


 

Norges 
dyreverden Av 

HJALMAR Broch 

Dyrelivet i et land utformes i tidens løp ved en rekke forhold 
av skiftende natur, og det må sees på historisk bakgrunn. Dette 
er ikke minst tilfelle når det gjelder Norges dyreverden. 

Under siste istid, da storparten av landet var dekket av en 
veldig iskåpe, var dyrelivet i Norge nærmest slik det er i dag på de 
brekledde områdene og langs kysten i de nordlige polarområdene. 
I disse fjerne tidene har sikkert alkekongen hekket i fjellsidene og 
livet opp om somrene langs hele kysten, hvalross og andre 
ishavsseler har boltret seg langs kysten sammen med hvitfisk og 
narhval hele året og ikke som nå bare vært mere og mindre 
spredte gjester langs Nordlands- og Finnmarkskystene; isbjørn og 
fjellrev hørte sikkert dengang til landets faste innvånere. 
Sammen med nordiske lemen og fjellrypene kunne de nok opptre 
på steder nærmere kysten hvor de i sommertiden kunne finne 
plantevekst på fjellsidene. 

Etter hvert som temperaturen steg og breen svant, trakk 
polardyrene nordover, eller de søkte opp i de høyere liggende
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fjellområdene, slik som lemen, fjellrev og fjellrype, hvor de også i 
dag opptrer i skiftende mengde. Samtidig kom nye arter vandrende 
inn: tundradyr og tundraskogens arter, endel fra øst over Nord-
Russland og Finnland nord om Bottenhavet, andre sørfra fra 
mellomeuropeiske områder gjennom Danmark og Sør-Skandinavia. 
Etter hvert som skogene fikk en mere variert karakter, først 
med furuskog, senere også med andre treslag, kom andre 
arter inn. Furuskogens dyr, som også i dag utgjør hovedtyngden i 
Norges dyreverden, kom tidlig. De fulgte etter tundraens og 
tundraskogenes villrein, ulv, jerv, etter sangsvaner og gjess og en 
rekke småfugler. Med furuskogen kom storvilt som elg og bjørn, 
det ble hare og gaupe, ekorn, mår, storfugl og hovedmassen av 
landets karakteristiske dyreslag i det hele tatt. I en periode i yngre 
steinalder og bronsealder var det varmere enn nå for tiden, og da 
kom mere varmekjære arter inn som hjort, pinnsvin, ilder, orrfugl 
og flere andre arter som har evnet å holde stand på sine steder helt 
inn i vår tid, enda klimaet ble kjøligere omkring den tid da bronse-
alderen skiftet over til jernalderen._ 

Men ved siden av disse naturbestemte endringer må vi i høy 
grad regne med menneskenes inngrep i naturen. Alt ved å legge 
større områder under plog endret menneskenes kultur stedvis 
livsbetingelsene, slik at det ble bedre kår for noen, mindre gode for 
andre, så faunaens sammensetning både kvantitativt og kvalitativt 
ble forrykket. Denne kampen mellom den uberørte natur og 
menneskenes kulturarbeide har gjort seg mer og mer gjeldende 
etter hvert som stadig større og større områder legges under 
plog og ved at skogene endrer karakter etter hvert som de blir 
uniformert og ikke mere byr på så varierte livsbetingelser som en 
rikere dyrebestand krever. For ikke å snakke om de ødeleggelser 
for dyrelivet som er en følge av vår tids omseggripende vassdrags-
reguleringer, veianlegg og bygging av industrielle bedrifter. 

Alt fra første stund har menneskene som fangsfolk tatt toll av 
dyreverdenen. Så lenge våpen og fangstteknikk var mer primitive 
og menneskene tallmessig færre, kunne de fleste dyrearter utligne 
beskatningen med sin forplantning. Men senere tiders effektive 
jaktvåpen og fangstteknikk skaper sammen med menneskehetens 
overveldende økning en direkte fare for mange, særlig av de større 

dyreartene, hvis forplantning i mange tilfeller ikke er effektiv nok til 
at den kan bære store tap. 

Til dette kommer også at fedriften ofte fører til et spennings-
forhold mellom tamfe og tamfeholderne på den ene siden og 
villdyrene på den andre. Dette gjelder f.eks. tamreinsholdet. 
Reineieren ser på villreinen som sin fiende, da flokker av tamrein 
særlig i brunsttiden ofte slutter seg til villreinsflokkene. Og «tam-
reinen» vender ikke frivillig tilbake til «sivilisasjonen» igjen. 
Reineierenes uforsonlige jakt på alt som villrein heter, har da 
også alt for lenge siden greid å utrydde all villrein i det 
nordenfjellske Norge. 

