


Om tangloppen Gammarus duebeni 
som ble funnet ved Borrevann 
i sommer. 

Av Jan Økland. 

Langs norskekysten finnes det flere arter tanglopper ay slekten 
Gammarus. Det er ca. 2 cm lange krepsdyr som vi ofte kan finne 
under tangkvaser på stranden eller se svømme omkring i småpyttene 
på berget like over havets nivå. En av disse tangloppe, artene 
forekommer helt ned til 100 meters dyp. 

I mange av våre innsjøer finnes også en art av samme slekt, 
nemlig grunnåten (Gammarus lacustris G. O. Sars, også kalt 
marflo og matflo). Undersøkelser foretatt av den finske zoolog, dr. 
Sven G. Segerstråle, tyder på at denne arten kan ha overlevet siste 
istid på isfrie partier av norskekysten. Etter istiden må den så ha 
spredd seg sør- og østover fra disse områdene (fig. 3): Nå spiller 
arten en meget viktig rolle som næringsdyr for ørreten i mange av 
våre fiskevann. I eldre litteratur går Gammarus lacustris ofte 



feilaktig under navn av Gammarus pulex (L.). Denne siste arten er 
også en ferskvannsform, den finnes i våre naboland, men ikke i 
Norge. 

I forbindelse med en undersøkelse av bunnfaunaen i 
Borrevann ved Horten fant jeg i sommer (1958) en Gammarus-
forekomst i en grøft som fører ut i vannet. Øverst i den 700 m 
lange grøften er en liten kilde. I perioder med lite nedbør kommer 
mesteparten av vannet i grøften fra denne kilden. Grøften har 
rennende vann med et meget høyt kloridinnhold. En nærmere 
beskrivelse av lokaliteten følger på s. 6. Da G. lacustris særlig 
holder til i innsjøer, og da arten dessuten hittil ikke er blitt funnet 
så langt sør i Norge, tydet allerede selve finnestedet i Borre på at 
det her kunne dreie seg om en annen art. Min foreløpige 
bestemmelse bekreftet dette. Senere bestemte dr. Segerstråle de 
tilsendte eksemplarer som typiske Gammarus duebeni Lillj. På det 
europeiske fastland er denne arten hittil bare funnet i ferskvann i 
Frankrike. Gammarus-artene kan være vanskelige å bestemme. 
Her skal bare nevnes at G. duebeni har store nyreformete øyne, 
tydelig lengre enn brede (se fig. 1), mens G. lacustris og G: pulex 
har mindre øyne, neppe lengre enn brede. 

Langs norskekysten opptrer Gammarus duebeni som en «tang-
loppe», den er særlig alminnelig i småpyttene på berget like over 
havets nivå. G. O. Sars (1895) skriver at han har funnet arten i 
store mengder i slike brakkvannspytter, betraktelig over vann-
standen ved flo sjø. Her fantes den ofte sammen med virkelige 
ferskvannskrepsdyr (Daphnia-arter) og med brakkvannsformer. 
Av og til ble G. duebeni funnet på selve stranden, enten under 
steiner eller råtnende tang, men Sars fant den aldri fritt i sjøen. 
Stephensen (1940) angir en del norske lokaliteter for arten. Den 
er funnet ved Oslo (Bygdøy), Tønsberg (Vallø) og andre steder 
langs kysten av Sør- og Nord-Norge. 

Ellers er G. duebeni funnet i brakkvann langs det europeiske 
kontinents kyster fra Kanin-halvøya og Murmansk-kysten i nord 
og til Nord-Frankrike i sør, Østersjøkysten inkludert. Funn i 
Svartehavet synes noe usikre. Arten er også funnet i brakkvann 
på De britiske øyer, Færøyene, Island og i varme 
brakkvannskilder på Grønland. 

I ferskvann er G. duebeni kjent fra en elv på Cape Breton 
Island (en øy sør for New Foundland), fra Island (her er den også 
funnet i en varm kilde), Færøyene, de nordlige og vestlige deler av 
De britiske øyer, og fra Nordvest-Frankrike. Om artens 
geografiske utbredelse, se oversikt hos Hynes (1954), og om de 
franske ferskvannsfunn, se Pacaud (1952). 

Et påfallende trekk ved utbredelsen av G. duebeni på det 
europeiske kontinent og i England og Skottland er at arten her er 
alminnelig i brakkvann, men nesten ikke finnes i ferskvann, til 
tross for at arten i andre deler av sitt utbredelsesområde trives 
utmerket i ferskvann. Det er intet som tyder på at det er ugunstige 
kjemisk-fysiske miljøfaktorer som holder arten borte fra disse 
ferskvannsområdene, da G. duebeni har en usedvanlig stor 
økologisk spennvidde overfor slike miljøfaktorer. 

Laboratorie-eksperimenter har vist at eksemplarer av G. 
duebeni fra brakkvann kan gjennomføre sin livscyklus i rennende 
ferskvann, og omvendt kan eksemplarer fra ferskvann forplante 
seg i brakkvann (Hynes 1954). Dette viser at den begrensete 
ferskvannsutbredelse til G. duebeni ikke kan skyldes at 
brakkvannseksemplarene tilhører en egen rase som ikke kan leve 
og forplante seg i

3 
2 



ferskvann. Historisk sett burde arten også ha hatt tilstrekkelig tid 
til å kolonisere disse ferskvannsområdene. Flere forhold tyder 
imidlertid på at arten er mindre skikket- til å konkurrere med 
andre Gammctrus-arter, og at det derfor kan være slike biotiske 
faktorer som delvis regulerer artens utbredelse. 

I Fennoskandia er det strandpyttene som representerer det 
typiske tilholdssted for Gammarus duebeni. Dessuten kan denne 
tangloppen finnes på ganske grunt vann ned til omtrent en 
meters dyp, særlig i små bukter eller laguner mer eller mindre 
avstengt fra sjøen. Den forekommer også ved strandkanten 
under stein og tang, spesielt på steder hvor det munner ut bekker 
eller hvor det er andre ferskvannstilsig. 

