvendelse 

etter siste krig, har fått stor anvendelse i bekjempelsen av møll. 
Stoffer som DDT, lindan og klordan brukes både til å utrydde og til 
å forebygge møllangrep. 

i U.S.A. Midlet er en konsentrert oppløsning av DDT i et organisk 
oppløsningsmiddel, og er tilsatt et emulsjonsmiddel slik at det kan 
fortynnes i vann. De militære myndigheter i U.S.A. har vært meget 
plaget av møll og teppebiller i lagre av uniformer og stoffer, og i 
samarbeid med laboratoriet i Savannah ble det satt igang et 
langtidsprogram for utprøving av DDT-preparatet. 

Endel av møllmidlene leveres i form av sprøytevæsker, hvor det 
virksomme stoffet er oppløst i en passende konsentrasjon. Væsken 
kan sprøytes på angrepne gjenstander med en støvsuger eller en 
håndsprøyte. Ved bruk må man være nøye med å behandle alle 
flater og begge sider av de gjenstandene som skal sprøytes. Noen av 
møllmidlene selges som et fint pulver. De leveres gjerne i spesielle 
pakninger, som gjør det lett å blåse pulveret ut over klær og tepper 
som skal behandles. En ulempe med denne metoden er imidlertid 
at det kan være brysomt å fjerne pulveret igjen når klærne skal tas i 
bruk. 

Store ruller av ullstoff ble behandlet med midlet slik at vekten av 
DDT utgjorde ca. 0,5 % av tøyets vekt. Rullene ble plasert i et 
lagerrom, og hver tredje måned ble det sluppet inn tilsammen 200 
møll og teppebiller. Med jevne mellomrom undersøkte man om tøyet 
var angrepet. Det ble trukket over en glassplate, som var belyst fra 
undersiden, slik at man lett kunne oppdage om det hadde fått 
huller. Samtidig undersøkte man mot en lyskilde om ullenheten på 
tøyets overflate var avgnaget. Forsøket var beregnet å strekke seg 
over fem år, men etter at denne tiden var utløpet, kunne man ikke 
spore det minste angrep av insekter. Forsøket ble fortsatt, og i 
sommer hadde det gått ni år, mens tøyet fremdeles var like helt. 
Dette til tross for at mye av insektmidlet i tidens løp må ha falt av 
når tøyet har blitt tatt frem til undersøkelse. 

Metoden er nå anvendt i de militære lagre, og bare ved at 
håndteringen blir enklere sammenlignet med de gamle møllmidlene, 
regner, man med at det spares 2 millioner dollars i året. 

To år etter at rullene var impregnert med DDT-midlet, ble det 
sydd uniformer av noe av stoffene. Enda det rommet hvor unifor-
mene henger, stadig har blitt tilført møll og teppebiller, har man 
enda ikke kunnet spore angrep av insekter. 

Videre ble midlet prøvet for bruk i husholdningen. Det ble tilsatt 
vaskevannet i vaskebaljen og i vaskemaskinen, og man prøvde med 
de forskjellige sæper og vaskemidler som fantes på markedet. Midlet 
besto prøvene, og det viste seg at et par spiseskjeer av konsentratet 
i vaskevannet var rikelig for ett kilo med ulltøy. Klærne som var 
behandlet, kunne senere godt vaskes både to og tre ganger uten at 
virkningen forsvant, men midlet ble, som rimelig kan være, ødelagt 
av kjemisk rensing. 

Da er det mindre søl med røyktabletter, som det finnes mange 
typer av i handelen. De vil også være mer effektive hvis angrepet 
gjelder møbler. Det virksomme stoffet er som regel lindan, og når 
tablettene forbrenner langsomt, vil den fine røyken fra dem trenge 
godt inn mellom klær, møbler og skinntøy. Ved bruk av røyk-
tabletter må dører og vinduer lukkes, og man bør ikke oppholde seg 
i det rommet hvor røykingen pågår. Antallet av tabletter kan 
varieres etter behovet og rommets størrelse, men særlig hvis man 
har møll i møblene, bør det brukes en kraftig dose. Etter en time 
eller to skal røyken luftes ut igjen, og den sjenerende lukten vil da 
snart forsvinne. 