Så lenge menneskene ikke griper inn, vil forholdene mellom 
dyreartene gjennomgående innstille seg i et likevektig forhold til 
hverandre; med visse svingninger vil avgang og tilgang på individer 
holde hverandre stangen. Hele dyrelivet er et stort urverk hvor 
hjulene griper i hverandre på en måte som vi mennesker bare ytterst 
sjelden oppfatter. Primitive jegere og fiskere forstår ikke at både 
«rovvilt» og matvilt er like nødvendige faktorer i naturens store 
samlede urverk. De resonnerer ofte som så at når vi bare slår ned 
«rovdyrene», blir det dessto mere matvilt som vi kan ha gleden av, 
eller m. a. o. at vi kan greie å gjøre rovdyrenes arbeid selv. Nesten 
alle glemmer at de fleste rovdyr og rovfuglers hovednæring er 
planteetende gnagere (og i tropene hovdyr), hos oss arter som 
markmus og vond, rotter og mus, lemen osv., altså «skadedyr» som 
jordbrukerne og skogbrukerne ville stått hjelpeløse i kampen mot, 
hvis de ikke hadde rovdyrene og rovfuglene til å hjelpe seg. Det 
eneste virkelige rovdyret, det som naturen ikke har regnet med i sitt 
maskineri, er mennesket. Over alt forstyrrer det naturen uten å 
kunne avbøte følgene av sine inngrep, følger som de først oppdager 
når det er for sent og som meget ofte går ut over etterslekten. 

Naturen kan minne oss om en gordisk knute, og de fleste vil 
heller følge Aleksander den stores eksempel og hugge knuten over, 
enn å ha bryet med å forsøke å greie ut noen som helst 
sammenheng. Det er på høy tid at det sørges for muligheter til å 
studere trådenes sammenheng i Norges natur. Det må sørges for at 
vi får til rådighet store nok områder, hvor dyrelivet fredes mest 
mulig for menneske 
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lige inngrep, steder hvor vi kan finne ut mest mulig av samspillet i 
det naturlige urverket og bedømme menneskets feilgrep og 
feilvurderinger og derved kanskje finne utveier til å bøte på noen 
av skadene, hvor dette ennå er mulig. 

De fleste mennesker har en skjev oppfatning av 
dyreverdenen og den tallmessige opptreden av individer i tidligere 
tider. De tenker ikke nærmere over en slik ting som at man uten 
tvil ville si at det var en rik forekomst av bjørn, hvis det på et 
område av f.eks. 100 000 mål holdt til 5-6 dyr, men at samme 
område var fattig på fugl, hvis det «bare» fantes like mange 
individer av både storfugl, orrfugl og ryper i området. Slik har de 
naturligvis også sett på forholdene før. Statistisk betraktet har 
neppe Norges samlede bjørnestamme vært så stor noen gang som 
en skulle tro etter alle bjørnehistoriene. Men dyrets størrelse og 
dets vandringer fra sted til sted, så de ble sett snart her, snart der, 
har gitt folk inntrykk av at stammen var større enn i virkeligheten. 

De moderne bakladningsgeværene, for ikke å snakke om 
magasinvåpnene, fikk raskt bukt med nesten hele den norske 
bjørnestammen. Artens forplantning er temmelig svak, og sports-
folk drømmer seg tilbake til fortidens dager med vågsomme jakter 
og ser seg selv som «helter», når de har skutt en fredløs bjørn. 
Som de fleste av våre større rovdyr foretrekker den imidlertid 
åtsler som kjøttmat. Typiske «mordere» må vi her i landet mest 
søke blant mårdyrene og kattene, især forvillete huskatter. 

Et av de trekk i norsk natur som folk mest har lagt merke til, 
er de mer eller mindre regelmessige, store svingningene i 
individtallene hos mange arter. Folketroen hevdet lenge at 
lemenene «regnet ned fra himmelen», så det til tider ble 
lemenflom både her og der i landet. Etter hvert er det klarlagt at 
slike periodiske svingninger i individtallene opptrer hos de fleste 
dyreartene våre og at de må stå i forbindelse med mere og 
mindre regelmessige svingninger i forhold til den omgivende 
natur som vi ennå ikke har oversikt over. Heldigvis er det 
oppbevart enkelte omhyggelig førte dagbøker fra jakt gjennom 
mange år bakover i tiden til en god stund inn i 
munnladningsgeværenes tid. Gjennom omlag hundre år kan vi 
derved se hvordan f.eks. rypenes antall har svinget akkurat som i 
dag. Vi har alltid hatt «normale» år hvor bestanden for å bruke 

sportsjegernes jargonuttrykk, er mellom det tarvelige og bekym-
ringsfulle, mens det innimellom periodisk opptrer storår (gjerne 
sammenkoplet med lemenflom og museår), hvor bestanden er 
«som i de gode gamle dagene», en herlighet som varer kort nå 
som før. 

Før trodde folk at det var et botemiddel mot naturens tilbake-
vending til magre (d. v. s. normale) år å totalfrede mot jakt; senere 
ga folk rovdyrene skylden, og i nyere tid har det vært arbeidet med 
å klekke ut og slippe ut kyllinger hist og her for å motarbeide 
nedgangstidene. Alt sammen uten synderlig virkning, da vi kjemper 
mot naturens hele maskineri. Vi vet simpelthen ikke, hvor og 
hvordan menneskene kan gripe inn i hjulenes gang og få alt til å gå 
nettopp slik menneskenes kryssende interesser kunne være tjent 
med. Skal noen av spørsmålene kunne løses, må det stilles store 
områder til rådighet, hvor vi kan studere naturens selvregulerende 
arbeide. 