Svart trekant: Det eneste innlandsfunn av G a m m a r u s d u e b e n 
e i området kartet omfatter. 

Svarte prikker: Utbredelsen av G a m m a r ze s l a c u s t r i s i Norge 
og nabolandene. 

G a m m a r u s l a e u s t r i s har muligens overlevet siste istid på 
isfrie partier av norskekysten (skravert). Pilene viser hvorledes inn-
vandringen etter istiden kan tenkes å ha foregått. Kileformen til 
invasjonsområdet i Sverige synes å ha sammenheng med at landisen 
på et sent stadium buktet seg inn i vest (isgrensen angitt med brutt 
linje), slik at G. l a e u s t r i s tidligere
 kunne ta disse områder i besiddelse. En 
liknende kileformet utbredelse finner man hos adskillige planter som 
man også antar har spredd seg fra isfrie områder. (Etter Seqerstråle 
1955 med tilføyelse av funnet av G. d u e b e n i). 
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Felles for disse forekomstene er at de på grunn av ferskvanns-
innblanding oftest har en saltholdighet lavere enn den i havet (35 
°/oo). Ved fordampning av vannet i strandpyttene kan imidlertid 
saltinnholdet stige til meget store konsentrasjoner, og omvendt 
kan snøsmelting eller kraftig regn minske saltkonsentrasjonen. 
Temperatur og oksygeninnhold veksler også sterkt i 
strandpyttene. Om sommeren kan temperaturen gå over 30° C. 
Funnet av G. duebeni i en varm kilde på Grønland med temperatur 
på 40° C viser likeledes artens store temperatur-toleranse (selv 
om man nok må anta at det her dreier seg om en egen rase, 
spesielt tilpasset høye temperaturer). 

G. duebeni kan forplante seg i brakkvann med saltholdighet 
fra 1-2 °/oo (Segerstråle 1946) og opp til 25 °/oo (Forsmann 1951). 
Den kan leve, men ikke forplante seg i vanlig sjøvann (35 °/oo), 
og for kortere tidsrum tolerere saltholdigheter helt opp til 85 °/oo. 
Arten finnes også i typisk ferskvann, f.eks. i det indre av Irland. 
For å kunne gjennomføre sin livscyklus i ferskvann må arten 
imidlertid ha rennende vann, eller kraftig bølgeslag. 

Dersom arten dør ut i strandpyttene ved at disse tørker inn 
om sommeren eller bunnfryser om vinteren, antar man at en 
nyinnvandring kan skje ved at spredte eksemplarer fra sjøen på ny 
blir skyllet opp i pyttene, eller ved transport med fugler fra 
nærliggende pytter. G. duebeni har også en viss evne til å kunne 
krype over tørt land. 

I brakkvann forekommer altså G. duebeni på ganske spesielle 
steder kjennetegnet ved sterkt vekslende miljøfaktorer. På disse 
stedene finnes det oftest ikke andre Gammarus-arter, og 
Segerstråle (1950) mener at arten tvinges til å leve på slike steder 
fordi den ikke kan konkurrere med Gammarus-artene i sjøen. 
Flere forfattere (se bl.a. Hynes 1954) har også hevdet at den sterkt 
begrensete utbredelse til G. duebeni i ferskvann kan skyldes at 
arten her ikke kan konkurrere med G. pulex. De fakta som Hynes 
legger frem, synes i sterk grad å sannsynliggjøre denne teorien, og 
da G. pulex mangler i Norge, passer også funnet av G. duebeni ved 
Borrevann inn i teorien. 

Gammarus duebeni ble funnet i en grøft 3 km sørvest for 
Horten, i Borre herred, Vestfold fylke (se kartene på fig. 3 og fig. 
4). Grøften 
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er 700 meter lang og ligger på nordvestskråningen av det store 
vest-raet. Dyrket mark omgir grøften på alle kanter (se fig. 5), og 
jorden er ofte sterkt leirholdig. I perioder med lite nedbør 
kommer mesteparten av vannet i grøften fra en liten kilde i selve 
grøften ved stasjon 1, ca. 20 meter over havets nivå. Ute i 
kornåkeren dukker det her plutselig opp et område med takrør 
(Phragmites communis) som også markerer det underjordiske 
vann-siget. Grøften representerer det naturlige avløp for 
kildevannet, men er senere blitt rettet ut og også forlenget 
ovenfor kilden av hensyn til jordenes drenering. På fig. 4 er 
grøftens forlengelse samt kunstige sidegrøfter markert med 
tynne streker. Gammarus duebeni var meget alminnelig fra kilden 
ved stasjon 1 og ned til området mellom stasjon 4 og 5, der 
grøften kommer ned i nivå med Borrevann (9 m.o.h.). Her 
opphører strømmen i grøften, og det før så klare vannet blir 
brunfarget. Forekomsten av G. duebeni var tydelig begrenset til 
den del av grøften som hadde klart rennende 

vann. På hele denne strekningen ble det den 22. juni 1958 funnet 
dyr i pre-copula, og flere hunner hadde unger i rugeposen. 

Selv om det er lite vann i grøften, tørker den ikke inn i tørre 
somrer. Det gjør derimot de andre grøftene og bekkene som fører 
ut i dette søndre partiet av Borrevann. 

I den øverste delen av grøften er vannet oftest bare noen. få 
centimeter dypt og bredden på det et par desimeter. Ved stasjon 
2 er det en kulp med største lengde 2 meter og dybde 1 
desimeter. 'Den største og dypeste kulpen i grøften er stasjon 3 
(fig. 2A). Den har en lengde på 4 meter, er opp til 2 meter bred 
og en halv meter dyp. Ellers er vannet i grøften mindre enn 1--2 
desimeter dypt og bredden er mindre enn en meter, se fig. 2B og 
fig. 5. 