Til bekjempelse av små angrep, f.eks. i klesskapet, kan det ofte 
være praktisk å bruke en aerosolbombe, eller «automatisk 
insektdreper». Denne er laget av en blikkboks, som er fylt med en 
oppløsning av insektmiddel under trykk av en gass. Når ut-
løsningsmekanismen trykkes inn, vil gassen presse oppløsningen ut 
gjennom en liten åpning som en fin tåke. Tåken holder seg lenge 
svevende, og får derfor anledning til å trenge godt inn mellom de 
forskjellige gjenstandene. For å unngå flekker må aerosolbomben 
ikke holdes nærmere enn 50-60 cm fra tøyet, og for å oppnå gode 
resultater bør behandlingen gjentas to til tre ganger med passende 
mellomrom. Dette er imidlertid hurtig og lettvint gjort, for en dusj 
på 6-7 sekunder skal være nok til å behandle et rom på 30 
kubikkmeter. 
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Midlet finnes nå på det amerikanske markedet under en rekke 
forskjellige varemerker. Også europeiske fabrikker har fremstilt 
lignende preparater, men ved et norsk firma har forfatteren fått 
opplyst at det ikke slo an så godt som ventet her i landet, og er nå 
tatt ut av produksjonen. 

Alt i alt er det nok av gode husråd og kjemiske midler å velge 
mellom hvis man vil møllet til livs. De kjemiske midlene er billige i 
bruk, og det er et godt råd å bruke dem med jevne mellomrom på 
klær, pelsverk og møbler allerede før møllet viser seg. 

Men man skal være oppmerksom på at noen insektmidler kan 
ha ubehagelige virkninger på enkelte mennesker. Man skal derfor 
være forsiktig med å få dem på huden, eller puste inn for meget av 
dampene fra dem. Barn kan ofte være særlig ømfintlige, og barnetøy 
som er impregnert med møllmidler bør helst renses før det tas i 
bruk. Det er viktig ved bruk av alle kjemiske midler at man følger 
instruksene på pakningene nøye - de aller fleste uhell med 
insektmidler skyldes at folk ikke tar seg god nok tid til å studere 
bruksanvisningen. 

2) Om vi vet når gaulen ankommer til Nordkapp-området på høst- trekket 
(vest- og) sørover 

3) Om vi kan peke ut lokaliteter langs norskekysten der trekkende 
gaulflokker hviler (furasjerer) under trekket. 
Det synes å fremgå av skrivelsen at det mest er høsttrekket det tenkes 

på, men det sies også at en er interessert i gaulens rasteplasser 
undervegs, fordi en mener at en på slike steder har mulighet for å kunne 
organisere en telling av trekkende gaul og således få et inntrykk av hvor 
mye gaul som passerer Norge. Slike tellinger kan vel også gjøres om våren. 

De som mener å kunne gi opplysninger av betydning i forbindelse med 
de spørsmål som her er nevnt, bes sende dem til: 

Dr. Yngvar Hagen Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, Oslo. 

Skjærereir i Caprifolium. 

Er det ikke nokså enestående av et skjære-par å bygge reir i capri-
folium like utenfor kjøkkenvinduet? 

 

Smånotiser 
Forespørsel om iaktagelser av gaul (ringgås, Branta bernicla) 

The International Wildfowl Research Bureau har sendt ut en særlig 
forespørsel til flere europeiske land for å skaffe oversikt over tilstanden 
innen bestanden av gaul (ringgås, Branta bernicla) som i den siste 
menneskealder har gått sterkt tilbake. Nedgangen er etterhvert blitt så 
stor at en i de kretser som arbeider internasjonalt med fuglefredning er 
begynt å bli alvorlig bekymret for artens fremtid. 

I et møte i den internasjonale fuglefredningskommisjon i Edinburgh i 
1956 ble det fremholdt av representantene fra U.S.S.R. at gaulen ikke 
trekker over de Baltiske land (Østersjøområdet), og de pekte på at gaulen 
(vel den som kommer fra de arktiske deler av Sovjet altså nominatrasen) 
antagelig overveiende velger den lange ruten rundt Nordkapp og langs 
vestkysten av Norge sørover. (Ifølge norske håndbøker skal det bare være 
en del av populasjonen av Branta b. bernicla som trekker langs Norges 
vestkyst). 