Enda en menneskelig faktor må en regne med i landets dyre-
verden. Foruten de tamme husdyrene som menneskene fører med 
fra land til land, blir de også ledsaget av mange lite ønskelige 
medløpere - vi behøver bare å nevne dyr som lopper og lus, rotter 
og mus. Men noen mennesker har også lyst til å «berike» landet 
med arter de har en eller annen interesse av: pelsdyr, jaktobjekter, 
fiskearter fra andre landområders elver og vann osv. De bryr seg 
ikke om at de dermed bringer ofte ubotelige forstyrrelser i 
likevekten i det dyresamfunn som historisk har hjemmet her. De 
nye artene er alltid konkurrenter i matfatet på en eller annen måte 
og vil også uten å være «rovdyr» medføre at de stedegne karakter-
artene blir mindre tallrike og at enkelte kanskje helt forsvinner. 
Flyktninger fra pelsdyrfarmene har etablert seg som «villmink», 
men ikke gjort norsk natur rikere, tvert imot. 

Norges karakteristiske dyreverden trenger vern. 

Dette er innledningen til en artikkel som professor dr. 
Hjalmar Broch skrev i Naturvern i Norge, en publikasjon utgitt i 
1960 av Landsforbundet for naturvern i Norge. 

Red. 
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Observasjoner over fugl i drivisen 
Av Bjorn Berland 

De store drivisområdene er ikke akkurat karakterisert ved et 
særlig overveldende fugleliv, muligens med unntagelse for is-
områdene nær land. Antallet arter er ikke stort, men likevel kan det 
forekomme ikke så helt lite fugl i drivisen, særlig like utenfor og 
ved selve iskanten, hvor matforholdene er best. Fugl kan også 
trekke langt innover i isødet, særlig dersom isen er slakk. Det sier 
seg selv at det er vesentlig sjøfugl som er å finne i drivisen, men en 
og annen mer «landlig» art lar seg også se, som det fremgår av 
Nansen's observasjoner. For ishavsfolk som befinner seg i drivisen 
er det en kjent sak at tilstedeværelse av mange fugl tyder på at 
iskanten ikke er så langt unna. 

Den vanligste arten er uten sammenlikning havhesten 
(Fulmarus glacialis) eller tjalken som den kalles av møringene. 
Denne fuglen er fangstskutenes trofaste følgesvenn på den lange 
reisen over havet mellom Norge og isen, og den forekommer i 
store mengder i drivisornrådene, særlig nær iskanten, men dersom 
isen er slakk, er den å se langt innover i baksen, da den følger råker 
og åpent vann. Havhesten hører som kjent til stormfuglene. Den 
er ingen flink flyver, men som sine slektninger er den en mester i å 
utnytte vinden, og på stive vinger seiler den elegant i store svinger 
så lavt over havflaten at vingespissene nesten skjærer nedi, løfter 
seg opp, ror noen tak med vingene og seiler inn i en ny sving. I 
maksvær utnytter den vinden, og dersom selv svak vind er lagelig, 
pleier den ofte å seile fram langs skutesiden, gli fram i høyde med 
svineryggen og svinge tett foran baugen (Fig. 1). Det er alltid like 
morsomt å være tilskuer til havhestens flukt. I blikk stille vær og 
dis eller skodde kommer den seilende i elegante svinger tett forbi is 

I årene 1956 til 1960 har jeg deltatt på i alt 8 tokt med 
kommersielle norske fangstskuter som observatør for 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt til fangstfeltene i 
drivisen utenfor Grønlands østkyst. Selfangsten i Vesterisen - 
området fra nord av jan Mayen til ned mot Island - foregår fra 
slutten av mars til begynnelsen av mai. Sommerfangsten på 
klappmyss i Danmark, stredet - havområdet mellom Island og 
Grønland - foregår fra midten av juni til midten av juli. I 1959 og 
1960 fikk jeg dessuten anledning å være med fangstskutene på 
etterfølgende håkjerringfiske om sommeren. På ishavsturene har 
jeg hatt anledning til å gjøre endel observasjoner over fugl som 
jeg tror det kan ha interesse å gi en liten oversikt over, foruten at 
jeg har fått endel opplysninger fra andre. Det skal tilføyes at 
skutenes gang er avhengig av isforholdene, og når dertil kommer 
dårlig sikt og strøm, blir navigeringen nokså omtrentlig. Det er 
derfor ikke alltid mulig å angi posisjoner for observasjonene. 

Det ser ikke ut til at fuglelivet i drivisområdene er særlig godt 
kjent, ihvertfall er det ikke skrevet meget om det. Quennerstedt 
(1868) som reiste på fangst til Vesterisen i 1864, nevner følgende 
arter: snøspurv, ismåse, borgermestermåse, krykkje, havhest, 
ærfugl, lomvi, alkekonge og lundefugl. De latinske navnene er for 
de fleste artene meget forandret siden, og er derfor ikke tatt med 
her. 

Fridtjof Nansen reiste med en norsk fangstskute på selfangst 
ved Øst-Grønland i 1882. I sin bok «Blant sel og bjørn» (Nansen, 
1924), delvis skrevet på grunnlag av dagboknotater, gir han spredte 
opplysninger om fugl han har observert i isen og på havet utenfor. 
Artene Nansen nevner, er: havhest, ismåse, krykkje, alker, alke-
konge, teist, snøspurv, jaktfalk, dvergfalk, spove, sneppe, piplerke, 
grønlandsmåse (Larus leucopterus) og borgesmestermåse eller blå-
måse (L. glaucus), foruten at illustrasjoner av ismåse, havhest, teist 
og spissnebbalke gis. 
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knultrer, legger ene vingespissen nesten nedpå sjøen i svingen, ror 
litt med vingene og er vekk i skodden. Den sees også ofte liggende 
rolig på sjøen i råker og klarer i isen, men da den trenger forholdsvis 
lang startbane når den skal lette, liker den ikke for tett is. Det er 
heller sjelden å se den oppå små og lave isflak; den er som kjent noe 
ubehjelpelig på det tørre. 