Avstanden fra grøftens munning i Borrevann og til der hvor 
elva fra Borrevann (Falkenstenselva) faller ut i sjøen, er 6 km. 
Den korteste avstand mellom grøften og sjøen er 1,7 km (raet 
med en høyde på ca. 30 meter ligger mellom grøften og sjøen). 
Da det ikke finnes Gammarus-arter i Borrevann eller 
Falkenstenselva, har vi her å gjøre med en forekomst godt isolert 
fra Oslofjordens brakkvannsforekomster. 

I tabell 1 er gjengitt hydrografiske observasjoner fra selve 
Gammarus-grøften, og til sammenlikning er tatt med 
observasjoner fra de to bekkene i Vassbotn (søndre del av 
Borrevann), og fra Borrevann. 

Etter hvert som vannet renner nedover i grøften, blir de 
fysisk-kjemiske egenskapene forandret. Vannet blir varmere, og 
saltinnholdet og dermed også den elektrolytiske ledningsevnen 
avtar. Det siste kan skyldes innblanding av vann med lavere 
saltinnhold (regnvann og tilsig). Da stasjon 3 ligger nær grøftens 
midtpunkt og dessuten er den største og dypeste kulpen, har jeg 
flere ganger nøyet meg med bare å ta vannprøver fra denne 
stasjonen. 

Vannet i grøften er kjennetegnet ved en usedvanlig høy elek-
trolytisk ledningsevne. På stasjon 3 var x,8 (n- 10 -'ohm "1 cm "1) 

= 3878,0 etter en periode med tørt vær, og 653,4 etter en periode 
med meget nedbør. Kloridanalysene viser at den høye 
ledningsevnen i vesentlig grad skyldes et høyt innhold av klorid. 
På stasjon 3 var det etter perioder med henholdsvis lite og meget 
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nedbør 644-150 mg C1"/1, tilsvarende en saltholdighet på 1,17-
0,25 °/oo. På stasjon 1 var det etter en periode med lite nedbør 
1120 mg Cl"/l, dette tilsvarer en saltholdigbet på 2,05 °/oo. 
Stasjon 1 er som før nevnt kilden øverst i grøften. Det må være 
utvasking av saltholdig marin leire som betinger det høye 
kloridinnholdet. 

I grøften varierte innholdet av kalsium fra 45 til 68 mg Ca0/1, 
og magnesiuminnholdet varierte fra 25 til 202 mg Mg0/1. Det 
relativt høye innhold av magnesium i forhold til kalsium kan 
'også forklares ved at vannet har vært i nær kontakt med marin 
leire. pH-verdiene var fra 7,2 til 8,8 (på stasjon 3: 7,6 til 8,1). 

Av tabellen fremgår at kloridinnholdet i bekkene i nærheten 
og i Borrevann er ca. 20 mg Cl"/1. Disse lokalitetene 
representerer typisk ferskvann. Gammarus-grøftens høye 
kloridinnhold gjør at man kunne betegne vannet der som brakt. 
Skillet ferskvann/ brakkvann trekkes ofte på basis av vannets 
kloridinnhold, og er derfor av definisjonsmessig karakter. Den 
øvre klorid-grense for ferskvann settes i noen tilfelle til 100 mg 
Cl'/1 (0,16 °/oo saltholdighet), i andre tilfelle til kanskje 285-555 
mg Cl"/1 (tilsvarende saltholdigheter på 0,50-1,00 °/oo). Fra en 
biologisk synsvinkel er det uheldig å trekke skillet 
ferskvann/brakkvann bare på basis av vannets kloridinnhold. Da 
faunaen ellers i grøften, og også floraen, bare består av 
ferskvannselementer, er det kanskje vel så naturlig å klassifisere 
lokaliteten som en ferskvannslokalitet. 

Her i landet og også i våre naboland er G. duebeni bundet til 
kystens brakkvannsforekomster. Det er derfor allikevel naturlig å 
anta at det er sammenheng mellom artens forekomst i grøften 
ved Borrevann og det faktum at vannet der har et saltinnhold 
høyere enn det ferskvann vanligvis har. Men da arten i andre 
land finnes i ferskvann med normalt lavt saltinnhold, er det ikke 
sikkert at det er det høye saltinnholdet i grøften som betinger at 
G. duebeni lever der. 

Gummarus duebeni kan enten ha levet i denne grøften helt 
siden havet for et par tusen år siden nådde opp i dens nivå, eller 
arten kan være ført dit på et senere tidspunkt fra Oslofjordens 
strandpytter og andre brakkvannsforekomster, f.eks. med fugler. 

Der hvor G. duebeni forekommer i ferskvann, spiller den en 
viktig rolle som mat for fisken. I Irland f.eks. er arten den 
viktigste 
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ferskvanns-gammariden. Det er meget mulig at man ved over-
føringsforsøk vil kunne få arten til å trives på andre norske lokali-
teter. Det ville da være naturlig å begynne med overføring til 
elver og bekker. I ferskvann finnes G. duebeni særlig på steder 
med rennende vann og overføring til slike steder burde derfor ha 
størst sjangse til å lykkes. I rennende vann er det ofte lite næring 
for fisken, og dersom overføringsforsøk slår til, vil dette sikkert 
få betydning for fiskens vekst. 

these rivulets may dry out. The water samples collected on 
August 29 were taken after a period with much rainfall. The other 
samples were taken following periods with dry weather. 

The water in the ditch has an extremly high conductivity, x 18 
(n- 10"6ohm'l.cm'') being in the range from 653.4 to 3878.0. The 
high conductivity is due mainly to the presence of saline subsoil 
water, the chlorine content being from 150 to 1120 mg. Cl-/1 (the 
corresponding salinities being from 0.25 to 2.05 per mille). 
Accordingly, the water may be considered as being slightly 
brackish rather than fresh. The content of calcium was 45-68 mg. 
Ca0/1, magnesium 25-202 mg. Mg0/1, and the pH 7.2 to 8.8. 

The occurrence of Gammarus duebeni in this habitat is 
probably related to the slightly brackish water found here. This is 
not conclusive, however, as the species in some countries is 
known to occur in fresh water. 