Hvordan nå dette ex-, så er en i alle tilfelle interessert i å få rede på 
følgende: 
1) Om vi kan si oss enige i den russiske oppfatning av gaulens (den Østlige 

formens) trekkveger. Skjærereir i Caprifolium. 
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få andre steder i vårt land. Utenom de periodiske gnagerårene er den 
totalt forsvunnet, i hvert fall som rugefugl. Vi får en rekke lærerike og 
fornøyelige beskrivelser av uglas liv ved reiret på de forskjellige stadier 
av eggene og ungenes utvikling. 

På de daglige vandringene får vi høre om både små og store fuglearter, 
hver med sin egenart, og som må tas på forskjellig måte når reiret skal 
letes opp og fugler med egg og unger skal fotograferes. Små kommentarer 
og opplevelser og iakttagelser fra andre kanter av landet blir stadig flettet 
inn i fortellingen der de naturlig hører hjemme. Forfatteren har ikke bare 
sans for fuglene. Vakre blomster, et lite pattedyr som titter frem enten det 
nå er en røyskatt eller en sint, gul og svart lemen - eller et møte med en 
reinflokk - er vakre innslag som hører naturlig med som oppriktige 
opplevelser for en hver som vandrer i fjellet. 

De resterende kapitler er viet den sjeldne fjellmyrløperen, den vesentlig 
insektetende ravfuglen, vepsevåken, som som oftest av jegeren blir tatt for 
å være en hønsehauk og behandlet der etter, og endelig skogsnipa som 
ikke legger eggene sine i en fordypning i bakken slik det sommer seg for 
en snipe, men derimot legger kullet i et gammelt trostereir eller ekornreir i 
et tre ikke langt fra et skogtjern. 

Det rikholdige bildematerialet gir et verdifullt supplement til teksten, 
men fotografiene er ikke alltid på høyde med tidens krav. 

At hele 46 arter er nevnt eller omtalt i teksten, fremgår av en liste bak 
i boka. Her har artene også fått tilføyet sitt latinske navn. Dette er bra, 
men å operere med den trinære nomenklaturen i populære bøker, er et 
uvesen man bør komme bort fra. De norske fuglenavnene er heller ikke 
alltid de som nå bør innarbeides i norsk språkbruk, og man bør skrive 
orrfugl i stedet for «årfugl» og «hvepsevåk» uten h. 

Boka har mye å gi leseren. Den gir en lærerik og interessant skildring 
av fugleliv, ofte med detaljer om fuglenes adferd som man sjelden finner i 
en vanlig håndbok over fugler. En hver fugleinteressert som ferdes i skog 
og mark, vil kjenne seg igjen ved den enkle og i grunnen hverdagslige 
skildringen fra turen på Hardangervidda og få minnene fra ens egne 
utflukter til å strømme frem. For den som ikke har opplevd naturen på 
denne måten, vil boka vise nye sider ay livet. 

«Sneugla og andre fugler» bør få innpass hos alle som er glad i eller har 
sans for norsk natur. Særlig bør de unge slektledd få anledning til å lese 
den. 

Vi gikk forbi dette vinduet mange ganger om dagen, men vi merket 
ikke noe til byggingen av reiret eller annen trafikk fra fuglene før 
skjæreungene begynte å pipe. 

Engø, Tjøme 5/11 1957. 

F. 

Pihl. Spurveugle (Glaucidium passerium (L.)) i Ytre Namdal. 
Den 29. september i år (57) iakttok jeg en spurveugle på Otterøy i 

Namsenfjorden. Observasjonen ble gjort på et sted som ligger på ca. 
64° 32' n.b. og ca. 200 m.o.h. i en bratt skogli oppfylt av stein og 
vindfall. Den ille ugla kom plutselig flyvende forbi meg og satte seg i en 
gran ca. 10 m unna. Jeg ga meg god tid til å studere den. Den vippet og 
vrikket med halen, snudde på hodet og frembrakte fine, svake fløyte-
toner. Da jeg gikk videre, ble jeg forbauset over at den kom etter og 
satte seg like ved meg. Jeg gikk innpå den og kom den på ca. 3 meters 
hold før den fløy i motsatt retning av den jeg tok. Men etter at jeg 
hadde gått ca. 100 m hom den sannelig flyvende og satte seg tett foran 
meg igjen. Etter det jeg kunne se var det samme fuglen. Denne gang 
var det såvidt jeg ikke berørte den med børseløpet for den fløy sin vei 
med en skarp og svirrende lyd. Den hadde da holdt meg medselskap 
over en 1 / Z time, mellom kl. 15 og 16. 