På stille sommerdager hender det at man får se havhesten når 
den vasker og bader seg. Det foregår på den måten at vingene 
legges ut flatt på sjøen, hvorpå den dukker hodet, hals og vinger 
nedi flere ganger etter hverandre, og for hver gang den spretter 
opp igjen, skyller vannet bakover kroppens og vingenes oversider. 
Dette gjentar seg flere ganger. Innimellom plasker den med nebbet 
så spruten står. Det foregår på den måten at nebbet stikkes halvt 
nedi, og med raske dreininger av hodet i hurtig rekkefølge setter 
det opp en veritabel sjøsprut til begge sider. Nebbet blir så tilsyne-
latende tørket av på begge sider av brystet. 

Det er heller ikke uvanlig å se havhesten ligge rolig på sjøen 
og sove, eller ihvertfall hvile. Den snur da hodet bakover, slik at 
nebbet ligger mellom de sammenfoldete vinger. Slik kan den bli 
liggende lange stunder. 

På klare og kjølige netter på ettersommeren hender det at det 
tynne ferskvanns-laget i overflaten mellom isflakene fryser til 
skjellis. Når så havhesten skal starte fra eller lande på denne 
speilblanke, men akk så usynlige flaten, blir det gjerne knall og 
fall. Dens bevegelser er da meget komiske, til underholdning og 
fornøyelse for tilskuere ombord: 

Under fangst og spekking av selskinn, samt under fiske, 
samler havhestene seg i store skarer rundt skutene i håp om å få 
spekkbiter og annet avfall som blir kastet på havet (Fig. 2 og 3). 
Den er meget glad i fett og spekk, men er mindre interessert i 
kjøtt. Imidlertid får den neppe slike lekkerbiskener hver dag, og 
den må nok finne annen mat også. Sommeren 1960 undersøkte 
jeg mageinnholdet av 8 havhester, og fant i magen på samtlige 
nebb av små blekksprut. Videre ble det funnet otolither av små 
fisk, rester av en liten fisk, en fiskekrok, små krepsdyr, samt sand 
og småstein i en mage. Dersom den ikke får blekksprutnebbene 
«second hand» fra fisk og fiskeavfall, kan det muligens tyde på at 
den tar små blekksprut i 
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meren er det nesten bare den lyse typen som forekommer, men det 
ser ut til at ut i august øker den mørke typen. 

Quennerstedt (1868) påpeker det bemerkelsesverdige i at på 
den tid da havhesten hekker, altså om våren og sommeren, sees 
store mengder av den ved iskanten og på havet langt fra alt land. 

For videre opplysninger om havhesten henvises til Fisher 
(1952). 

Under selens ungekasting i mars vil det alltid forekomme endel 
dødfødte unger på isen, og blod og fosterkaker blir slengt utover 
kasteflakene. Dette er mat som er verdt å ta med for fuglene, og 
erfaringsmessig pleier det å trekke måser mot selkast, og de holder 
seg i nærheten av kasteplassen. Derfor har alltid ishavsskippere et 
våkent øye for fugl når de er på leting etter kastelegrene. 

Flere arter måser forekommer i isen. Først og fremst er det de 
svære polarmåsene hvis vinger er helt lysegrå på oversiden og uten 
sort i spissene. Det dreier seg om to arter, grønlandsmåsen eller 
borgermesteren (Larus hyperboreus) og den noe mindre 
islandsmåsen (L. glaucoides). Grønlandsmåsen er størst, og den 
skal ha noe roligere vingeslag enn islandsmåsen. Bortsett fra en 
viss forskjell i størrelse er de to artene så like at de meget lett 
forveksles med hverandre, og det er derfor vanskelig å avgjøre i 
felten hvilken av artene man ser. Jeg har valgt å kalle dem under ett 
for polarmåser. De finnes både i Vesterisen og Danmarkstredet. 
De lander ofte på isen, således sees de ofte sittende på skrugarder 
og høye knultrer. 

På sure vinterdager med sterk vind kan man ofte se måsene i 
flokker på isen. De ligger med hele kroppen nedpå snøen, og med 
hodet rett mot vinden, trolig fordi luftmotstanden da er minst. 
Med passende mellomrom letter flokkene og flyr en runde, for så å 
legge seg i ro på isen igjen. Man kan jo gjette på at avkjølingen i 
den lave temperatur tvinger dem til periodevis å fly for å holde 
kroppstemperaturen ved like. 

Det hender også at en og annen svartbak (L. marinus) viser seg 
over drivisen. Således så jeg en ved iskanten i Vesterisen den 10/4-
1960, og den 21/6-1960 så jeg en svartbak helt ute på iskanten i 
Danmarkstredet. 