The only true fresh water Gammarus-species in Norway is 
Gammarus lacustris G. O. Sars. The distribution of this species in 
Fennoscandia and Denmark is indicated with black dots in Fig. 3. 

Summary. 

Gammarus duebeni Lillj. in an inland habitat in Norway. 

In Norway, Gammarus duebeni was previously known only 
from the seashore, in brackish water localities. Last summer 
(1958), the species was found in an inland locality on the western 
side of the Oslofjord. The locality is indicated with a triangular 
mark in Fig. 3 and with a cross in Fig. 4. The identification of the 
species was carried out by Dr. Sven G. Segerstråle, Helsingfors. 

The habitat is a 700 m. long ditch with running water. The 
ditch is known to contain water even in summers when there is 
little rainfall. Station 1 is at the site of a tiny spring which is 
located within the ditch (Fig. 4), about 20 meters above sea level. 
Gammarus duebeni was very abundant from this station and to a 
point between stations 4 and 5 where the ditch reaches the level 
of lake Borrevann (9 meter above sea level). The species does not 
occur in the lake. The rivulet coming from the lake enters the sea 
6 km. from station 5. The shortest distance between the ditch and 
the sea is 1.7 km. (a hill about 30 meters above sea level is 
between the ditch and the sea). 

The ditch is surrounded by cultivated fields (Fig. 5), the 
earth consisting of much marine clay. Fig. 2 A shows the widest 
part of the ditch (station 3), the breadth here being 2 m., and the 
depth half a meter. In other parts of the ditch the water is less 
than 1 m. wide and 1-2 dm. deep (Fig. 2 B, and Fig. 5). 

Table 1 shows the hydrographical observations from the 
ditch, and also some observations from the two neighbouring 
rivulets, and lake Borrevann. In summers when rainfall is slight, 
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Han hadde flere ganger hørt dyrene gi fra seg skarpe, rungende 
lyder som lignet på den lyd en hører når en spiller på glass. Han 
la merke til at lydene hørtes tydeligst når dyrene svømte rett 
under båten, selv når de var mange fot under vannflaten. 
Lydene opphørte straks dyrene kom opp til overflaten. 

En lignende beretning, men av nyere dato, har den svenske 
forsker Kullenberg (1947) gitt. Da det svenske forskningsfartøy 
«Skagerak» var på tokt i Middelhavet i 1946, hørte han og flere 
av hans medarbeidere lyder fra alminnelige delfiner (Delphinus 
delphis), små tannhvaler, som er meget alminnelige der. Lyden 
kunne tydelig høres ombord, til tross for at dyrene svømte 1-2 m 
under vannskorpen. Kullenberg skriver at det var korte pipelyder 
som gjentok seg hurtig, og som minnet om de lyder en hører fra 
mus som slåss eller leker. Han tilføyer at det ikke kan være tvil 
om at delfinene er i stand til å frembringe hørbare lyder. 

Etter siste krig har det vært mulig å undersøke nøyere de 
problemer som knytter seg til lydfrembringelser hos hval. Det er 
vesentlig amerikanske sjøpattedyrforskere som har gått inn for 
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Nyere undersøkelse over 
lydfrembringelse og hørsel hos 
hvalene. 

Av Åge Jonsgård. . 

Hvalene mangler stemmebånd, men det har allikevel lenge 
vært kjent at iallfall enkelte hvalarter kan frembringe lyder. James 
A. Grieg (1907), som dengang var konservator ved Bergens 
Museum, gir f.eks. en beskrivelse av en flokk spekkhoggere 
(Orcinus orca), som ble innesperret og fanget ved Bildø på 
Vestlandet i 1904. Grieg var selv til stede, og han skriver at 
flokken besto av både eldre og yngre dyr av begge kjønn. Noen 
hunner var ledsaget av unger som de passet med stor omhu. Det 
hendte flere ganger at en eller annen hun brøt seg ut av stenget, 
men når den oppdaget at ungen ikke fulgte med, svømte den inn i 
nota igjen. Når ungene kom bort fra mødrene eller ble skremt, 
utstøtte de en eiendommelig fløytende lyd «som vel ikke var 
sterk, men dog kunde høres på nogle hundre meters distance». 
Han hørte ikke noen lyd fra hunnene, mens gamle hanner av og til 
«brølte». 

Hvithvalen (Delphinapterus leucas), eller hvitfisken som den 
populært kalles, kan bli 5- 6 m lang, og er nok den hvalart som 
er best kjent for sine lydfrembringelser. Av den grunn ble den i 
gamle dager av sjøfolk kalt «sea canary» (sjøkanarifuglen). F. 
C. Fraser (1947) opplyser at i kaptein Parry's bok fra 1821 om 
en reise for å finne Nordvestpassasjen, er det bl.a. gitt en 
beskrivelse av de lyder som Mr. Alexander Fisher hadde hørt fra 
hvithval. 
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dette studium. Forsøk har vært gjort både med hval i sine naturlige 
omgivelser og med små tannhvalarter av delfinfamilien som har 
vært holdt i fangenskap, først og fremst tumleren (Tursiops trun-
catus). Til slike studier kreves lytterapparater som kan senkes ned i 
vannet og oppfange lyder fra dyrene. Slike apparater kalles 
hydrofoner, og den tekniske utvikling på dette område i de senere 
år har gjort det mulig ikke bare å avlytte lydene, men også å 
overføre dem til lydbånd eller grammofonplater ved hjelp av 
moderne apparater til lydopptak. 