Av den vanlige norske handbokslitteraturen er det bare «Norges 
Dyreliv» som understreker spurveuglas ureddhet. - Spurveugle var 
ellers ukjent for folkene på nærmeste enslige gård vel 3 km unna. Selv 
har jeg ferdet i terrenget i mange år uten å ha sett den før. 

Jens Lunde. Bokanmeldelser  
Herman L. Løvenskiold: 
Sneuglen og andre fugler. 

1 0 0  sider, 56 fotografier i svarthvitt. 
Gyldendal norsk forlag. Oslo 1957. 

Boka gir en skildring av en del «fornøyelige vingete skapninger» 
forfatteren av og til har mott som ornitolog og fotograf gjennom mange 
år. Dens mål er å la leseren få del i noen av de mange eiendommelige 
og ofte eventyrlige forhold som hersker i fuglenes verden. 

Nils-Jarle Ytreberg. 

Største delen av boka er viet snøugla. Vi følger med forfatteren og 
hans unge følgesvenn inn på Hardangervidda i gnageråret 1934. 
Hovedmålet er å finne snøugla og fotografere den ved reiret. Bare når 
det er rikelig med lemen og andre mus i fjellet - omtrent hvert fjerde år 
- ruger denne eiendommelige, hvite ugla på Hardangervidda og noen 
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Foreningsmeddelelser 
Osloavdelingen er 10 år 

I 1953 hendte det noe viktig i Osloavdelingen som åpnet større 
muligheter for avdelingens virksomhet. Man ble enige om at Oslo-
avdelingen skulle innkreve en egen kontingent i tillegg til kontingenten 
til hovedforeningen. Med en tilleggskontingent på kr. 2,- for både junior- 
og seniormedlemmer til Osloavdelingen, kunne denne klare seg 
økonomisk. Det var også naturlig at medlemmer i Oslo og omegn, som 
gikk på møter, som deltok i kurser og ekskursjoner, betalte en 
kontingent på kr. 2,- mer enn medlemmer utover landet. Selv om 
Osloavdelingen i dag står bedre økonomisk enn noen gang tidligere, så 
er økonomien likevel det store problem. Vi har i den senere tid nød-
tvungent måttet ta kr. 1,- i inngangspenger på våre møter for ikke-
medlemmer og ellers måttet ty til forskjellige måter å bedre økonomien 
på. Med det stadig større medlemstall og den utvidete virksomhet 
trenges mer penger til avdelingens drift. Vi har også sett det som et 
foreløpig mål å utvide vår ekskursjonsvirksomhet og da helst med større 
ekskursjoner over flere dager. Dette er en følge av den meget vellykkede 
ekskursjon til Stavanger, Jæren og Rott som Osloavdelingen, med 
økonomisk støtte fra hovedforeningen, arrangerte i pinsen 1956. Dette 
er det største arrangement avdelingen har hatt, og det er derfor dobbelt 
gledelig at den turen ble en slik suksess. Vi har planer om lignende 
ekskursjoner også til andre steder i vårt land. 

Det er klart at en ikke kan drive Osloavdelingen slik som det gjøres i 
dag uten en mengde hjelp fra forskjellig hold, og det er en enestående 
velvilje man som oftest møter. Jeg vil få takke alle dere som gjennom 
årene har ydet Osloavdelingen tjenester, og som på denne måte har 
hjulpet Osloavdelingen til den plass den har hos alle oss zoologer og 
zoologisk interesserte her i Oslo og omegn. En spesiell takk til 
bestyrerne av Kjemisk og Fysisk institutt på Blindern, til prof. Føyn på 
Zoologisk Lab. og til alle som uten honorar har holdt foredrag for oss. 

Av Dagfinn Møller. 