Den 1J5-1959 så jeg en sæing (L. argentatus) ved iskanten, som 
da lå ca. 40 kvartmil øst for jan Mayen. 

overflaten. Det viser seg ifølge litteratur at blekksprutnebb finnes i 
nesten alle havhester, og for å forklare dette har det vært antydet 
at den kanskje fortærer fekalier av de mindre hvalarter som lever 
av blekksprut. I følge samme kilde (Salomonsen og Gitz-Johansen, 
1950), er det i havhest funnet plankton som krepsdyr, vingesnegl, 
polychaeter, samt avfall. 

Havhesten forekommer i to typer eller faser: den vanlige typen 
med hvit underside, bryst og hals, og en nordlig type som er helt 
askegrå-blå. Begge typene forekommer vanlig i Vesterisen om våren, 
dog dominerer den lyse typen. I Danmarkstedet om som 
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Om sommeren hender det av og til at rødnebbterne (Sterna 
macrura) lår seg se ute i drivisen på fangsfeltet i Danrnarkstredet, 
også helt ute ved kanten og tildels i mindre flokker. Den forekom-
mer vanlig i flere av fjordene på Sydøst-Grønland, bl.a. har jeg sett 
den i flokker i Umivikfjorden. Iflg. litteratur hekker den ikke i 
området fra Storfjorden og et stykke sydover. 

En av de vanligste fugl i isen er krykkjen (Rissa tridactyla). Den 
holder seg helt ute i slakkisen ved kanten, og går sjelden innover i 
baksen. Det er heller sjelden å se voksne krykkjer i isen, men 
ungfuglen derimot opptrer i store flokker. Jeg har ved forholdsvis 
få anledninger sett voksen krykkje i Vesterisen og i 
Danmarkstredet. Ungfuglen har et karakteristisk mørkt sikk-sakk 
bånd over vingene, og er derfor lett å kjenne. Det er vanlig å se 
ungkrykkjene sitte i større eller mindre flokker tett i tett på isflak, 
men helst på høye knultrer eller storiser. Når skutene kommer 

En annen måse som er meget vanlig i drivisen, er ismåsen 
(Pagophila eburnea) eller isrype som den blir kalt av fangstfolk. På 
engelsk kalles den ivory gull, - elfenbenmåsen. Den er helt kvit 
med sorte føtter og gullig nebb. Ismåsen er høyarktisk. Den er 
meget mindre enn polarmåsene, og minner litt om en terne i 
flukten og i skriket. Ismåsen lever for en stor del av åtsler, og 
sammen med polarmåsene samler den seg straks på selskrottene 
som ligger igjen på isen etter fangsten (Fig. 4). Den farter over 
hele drivisornrådet fra nær land til ut mot iskanten, og den sees 
ofte sittende på isen. Antagelig går den meget sjelden ned på 
sjøen; jeg kan ikke huske å ha sett den ligge på sjøen. Når den 
finner noe spisende flytende på sjøen, kan den holde seg flaksende 
like over mens den napper maten med nebbet. Foruten at den tar 
åtsler, fisker den selv, bl.a. er krepsdyr og rester av fisk funnet i 
dens mage. Sommeren 1960 undersøkte jeg ett eksemplar og fant 
en delvis fordøyet liten fisk i magen. 
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forbi, letter de i samlet flokk med skrik og spetakkel og flyr avgårde 
til en ny storis. Det er særlig i Danmarkstredet om sommeren at 
ungkrykkjene forekommer i mengder (Fig. 5). Den 7/7-1960 så vi 
mye fugl, bl.a. isrype og krykkje, nær iskanten 40-50 kvartmil utfor 
Steenstrups breer, og jeg har notert at ungkrykkjene holdt på å få 
den voksne fugls farge. 

Alkefugler er også meget vanlige i isen, både om våren og 
sommeren. Teist (Uria grylle) og alkekonge (Plotus alle) opptrer 
vanlig på iskanten og et stykke innover, ofte i flokker. Alke-
kongene sitter av og til på kanten av små isflak. Den 23/3-1960 så 
jeg i Vesterisen en enslig teist svømme omkring i en liten «dam» i 
et hav av tykk nyfrosset sørpeis, langt fra åpent vann. Spissnebb-
alke eller lomvi (Uria lomvia) forekommer også, men er etter min 
erfaring ikke så vanlig som de to andre artene. Lundefugl 
(Fratercula arctica) kan jeg ikke huske å ha sett, uten en gang ved 
iskanten utenfor Angmagssalik den 19/7-1960. 

Ærfugl (Somateria rnollissima) har jeg sett noen få ganger i 
Vesterisen, således ved iskanten øst for Jan Mayen den 1/5-1959 
og ytterst i en isodde på ca. 75°N, 12°W den 27/4-1960. Jeg kan 
ikke huske å ha sett ærfugl i drivisen på det vanlige fangstfeltet i 
Danmarkstredet om sommeren, men ærfugl forekommer i 
fjordene på Øst-Grønland. Således så vi flokker av ærfugl langt 
ute i Umivikfjorden, og de streifer nok et stykke ut i drivisbeltet 
utenfor. 

Det er slett ikke uvanlig å se tyvjo (Stercorarius parasiticus), 
tildels flere sammen, over isen i Danmarkstredet om sommeren. I 
Vesterisen ble det i 1959 fra M/S «Kvitøy» skutt en storjo 
(Stercorarius skua) eller islandskråke som den kalles. Den 2/8-
1960 så jeg under håkjerringfiske en flygende storjo på havet 
utenfor 1lmivikfjorden, ca. 30 kvartmil av Kapp Møsting. 