Det første undervanns lydopptak fra en identifisert hvalart i sine 
naturlige omgivelser ble gjort av de amerikanske forskere W. E. 
Schevill og B. Lawrence (1949) i Saguenay River, Quebec, 
Canada. Dette området ble spesielt valgt til forsøkene, fordi det 
hyppig besøkes av flokker av hvithval, som nå fikk sin «røst» 
foreviget på grammofonplater. Schevill og Lawrence skriver 
(oversatt fra engelsk): «De lyder som kom fra hvithvalene, var 
høye plystretoner og hvin variert med tikke- og klulckelyder. Det 
minnet litt om et strykeorkester i ferd med å stemme 
instrumentene; til sine tider også om mjauing og kvitring. Noen 
lyder hørtes som bjelleklang, og noen få minnet om et ekkolodd. 
Leilighetsvis fikk lydene en til å tenke på en flokk barn som jublet 
og skrek langt borre. Til sine tider var det skarpe smell noenlunde 
lik den lyd som fremkommer når en slår med en sprukken kølle 
eller klasker noe mot vannskorpen. Det var imidlertid ikke mulig å 
observere noe som slo i vannskorpen, men lydene tilsvarte kanskje 
de glefselignende lyder som McBride har beskrevet fra tumlere. 
Ved to anledninger kunne vi høre triller, som gjør det forståelig at 
hvithvalen er blitt kalt 'sjøkanerifugl'.» - Schevill og Lawrence 
føyer til at beskrivelsen kanskje er noe personlig preget, fordi det er 
vanskelig å gi en fullgod beskrivelse av uvanlige lyder. 

I de senere år er det også gjort andre lydopptak fra identifiserte 
hvalarter både i naturlige omgivelser og i fangenskap, først og 
fremst av tumlere og langsnutede delfiner (Stenella plagiodon) i det 
kjente akvarium (oceanarium) Marine Studios i Marineland, 
Florida. F. G. Wood Jr., Marineland Research Laboratory, Florida, 
offentliggjorde i 1952 lydopptak av undervannslyder fra disse arter. 

Forskjellige undersøkelser har vist at dyrene er i stand til å 
oppfatte lyder med frekvenser (tonehøyder) som spenner over en 
stor skala. Schevill og Lawrence (1953) holdt en 2,52 m lang voksen 
tumlerhun innesperret i en 20 m bred og 55 m lang bukt. Ved å 
assosiere foring av dyret med lyder av kjent frekvens, fant de at 
tumleren reagerte på lyder med frekvenser fra 150 til 153 000 cykler 
pr. sekund (c/s). Dyrets reaksjon var 100 % helt opp til 120 000 c/s, 
med et plutselig og markant fall i reaksjonen for lyder med større 
svingetall (Figur 2). Da det med den for hånden værende apparatur 
ikke kunne produseres lyder med mindre frekvens enn 150 c/s, var 
det ikke mulig å få undersøkt dyrets eventuelle reaksjon på lyder 
med meget lave tonehøyder. 

Undersøkelser i Marine Studios har vist at plystrelyder er de 
hyppigst forekommende lyder både hos tumlere og langsnutede 
delfiner. Frekvensområdet for plystrelydene hos tumlere fant 
Kellogg, Kohler og Morris (1953) var fra 7 000-20 000 c/s. I 
Marine Studios er det iakttatt at luftblærer pipler ut av nese-
åpningen (blåsehullet) når ply-strelydene setter inn. Luftblærer fra 

 

17 16 



blåsehullet er forøvrig også observert hos hval i naturlige om-
givelser, bl.a. av F. C. Fraser (1947), som var på båttur i den 
østlige del av den engelske kanal, og tilfeldigvis iakttok en flokk 
alminnelige delfiner. Fraser skriver at ingen av de ombordværende 
hørte noen lyder fra dyrene som var 1-2 favner under vannflaten. 
Han antok allikevel at luftblærene hadde tilknytning til 
lyddannelser. 

Det har nylig lykkes amerikanske vitenskapsmenn å påvise at 
også spermasetthvalen (Physeter catodon) - kjempen blant tann-
hvalene - som kan bli nærmere 20 m lang, frembringer lyder. 
Forskningsskipet «Atlantis», som tilhører det oseanografiske 
institutt i Woods Hole, Massachusetts, befant seg den 28. mars 
1957 utenfor kysten av Nord Carolina. Fartøyet hadde hydrofon 
ombord, men ikke apparatur til lydopptak, og det var derfor bare 
mulig å avlytte lyder i sjøen. I løpet av en times tid oppholdt skipet 
seg i nærheten av 5 spermasetthval, og i hydrofonen kunne 
forskjellige lyder fra dyrene tydelig høres. L. V. Worthington 
(Worthington & Schevill, 1957) forteller at før hvalene ble opp-
daget, hørtes en knasende lyd, som med avbrudd på ca. 1

/2 sekund 
gjentok seg og øket i styrke. Flere serier av slike lyder kunne 
høres. Worthington trodde på dette tidspunkt at lydene skyldtes 
hamring ombord i båten, men det ble snart klart at dette ikke var 
tilfelle. En stund senere, etter at hvalene var oppdaget, ble lydene 
etter hvert meget svake, mens en annen lyd som nærmest minnet 
om rustne hengsler som knirker, kunne høres tydelig. Denne lyd 
varte omtrent 5 sekunder om gangen. Så ble en sterk klaprelyd helt 
dominerende. Vanligvis var det 2 klapringer pr. sekund, men 
leilighetsvis opptil 5. Det ble tellet opptil 73 klapringer etter 
hverandre, men som regel kom de i puljer på omkring 20. Så ofte 
forekom denne klaprelyden at det bare var intervaller på noen få 
sekunder hvor den ikke kunne høres. Den 4. og 27. juni 1957 
lyktes det R. H. Backus på forskningsskipet «Bear» å ta opp lyder 
fra spermasetthval. Opptakene fant sted omtrent 200 nautiske mil 
syd for Cape Cod, og Worthingtons tidligere beskrivelse stemte 
meget godt med lydene som ble tatt opp. 

Den første som fremsatte tanken om at lydene fra hval var et 
slags «hvalspråk» som hadde betydning for dyrenes «gjøren og 
laten», var A. F. McBride (1940). Senere fortsatte han og hans

medarbeidere å studere disse problemer mer inngående hos 
tumlere og langsnutede delfiner i Marine Studios, og det er lagt 
frem resultater som viser at iallfall noen av de lyder disse dyr 
frembringer, er karakteristiske for den situasjon dyrene befinner 
seg i. 