Det er bare gått ett år siden Norsk Zoologisk Forening (hoved-
foreningen) kunne feire sitt tiårs jubileum. Foreningen ble stiftet den 2. 
november 1946. Nå kan man igjen feire et tiårs jubileum innen foreningen. 
Denne gang er det Osloavdelingen som kan se tilbake på ti virksomme, og 
vi har vel lov til å si, fruktbare år! 

Osloavdelingen hadde sin første spede begynnelse den 2. mars 1947. 
Da hadde hovedforeningen et møte i Universitetets gamle festsal, og det ble 
på dette møtet besluttet å danne en lokalavdeling for Oslo og omegn. Etter 
forslag fra hovedstyret ble fiskerikonsulent T. Løkensgaard valgt til 
formann med mandat til å innkalle medlemmer i Oslo og omegn til et nytt 
møte for å konstituere avdelingen. På grunn av sitt arbeid måtte han 
imidlertid frasi seg vervet. 

På nytt møte innkalt av hovedstyret, på Universitet, Blindern den 18. 
november 1947 ble lektor C. Mølbach-Petersen valgt til formann i 
Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening og til øvrige styremedlemmer 
frk. Mina Jebsen, lektor Knut Kolstad, cand mag. John Hauge og stud. 
real Ole-Johan Østvedt. På styremøte den 15. januar 1948 ble frk. Mina 
Jebsen valgt til sekretær og kasserer, lektor Knut Kolstad til varaformann. 
Dette ble Osloavdelingens første styre! 

Det var et stort savn som ble fylt, da Osloavdelingen startet sin møte- 
og ekskursjonsvirksomhet i begynnelsen av 1948. Zoologisk interesserte i 
Oslo og omegn fikk en forening hvor de kunne møtes, treffe mennesker 
med samme interesse; et sted hvor de kunne få en orientering om den 
zoologiske forsking og nye landevinninger innen zoologien. Og man må si 
at avdelingen har fylt sin misjon godt, selv om det er meget ennå som 
kunne gjøres bedre. Avdelingen er i dag en meget aktiv del av Norsk 
Zoologisk Forening, og den driver en ganske utstrakt virksomhet med 
kurser, foredrag, filmaftener, ekskursjoner etc. Det faste tilholdssted er 
Universitetet, Blindern. 

Osloavdelingens første selvstendige møte ble holdt på Blindern den 9. 
februar 1948. Som foredragsholder den gang hadde vi en dansk gjest, Carl 
Weissman. Han underholdt med lysbilder og lydopptak fra dansk dyreliv. 
Dette var begynnelsen på en lang rekke hyggelige og interessante aftener 
på Blindern. I 1955 begynte vi med de selskapelige samvær etter møtene 
som en permanent «programpost» utenfor programmet. Det er da anledning 
til å nyte rundstykker og te eller øl for de som måtte Ønske det i 
kursussalen på Zool. Lab. Her dekker man et hyggelig bord og praten går 
ofte til langt på natt. Dette samværet er meget populært. 

Osloavdelingen har i dag 229 medlemmer, og det er gledelig at 
medlemstallet Øker fra møte til møte Særlig er det en glede at så mange 
yngre, vesentlig gymnasiaster, finner veien til møtene våre. Det er jo 
disse yngre man skal bygge videre på. Osloavdelingen har sine egne 
lover og et styre på 5 medlemmer. På grunn av utvidet virksomhet og 
medlemstall er antallet av styremedlemmer fra 1958 øket til 6. 

I det første nr. av «Fauna» skrev man dengang (1948) : «- vår posisjon 
er likevel blitt så sterk at vi har kunnet stifte en Osloforening som vår 
første lokalforening. Flere kommer nok etter». Denne spådommen har 
hittil dessverre ikke holdt stikk. Osloavdelingen er blitt stående som den 
eneste lokalavdeling. Det er synd at man ikke i våre større byer har 
kunnet stifte lokalavdelinger. Det ville bety en stimulans for vår 
hovedforening, og man ville få knyttet landsdelene bedre sammen og 
bedre til hovedforeningen. Som det nå er, er Norsk Zoologisk 

142 143 



Forening svært Oslobetont. Jeg etterlyser en lokalavdeling i Sandefjord, 
Bergen, Stavanger og Trondheim! Foreløpig får vi alle håpe på en 
Osloavdeling i fortsatt fremgang og vekst, og vi Ønsker den til lykke med 
de neste 10 år! 