Under håkjerringfiske på samme feltet ble det 20/7-1959 sett 
en havsule (Sula bassana), likeledes den 28/7-1960. Det skal 
tilføyes at isbeltet så langt syd på kysten er oftest ganske smalt så 
sent på året, og observasjonene ble gjort på havet, ikke i isen. 
Storliren (Procellaria gravis) er en slektning av havhesten. Den 
hekker på Tristan da Cunha-øygruppen i Sydatlanteren, og 
utenom hekketiden streifer den omkring i Nordatlanteren. Det er 
kjent at den om sommeren treffes i store flokker på sjøen i 
Davisstredet
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og utenfor kysten av Vest-Grønland, hvor jeg har sett den i stort 
antall. Ifølge Salomonsen og Gitz-Johansen (1950) er den sett bare 
en gang utenfor Øst-Grønland, nemlig en flokk på 30` stykker ca. 
30 sjømil utenfor Angmagssalik. I siste halvdel av juli 1959 ble det 
under håkjerringfiske sett flere eksemplarer på havet utenfor 
Umivik, og i slutten av august 1959 var det mange eksemplarer å 
se på Kapp Dan banken (Fig. 6). Jeg har ikke sett storliren over 
drivisen, og det, er kanskje grunn til å tro at den ikke går inn i isen, 
men bare til iskanten. Den 19/7-1960 så jeg flere havlirer like ved 
iskanten utenfor Angmagssalik, og under fiske ble det sett mange 
eksemplarer på Umivikbanken ved månedskiftet juli-august. På vei 
nordover i begynnelsen av august ble det igjen sett storlirer på 
havet utfor Kapp Dan, men p.g.a. tåke lot ikke posisjonen seg 
bestemme nærmere. Under håkjerringfiske på bankområdet øst for 
Storfjorddypet ble det den 6,18-1960 sett endel storlirer. Vi var da 
utenfor drivisen, men p.g.a. skodde lot ikke posisjonen seg 
bestemme. Ut fra de kursene vi senere gikk for å komme mot land, 
er det trolig at posisjonen da storlirene ble observert, var ca. 66°l0' 
N, 30° W. Det viser seg således at stiorliren forekommer vanlig og 
tildels i store flokker ved Øst-Grønland, og at den går lenger nord 
enn man hittil har regnet med. 

På hjemvei fra isen ble det i begynnelsen av mai 1958 sett en 
polarjo (Stercorarius pomarinus) over havet mellom. Jan Mayen og 
Norge et steds, men tid og posisjon ble dessverre~ ikke notert. 
Den 5/$-1960 så jeg to fugl som trolig var polarjo i luften ved 
iskanten øst for Kapp Dan. De var synlige bare ett øyeblikk, da de 
fløy rett mot solen og forsvant. 

Som nevnt i innledningen hender det at mer «landlige» fugl 
blir observert i drivisen.. Således så jeg den 14/6-1956 noen stein-
skvetter (Oenanthe oenanthe) komme ombord ute i isen i Danmark-
stredet, foruten at mannskapet noen dager før observerte et 
eksemplar. På Grønland forekommer steinskvetten som egen rase 
(O. o. leucorrhoa). Det er trolig at det var denne som kom på besøk, 
men det er ikke så lett å avgjøre i felten. 

Om våren er nok den vanligste spurvefuglen i Vesterisen 
snøspurven (Plectrophenax nivalis). Den opptrer i mindre flokker, 
og flyr tildels ombord i skutene hvor den setter seg på dekk eller 

 

i riggen. Rødvingetrost (Turdus musicus) har jeg sett ved flere 
anledninger, således den 23/4-1958 (Fig. 7) og den 1/4-1959 (i 
posisjon 71°47' N, 11°17' W), begge ganger ombord i M/S 
«Fortuna». 

Den 20/4-1959 fikk vi ombord i M/ S «Fortuna» besøk av en 
skjærpiplerke (Anthus spinoletta). Den var ombord i flere timer, 
den fløy til og med inn i byssa og vaglet seg en stund på vegguret 
i messen. 

Det er temmelig kjølig så tidlig på året i isen, og det er felles 
for spurvefuglene at de reiser fjærene ut, trolig for å holde 
varmen, og av den grunn ser de noe pjuskete ut. Spurvefuglene er 
merkelig nok ikke særlig interessert i havregryn og brødsmuler 
som blir kastet ut på dekk til dem, derimot synes de å være mer 
interessert i å hakke i seg frosset blod og spekk. 

Den 21/4-1959 fikk vi ombord i M/S «Fortuna» besøk av en 
falk som ble bestemt til å være en dvergfalk hun (Falco 
columbarius) i omtrentlig posisjon 68°25' N, 17°W. Den så litt 
medtatt ut, og den ble værende ombord i mange timer. Den ble 
gitt frosset spekk, som den hakket i seg med stor begjærlighet. 
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Eiendommelige 
parasitter Av Per Bergan 

En sjelden gang kan man støte på en glassreke med 
«pannelugg» slik som vist på figur 1. På hver side av 
pannetornen henger det noen pølseformede legemer, festet til 
glassreken ved tynne trådformede rør. 