McBride og Hebb (1948) gir et eksempel på dette. En 
tumlerhun ble skilt fra ungen sin. De ble plasert i hver sin tank 
som bl.a. var adskilt ved et gitter. Mor og unge holdt seg tett ved 
gitteret, og ungen ga hele tiden voldsomme plystrelyder fra seg. 
Moren svarte den hyppig. Vannstanden ble så senket så meget at 
den lydledende forbindelse mellom de to tanker ble brutt. Moren 
forlot da straks sin plass ved gitteret, og viste til og med 
interesse for å jage på levende fisk, mens ungen derimot plystret 
høyere enn noensinne. F. G. Wood Jr. (1953) fant bl.a. at når 
dyrene ble matet, laget de lyder som minnet om en kombinasjon 
av mjauing og skurring, og som opphørte i samme øyeblikk som 
matingen ble avbrutt. I den regulære matetid frembringer voksne 
tumlerhanner en lyd som minner om håndklapping, ved å klappe 
kjevene sammen. Denne lyd bruker de tilsynelatende til trussel 
og advarsel. I vårmånedene kan en fra de voksne tumlerhanner 
høre hyle- og bjeffelyder som minner om hundehvalper. Denne 
lyd har utvilsomt noe å gjøre med forplantningen, som foregår 
på denne tid, og det er iakttatt at hunner har reagert på lyden ved 
å slutte seg til de respektive hanner. Det finnes også andre 
eksempler på samhørighet mellom l.ydfrembringelser og adferd 
hos delfiner, men meget er ennå usikkert og krever ytterligere 
undersøkelser. 

Et spørsmål som naturlig melder seg, er hvordan dyrene 
frembringer lyder. Hvalene mangler som nevnt stemmebånd, så 
lyddannelsen må skje på en annen måte enn hos andre pattedyr. 
En vet ennå ikke med sikkerhet hvordan lydene dannes, men det 
antas at det skjer ved at slimhudfoldene i strupehodet eller nesen 
vibrerer. Hudklaffene som lukker for neseåpningen (blåsehullet) 
når dyrene dukker, spiller antakelig også en rolle. F. G. Wood Jr. 
(1953) opplyser f.eks. at når en tumler ga fra seg forannevnte 
bjeffelyder, kunne en samtidig iaktta en liten bevegelse i dyrets 
blåsehull. De problemer som knytter seg til hvordan lydene 
dannes hos hval, er imidlertid ennå på langt nær løst. 
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Hvalene - iallfall de tannhvalarter som det hittil har vært 
mulig å undersøke - kan altså ikke bare frembringe lyder, men 
tilsynelatende tjener også lydene - iallfall noen av dem - som 
meddelelsesmiddel. I så fall skulle en vente at hvalene ikke bare 
hører meget godt, men at høreorganene også har en slik struktur at 
de kan oppfange lyder (ultralyder). 

I samsvar med dette er også 8. hjernenerve (høre- og 
likevektsnerven) usedvanlig godt utviklet, spesielt den del av 
nerven som leder lyden fra høresentret i det indre øres cortiske 
organ til hjernen. Det ytre øre derimot er sterkt redusert. 
Øremusling mangler, og øregangen er trang. Hos bardehvalene er 
øregangens indre del til og med lukket av en vokslignende plugg, 
og inntil ganske nylig helte de fleste forskere til den oppfatning at 
øregangen ikke hadde noen funksjonell betydning for hørselen hos 
hvalene. Man antok at lyden ble ledet til det indre øre via kraniet. 

I 1954 publiserte imidlertid de engelske forskere F. C. Fraser 
og P. E. Purves et bemerkelsesverdig arbeide, hvor de på basis av 
anatomiske studier og eksperimenter ga en akseptabel forklaring 
på hørselens mekanikk hos hvalene. Det sentrale punkt i deres 
studier var forholdene i mellomøret hos hvalene. Mellomøret er 
omgitt av luftfylte kanaler, som hos levende hval er fulle av skum-
blærer. Disse bevirker at bl.a. mellomøret og dets knokler blir 
akustisk isolert fra kraniet. Da videre hvalørets anatomiske struktur 
er slik at lyden høyst sannsynlig blir ledet til det indre øre via 
mellomøret, kan man se bort fra at lyden kan ledes til det indre øre 
via kraniet. Denne erkjennelse er utvilsomt et langt skritt på vegen 
fremover mot den fullstendige forklaring på hvalørets funksjon, 
selv om det ennå hersker forskjellige oppfatninger av hvordan 
lyden blir ledet til mellomøret. Fraser og Purves mente på basis av 
eksperimenter at lydbølgene ble ledet til mellomøret via den ytre 
øregang og trommehinnen på en noenlunde tilsvarende måte som 
hos andre pattedyr. 

Hollenderen F. W. Reysenbach De Haan (1956) har derimot 
en annen oppfatning på dette punkt. At øremuslingen forsvant, 
og at den ytre øregang fikk et rudimentært preg, mener han 
skyldtes at deres funksjonelle oppgave opphørte. Reysenbach De 
Haan fremsetter forøvrig en interessant teori om hvordan 
mellomøret 

mottar lydimpulsene, men denne teori er for omfattende til å bli 
diskutert i denne artikkel. 

Meget bemerkelsesverdige er de sammenlignende studier 
Reysenbach De Haan foretok over sneglehuset (i det indre øre) 
hos tannhval, flaggermus, mus, katt og menneske. På basis av 
sneglehusets struktur kom han til det resultat at hvalenes øre i 
likhet med flaggermusenes er slik bygget at det kan oppfange 
ultralyder. Han fant videre at hvaløret sannsynligvis kunne opp-
fange høyere toner enn flaggermusøret. Dette bekrefter at 
hvalene er i stand til å oppfatte de lyder med usedvanlig høy 
frekvens som de selv frembringer, og at slike lyder etter alt å 
dømme har betydning, som meddelelsesmiddel. 