Halvdan Møller, Briseid pr. Farsund, valgt til nytt styremedlem. Resten 
av styremedlemmene, varamenn og revisorer ble gjenvalgt. 

Det ble vedtatt at arbeidsutvalget skulle fastsette tid og sted for 
årsmøtet 1958. 

Da det ikke var kommet inn saker til behandling under «5», frem-
satte formannen på styrets vegne forslag angående dyrenavn-
komiteen: Årsmøtet anmodes om å gi komiteen fullmakt til å oppnevne 
et nytt medlem etter professor Økland og fullmakt til å reorganisere 
sitt arbeidsutvalg.» Dette ble vedtatt. 

Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte 1957. 

Årsmøtet ble holdt på Zoologisk laboratorium, Universitetet, Blin-
dern, lørdag den 9. november kl. 19. Auditoriet var fullt besatt. 

Ordet ble deretter gitt til aftenens foredragsholder, professor Anatol 
Heintz, som ga forsamlingen et uhyre interessant og fengslende til-
bakeblikk gjennom årmillionene til den fjerne tid da fiskene, og særlig 
da forlengst utdødde former av panserfisk befolket verdenshavene og 
hvirveldyrene ennå ikke hadde erobret landjorden. Senere fulgte vi ad 
forskjellige veier dyrerekkene oppover gjennom utviklingen bl. a. fra 
kvastfinnefiskene og til de første halepadder og haleløse padder - 
deretter gjennom krypdyrgruppenes mangfoldighet - de første patte-
dyrliknende krypdyr - urfuglen som ennå var mer krypdyr enn fugl - de 
første primitive pattedyr, etterfulgt av de mere moderne pattedyrgrupper 
like frem til mennesket. Overraskende var den tidlig oppståtte og 
dyptgående kløft mellom de to hovedlinjene: halepadder og haleløse 
padder, likeledes at pattedyrliknende former har oppstått nesten like 
tidlig som de første krypdyr - overraskende fordi de egentlige 
pattedyrene først utfoldet seg så sent som i tærtiær. Foredraget var 
ledsaget av instruktive lysbilder. 

Etter å ha åpnet møtet og Ønsket forsamlingen velkommen holdt 
formannen en minnetale over et av foreningens fremste medlemmer, 
professor Fridthjof Økland som døde den 10. juni i en alder av 64 år. 
Sakslisten: 

1. Regnskap 

2. Årsberetning 
3. Valg 
4. Årsmøtet 1958 
5. Eventuelt 
6. Foredrag av professor dr. Anatol Heintz: «Hvirveldyrenes 
systematikk i paleontologisk belysning» 7. Festlig samvær. 
Regnskapet ble opplest og godkjent. Kassereren ga også en kort 

redegjørelse for status pr. 6/11 1957. 
I årsberetningen ble det nevnt at medlemmer som skyldte kontingent 

for flere år, nå er blitt støket. Konservator Støp-Bowitz spurte om 
arbeidsutvalget var oppmerksom på at en kunne bruke postinkassasjon, 
noe som var gjort i andre foreninger i lignende tilfelle. 

Sekretæren svarte at man i brev til medlemmer som ikke hadde 
betalt, hadde varslet om en slik ordning, men ikke hadde benyttet den 
hittil. 

Årsberetningen ble vedtatt. 

Møtet ble avsluttet på kursussalen hvor det ble servert smørbrød, 
te og ¢l til en koselig prat om fugl og andre dyr. Formannen rettet en 
hjertelig takk til lærer Arne Hauknes for alt det arbeide han har hatt 
for foreningen de siste 5 år. Arbeidsutvalget. 

 

Det var ikke kommet inn noe forslag til valg. Forsamlingen foreslo 
formannen gjenvalgt. Etter å ha sittet i arbeidsutvalget i 5 år ønsket 
sekretæren, lærer Arne Hauknes, nå å tre ut av styret. Da arbeids-
utvalget hadde forslag til ny kasserer, foreslo formannen og sekretæren 
cand. mag. Jan Økland som ny sekretær. Som ny kasserer ble foreslått 
stud. real. Jørgen A. Pedersen. Resultatet av valget ble: 

Formann: Dr. Yngvar Hagen (gjenvalgt) 
Sekretær: Cand. mag. Jan Økland. 
Kasserer: stud. real. Jørgen A. Pedersen. 