Disse vedheng har sikkert vært sett flere ganger før de ble 
nærmere undersøkt. S t e p h e n s e n (1910) nevnte at 
glassreken, Pasiphaea tarda, undertiden kunne ha en 
duskformet snylter ved pannetornen. Sund (1912) som reviderte 
glassrekens systematikk, tegnet faktisk i en av sine 
illustrasjoner festetrådene ved pannetornen, uten å 
kommentere dem nærmere. Så gikk det over 25 år før disse 
parasitter atter ble nevnt. Etter at en fransk spesialist på 
storkreps, F a g e (1936) hadde beskrevet noen liknende 
parasitter på Lophogastrider, fikk han oversendt det materiale 
Stephensen hadde nevnt, og kunne på grunnlag av i alt 6 
eksemplarer fra Skagerak stille opp en ny art, Amallocystis 
capillosus (Fage, 1938). Senere er det funnet to eksemplarer av 
denne art i Magellanstredet (B o s c h m a, 1949) og ett 
eksemplar i Trondheimsfjorden (Dahl, 1951). 9 eksemplarer er 
siden registrert fra norskekysten og Nordsjøen (Bergan, 1953). 

Det eksemplar som er avbildet på figur 1, ble først mottatt 
etter at ovennevnte funn var offentliggjort. Denne parasitt er altså 
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seg til et felles kammer. Fra dette kammer løper så grener inn i 
vertens vev. Kammeret synes å ha en «silplate» til den del hvorfra 
grener skyter inn i vertens vev. Gjennom disse grenene får para-
sitten sin næring fra vertens vev eller kroppsvesker, mens for-
meringscellene finnes i de gonomerene som sitter ytterst på de 
pølseformede vedheng til festeplaten slik at formeringscellene kan 
tømmes ut i vannet. 

Her er det imidlertid en rekke uløste spørsmål. Hvilken 
virkning har parasitten på vertsdyret? Lignende parasitter hvor 
vertsdyret er meget mindre (små Euphausiaceer) synes å kunne 
influere på vertens kjønnskjertler, da parasitten der grener seg ut 
under skjoldet i det område av vertsdyret hvor kjønnskjertlene 
normalt utvikles. Amallocystis capillosus synes imidlertid ikke å 
virke inn på vertens kjønn eller kjønnsutvikling. Parasitten er 

 
 
21 

hittil kjent i 19 eksemplarer, hvorav de 17 er funnet ved eller nær 
vår kyst. Sannsynligvis finnes det mere materiale av disse 
parasitter lagret i museenes magasiner. 

Foruten denne arten er det kjent flere andre arter, som para-
sitterer på ulike rekeslekter og lyskreps, og disse organismer 
sammenfattes under navnet Ellobiopsidae. 

Bygningen er eiendommelig. Hver enkelt av de pølseformede 
strukturer som sees på figur 1, er avdelt ved tverrvegger i 2-3 
avsnitt hvorav de ytre kalles gonomerer, og det innerste 
trophomer. De ytterste, gonomerene, er fulle av meget små 
legemer, som tydes som sporer. Det enkelte pølseformede 
vedheng, som er ca. 1/5 mm i diam. og 1 1/2 -2 1/2 mm langt, 
fortsetter så i et tynt gjennomsiktig hult rør gjennom en oval 
festeplate som er noe uthevet fra vertens skall. På et tverrsnitt av 
verten bak pannetornen (fig. 2) ser man at trophomerenes kanaler 
fortsetter inn i vertsdyrets vev og forener 
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de dyphavsformer det her gjelder. En Ellobiopside som lever på 
grunt vann, er fulgt gjennom livscyklus og grundig undersøkt av H 
o v a s s e (1926). Han fant at den art han arbeidet med, avgjort 
var en Flagellat, og foreslo å oppfatte Ellobiopsidene som en egen 
gruppe parallell til Cystoflagellater. Men man må også regne med 
den mulighet at Ellobiopsidae representerer en foreløpig samling 
av forskjelligartede former, hvor likhetspunktene ikke er så 
vesentlige at de alle nødvendigvis bør plasseres i samme familie. 

Jeg er Universitetets zoologiske museum, Universitetet i 
Bergen, takknemlig for lån av det eksemplar av Amallocystis 
capillosus som er gjengitt i figur l. 

funnet både hos hanner og hunner, og de sekundære kjønns-
karakterer ser ut til å være normale. 

Hvordan parasitten finner veien til denne del av verten, vet 
man heller ikke. Den høyre-venstresymmetri som parasittens 
vekst viser, gjør det lite sannsynlig at parasitten har angrepet 
verten utenfra. Det synes mer rimelig at zoosporen på en eller 
annen måte kommer inn i vertsdyret, og derpå - som entoparasitt 
finner veien til området under pannetornen hvor den så vokser, 
bryter gjennom vertens chitinskall, og danner de 
formeringsorganer som vises som bunter av hvite pølseformede 
legemer på hver side av pannetornen. 

Amallocystis capillosus er funnet som parasitt på fire 
forskjellige arter av glassreker, men ikke på andre krepsdyr. 
Derimot er det funnet andre arter av slekten Amallocystis på 
andre krepsdyr: på forskjellige reker, Mysidaceer og 
Euphauciaceer. Likevel er ingen slike parasitter hittil funnet på 
våre vanlige dypvannsreker av slekten Pandalus eller på 
strandrekene av slekten Paleamon. 