Ved en sammenlignende anatomisk undersøkelse av det 
sentrale akustiske system hos hvalene fant Reysenbach De Haan 
at også det hadde en slående likhet med flaggermusøret. Dette 
støttet sterkt den oppfatning som andre forskere tidligere hadde 
pekt på, at hvalene i likhet med flaggermusene hadde evne til 
«echolocation». Flaggermusene orienterer seg som kjent i mørke 
ved at de skriker ut lydbølger som reflekteres av eventuelle 
forhindringer og oppfanges av flaggermusøret. De unngår på den 
måte kollisjon. 

Hvordan er det så med hvalene i denne henseende? Foreligger 
der noen iakttagelser eller eksperimenter som kan tyde på at også 
de orienterer seg ved hjelp av «echo-location»? 

W. E. Schevill (1955) har offentliggjort en notis som 
avdøde A. F. McBride hadde etterlatt seg, og som var skrevet i 
1947. Den forteller om de iakttagelser en meget pålitelig fisker, 
som var knyttet til Marine Studios, hadde gjort. Han fanget 
levende tumlere til denne institusjon, og hadde lagt merke til at 
hvalene aldri stormet løs på småmaskede nøter av den type som 
brukes til fangst av små fiskearter. Derimot hoppet de over 
korklinen og forsvant. Ved bruk av de stormaskete nøter med 
maskevidde på 10 tommer i firkant, som Marine Studios 
anvender til fangsten, oppførte dyrene seg anderledes. De stormet 
alltid mot slike nøter og ble da fanget. Det forekom ikke at de 
hoppet over korklinen på en slik stormasket not, bortsett fra 
tilfeller hvor korklinen ble dratt under vannskorpen av dyr som 
allerede var fast i noten: 
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Lynsnart kunne da et dyr svømme mot åpningen, rulle seg over 
korklinen og forsvinne. 

Det hører med til ovenstående beskrivelse at hvalene reagerte 
på nevnte måte, selv om det var belgmørkt og vannet var 
grumset og usiktbart. Reaksjonen kan derfor neppe bero på 
synsinntrykk; antakelig er den eneste mulige forklaring, den som 
McBride antyder, at dyrene orienterer seg ved hjelp av «echo-
location». Schevill & Lawrence (1956) gjorde noen forsøk med 
en gammel tumlerhan, som de holdt fanget i en 34 m lang, 23 m 
bred og 2,5 m dyp dam for å forsøke å bringe klarhet over om 
den benyttet seg av «echo-location». Dyret ble matet med fisk fra 
vekslende foringsplasser, og matingen ble assosiert med lyder av 
forskjellig slag. Undersøkelsen er teknisk sett meget vanskelig, 
og det ligger utenfor denne artikkels ramme å beskrive hvordan 
forsøkene ble utført. Det lyktes imidlertid ikke å få et fullgodt og 
avgjørende bevis for at dyret benyttet seg av «echo-location», 
selv om det var sterke indikasjoner på at så var tilfelle. 
Forfatterne peker på de mange svakheter som forsøkene var 
belemret med, bl.a. ble de utført i en liten dam med et enkelt dyr 
som ble foret fra hånden med død fisk, mens arten under normale 
forhold forekommer i flokker og ernærer seg av små stimfisk. 

At både de lyder hvalene frembringer og deres velutviklede 
høreorganer spiller en stor rolle for denne dyregruppes ve og vel, 
kan det neppe være tvil om. Med de utmerkede muligheter en nå 
har til eksperimentell forskning med hval, og med den store 
interesse for problemene som særlig amerikanske forskere har 
lagt for dagen, kan vi nok i nær fremtid vente nye resultater på 
dette interessante forskningsområde. 
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Observasjonene foregikk innenfor et temmelig begrenset område 
i Rollag i Numedal. Dalen er her temmelig bred. Så å si hele den 
flate dalbunnen er dyrket mark eller eng omkranset av småskog og 
busker. Midt etter dalen renner Lågen, som her danner en temmelig 
bred og dyp innsjø. Langs stranda er det grunner som er fine 
beiteplasser bl.a. for stokkender. Mindre oversvømmelser 
forekommer hyppig, og fugler som ellers er sjeldne, kan da ofte 
observeres. Dette gjelder f.eks. rødstilk, skogsnipe, glutsnipe m.fl. 
Dalsidene er kledd med gran og furuskog, hvor vi finner alle 
vanlige skogsfugler. 

De første trekkfuglene kommer vanligvis i begynnelsen av 
mars, men det store vårtrekket begynner ikke før tidlig i april og 
varer til midten av mai. Tabellen nedenfor viser 
observasjonsintervallet for første fugl i årene 1949-1955. 

Noen trekkfuglers ankomsttider 
til Rollag i Numedal. 

Av Hans Ståland. 

En av Norsk Zoologisk Forenings prisoppgaver for 1955 het: 
«Trekkfuglenes ankomsttider ved ditt hjemsted». Denne oppgaven 
falt i min smak, da jeg allerede i flere år hadde notert vårtrekket 
for en rekke fuglearter. De første trekkobservasjonene gjorde jeg i 
1949. Jeg hadde da bare med 9-10 arter. Men ettersom jeg lærte 
flere fuglearter å kjenne, ble trekkfugl-listene også mere 
omfattende. Inntil 1955 hadde jeg registrert trekket for vel førti 
arter, og min besvarelse av oppgaven var basert på de 
observasjoner jeg hadde gjort i tiden 1949-1955. Den foreliggende 
artikkel er en forkortet bearbeidelse av denne besvarelse. 
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Lappspurven er en av de fugler som i følge håndbøkene 
sjelden sees på trekk, og dens trekkforhold er lite kjent. I 
Numedal er den sannsynligvis en vanligere trekkfugl enn jeg fra 
først av har vært klar over. Så sent som i vår (1958) observerte 
jeg flokker på trekk i første uken av mai. 