Av de Øvrige styremedlemmene frasa førstekonservator Holger 
Holgersen seg gjenvalg. Etter arbeidsutvalgets forslag ble da lærer 
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Norsk Zoologisk Forening. 

Årsberetning for tidsrommet 8. desember 1956 til 9. november 1957. 

Styret har bestått av: 
Formann: Viltkonsulent dr. Yngvar Hagen, Oslo. 
Sekretær: Lærer Arne Hauknes, Oslo. 
Kasserer: Vit. assistent Jan Økland, Oslo. 
Styremedlemmer: Professor dr. Hans Brattstrøm, Bergen. 
Førstekonservator Holger Holgersen, Stavanger. 
Museumsdirektør dr. Erling Sivertsen, Trondheim. 
Fiskerikonsulent Magnus Berg, Tromsø. 

Varamenn: Cand. real Ragnhild Sundby og frk. Mina Jebsen, 
begge Oslo. 

Revisorer: Konservator Nils Knaben og 
universitetsstipendiat Per Bergan, begge Oslo. 

Det er holdt 5 møter i arbeidsutvalget og 2 styremøter. 
Medlemmene av arbeidsutvalget har flere ganger utenom møtene vært i 
kontakt med hverandre og drøftet småsaker. Styremedlemmene er flere 
ganger kontaktet pr. brev. 

Det har meldt seg ca. 75 nye medlemmer, men ca. 60 har meldt seg 
ut, eller er bitt strøket av oss fordi de skyldte kontingent. Det siste 
kontingentkravet ble sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. 
Mange som skyldte kontingent fra tidligere år har betalt i løpet av dette 
året. 

Det er i løpet av dette året sendt ut en rekke prøvehefter til skoler 
og til zoologiinteresserte som medlemmene har oppgitt adressen til. 
Mange av disse har meldt seg som medlemmer. 

I disse dager har en sendt ut et par hefter av «Fauna» og følgeskriv til 
190 aviser. En ber her redaktørene om å omtale tidsskriftet og 
foreningen i avisene. 

Ca. 200 medlemmer svarte på spørsmålet om hvilket zoologisk emne 
de var mest interessert i. 

Navnekomiteen er stadig i arbeid. Hvirveldyrnavnene er ferdig-
behandlet og komiteen er i gang med navn på hvirvelløse dyr. 

Som meldt i siste årsmelding, ble fristen for prisoppgavene 1956 satt 
til 1/6 1957. Det har ikke kommet inn noe svar på disse oppgavene og 
foreløpig heller ingen på oppgavene for 1957. 

N.A.V.F. har siden siste årsmøte bevilget kr. 4 000,- til trykking av 
«Fauna». 

En holder nå på å arbeide ut en ordning med kontaktmenn, slik at 
amatørmedlemmene får en fagzoolog fra hver emnegruppe som kon-
taktmann. De kan da vende seg til disse med eventuelle spørsmål. 

Styret 
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Førstekonservator Holger Holgersen, Stavanger Museum, hadde før 
siste årsmøte meddelt styret at han Ønsket å fratre som styremedlem i 
Norsk Zoologisk Forening. Han mente at hans plikter som medlem av 
styret i Norsk Ornitologisk Forening og redaktør av «Sterna» ville kreve 
all hans disponible tid. 

Konservator Holgersen har vært medlem av styret i Norsk Zoologisk 
Forening siden 1948 og har hele tiden gått aktivt inn for foreningens 
arbeidsappgaver. Som formann i en komite med mandat til å bringe 
orden og system i våre fuglenavn, nedla han bl. a. i sin tid et arbeid 
som vanskelig kan vurderes høyt nok. Konservator Holgersen fortjener 
en spesiell takk for den interesse han har vist for Norsk Zoologisk 
Forening, og for alt arbeide han har utført til foreningens gavn og 
fremgang. 

A. H. 
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