Lappspurvens trekk har i de senere år vært omtalt i flere 
smånotiser i «Fauna». Haglund opplyser bl.a. om lappspurv på 
trekk. 27/4=50 på Kile, 2/5-51 og 26/4-52 i Stokke. Dette synes 
å passe godt med at lappspurven ankommer til Numedal i første 
uke av mai. 

Forening for norske biologilærere. 

Den levende natur former det vesentlige av våre omgivelser, 
skaper og driver det store samspill som vi selv er et ledd i. 
Biologi - læren om alt levende - har lenge vært 
undervisningsfag i våre skoler. Når en i dette faget ikke har 
nådd de mål en har ventet seg, har det flere årsaker. Skolene har 
manglet passende lærebøker og utstyr til støtte for lærerne. 
Lærerne har kanskje heller ikke alltid hatt de faglige og 
metodiske forutsetninger som kreves for å gi en 
interessevekkende undervisning. I en viss utstrekning gjelder 
dette også i dag, og i alle skolearter. 

Naturen, som er den rikeste kilde til hobbyer og avkopling, 
har derfor ikke fått den plass i skolen som den burde ha. I våre 
naboland derimot har naturfagene en langt mer fremtredende 
plass. En viktig oppgave for oss her i landet er derfor å styrke 
naturfagene. 

De siste årene har lærere i forskjellige fag dannet foreninger 
som ivaretar fagenes interesser. Foreningene har utført 
verdifulle arbeider for å styrke deres plass i skolen og øke deres 
anseelse både i læreres og andres omdømme. 

Vi har drøftet dette og kommet til at det bør gjøres noe 
lignende for faget biologi. Biologilærere i alle skolearter her i 

De fleste av disse arter ruger i Rollag, men noen trekker bare 
forbi. Dette gjelder fiskemåken, storlommen ogringtrosten. 
Fiskemåken kan i begynnelsen av mai passere i flokker som 
teller opptil 40 individer. Storlommen sees helst i mindre antall, 
4-5 stykker. Ringtrosten opptrer mest enkeltvis. 

Ellers er sangsvanene (Cygnus cygnus) årvisse trekkfugler 
som ankommer i november-desember og oppholder seg hele 
vinteren i de åpne råkene i Lågen. De forsvinner i mars-april. 
Antallet varierer fra 3-6. 

Noen fuglearter trekker så sjelden i området, at det bare en 
gang i blant har vært mulig å observere dem. Dette gjelder bl.a. 
følgende arter: 
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Smånotiser. 
Funn av liten salamander. 

 

ningene og sett resultatet av deres arbeid, vet at skolen og lærerne 
har hatt stor glede og nytte av dem. 

Ut fra dette vil vi be interesserte bli med i en forening for 
norske biologilØere. For at det ikke skal misforstås, sier vi fra at 
det gjelder alle, fra professoren ved universitetet til 
folkeskolelæreren. 

De som kan tenke seg å bli med, sender et brevkort med 
tydelig sendernavn og adresse til Årvoll skole, Årvoll. Senere vil 
det bli gitt melding om hvordan saken går videre. 

Årvoll skole den 1. desember 1958. 

Gudmund Wigant Arne 

Jeg vil med dette berette om et funn av liten salamander som Kåre 
Gunnersen i 2. klasse ved Lovisenlund skole, Kristiansand, gjorde. Han kom 
med flere store eksemplarer, og det ene målte 9,8 cm. Ifølge Munthe-Kaas 
Lund's bok: «Dyreliv i vann og vassdrag», skal det største målte eksemplar 
være 9,5 cm. Av denne grunn har funnet muligens interesse for «Fauna». 
Eksemplaret er sendt til tVidenskapsselskapet» i Trondheim. Målingen er 
kontrollert av lektor Halvorsen ved Kristiansand Lærerskole. 

Funnet ble gjort 11. mai 1958 i en dam ved Bertesbukta, Kristiansand. Rolf 
Svendsen Direktør E. Sivertsen ved Museet i Trondheim opplyser at 
artsbestemmelse og mål er korrekte. 

Red. 

Sivhauk, brun sivhauk (Circus aeruginosus). 

Sivhauken er så vidt jeg vet, en meget sjelden fugl her i landet. Den er lett 
kjennelig med sine lange gule ben og sine hvite prikker bak hodet. Den er 
rusbrun i fjærdrakten og har et typisk hauknebb. Den er på størrelse som en 
krikkand. 

Av Rolf Viks bok - «Fugler i farger», utgitt av H. Aschehoug & Co., 1956 - 
går det frem at den er skutt 2 ganger her i landet, nemlig i Oslo og Fredrikstad, 
og dette var før århundreskiftet. 

Jeg er i den heldige stilling å bo i nærheten av Mjøsa, nærmere bestemt 
Vang på Hedmark, hvor der er et yrende fugleliv. I den såkalte Akersviken er 
det et ganske stort område med små holmer med siv på. Når Mjøsa vokser om 
sommeren, blir disse holmer borte, men når Mjøsa minker om høsten, 
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kommer holmene frem igjen med forskjellig mat som ender og andre fugler kan 
ta sin næring fra. 

På en av mine kveldsturer kom jeg i samtale med en mann som jaktet etter 
ender. Han sa at han 24. august 1956 hadde skutt en hauk. Den var sett flere 
kvelder ved 19-tiden, men en kveld fikk han has på den. Den ble sendt til ut-
stopping, men var ikke blitt hentet igjen: Jeg løste den så ut i høst, med den tanke 
å skjenke den til zoologisk museum. Først var jeg inne og så meg om på museet, 
og da fikk jeg se at det ikke fantes sivhauk der. Jeg tenkte så at det er meget bedre 
at museet får den sjeldne fuglen enn å gjemme den i en avkrok. Det er ved å glede 
andre du selv blir glad. 

Hans Mæland 
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