Hver enkelt Amallocystis-art synes å parasittere en bestemt 
gruppe nær beslektede vertsdyr. Lokaliseringen av parasitten på 
verten synes også å være ens eller nesten ens for den enkelte 
parasitt, og viser ingen variasjon hos de nærbeslektede vertsdyr. 
Amallocystis capillosus finnes f.eks. alltid temmelig symmetrisk 
på hver side bak glassrekens pannetorn. Andre arter kan finnes 
under lste til 3dje bakkroppsledd. Amallocystis fagei finnes hos 
Euphausiaceer og der på den bakre del av thorax. 

Til slutt kommer vi da til spørsmålet: Hva slags dyr er egentlig 
dette, hvis det da i det hele er dyr. Opprinnelig ble parasitter av 
denne type - foreløpig - plasert blant de Diatomeene som en egen 
gruppe: Peridinea parasitica (Caullery 1910). Samtidig ble de 
beskrevet som algesopper av Niezabitowski (1913). Spørsmålet 
kan neppe avgjøres med vår nåværende viten. Det materiale av 
Ellobiopsider som foreligger, er nemlig i de fleste tilfeller lite 
egnet til finere celleundersøkelser, idet det er fiksert sammen med 
vertsdyret, og har så ligget på fikseringsvesken en årrekke før det 
er nærmere undersøkt. Slike ting som zoosporenes finere bygning 
blir det da vanskelig å utrede. For å følge livscyklus må man 
kunne holde verten i kultur, og det er umulig å gjennomføre med 

Summary 

A short description of Amallocystis capillosus 
(Ellobiopsidae) is given, and a hitherto unregistered specimen of 
this species is illustrated in figure 1, in the caption of which the 
data as to locality and host are given. 
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Witherby et  al . (1 947) og Tim mermann (1 949) l igger det  i nne i 
reirhullet en  del strå og  gress, noe mose og  noen fjær. Lockley (1953) 
sier de rimot at  egget  blir l agt på bare m arken uten noe nev neverdig 
underlag. I Norge oppgir Collett (1921) at på Røst finner en nesten alltid 
litt strå blandet med lundefjær i reiret, mens eggene på Lovunden legges 
direkte på marken, bare sjelden med noen strå som underlag. 

I de reirene som b le undersøkt av meg, var det alltid reirmaterialer,  
som oftest ganske rikelig. Bare i 12 reir var det bare noen få strå. Reiret 
besto vanligvis av et  l ag m ed m ose o g st rå, s om l å mer el ler m indre 
tilfeldig u tover reirg ulvet. I tilleg g v ar d et o fte kvister av  vier, 
bringebærris og blåbærlyng. I et  par r eir lå det noen blad av b regner, i  
ett noe  bl æretang, i  et  par r eir svi ngfjær a v m åker. I et t rei r fa nt j eg 
vesentlig ull, i et annet kvite hår, sannsynligvis av huskatt, og i et tredje 
avispapir. Det sistn evnte reiret lå  bare n oen m eter fra  et av m ine 
observasjonsfelt, og papiret stammet fra et Dagblad som jeg hadde bragt 
med meg. I de fleste reirene lå det også noen få lundedun, som trolig var 
mistet tilfeldig av fuglene. 

Sammenfatter en dette, skulle det gå fram at lunden til reirmaterialer 
benytter så å si likt og ulikt av hva den kan finne. Reirbygging. - Både 
hannen og hunnen skal ta del i reirbyggingen. Foruten virkelig 
reirbygging foregår det også en lek med reirmaterialer som skal vare 
ved hele forplantningsperioden (Perry, 1946, og Lockley, 1953). 

På I _ovunden p lukket lunden e r eirmaterialer h ele fo rplantnings-
perioden, i 195 5 fra 22. april til  24, august. Aktiviteten var m est intens 
sent på ettermiddagen. Hannen så u t til å være m er opptatt enn hunnen 
med å sam le st rå og mose, av 36 fugler som samlet reirmaterialer, var 
28 hanner, altså 77,8 °/o. 

Utenom månedsskiftet m ai-juni var det n esten ut elukkende en  l ek 
med reirm aterialene. Lundene sa mlet nebb ene ful le. Så kunne de bl i 
sittende i lengre tid , riste på ho det og vandre o mkring før de end elig 
slapp stråen e og m osen ned p å et h elt tilfeld ig sted . Også ung fugler - 
sannsynligvis t o-åringer et ter ne bbet å  d ømme - l ekte e n gang i  blant 
med mose e.l. - En sl ik lek med reirmaterialer, av gammel og ung fugl, 
finner en også hos en rekke andre fuglearter, 
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Reir og reirbygging hos lundefuglen 
Av Svein Myrberget 

I åren e 195 2-57 opp holdt jeg  m eg en stø rre eller len gre tid  a v 
sommeren i lu ndekolonien p å Lovu nden. Kolonien er beskrevet 
tidligere i Fauna (Myrberget, 1959). 

På Lov unden har l undefuglene rei rene s ine i nne i  no en st ore 
steinurer. R eiret ka n l igge t il del s l angt i nne i  urene, bare i  noen få 
tilfeller ligger reiret så åpent at egget kan sees utenfra. I alt fant jeg 152 
reir som var s ynlige. Seks av di sse lå hel t framme i  dagen, 10-20 cm 
inne i små nisjer eller helt åpent på en liten avsats. 

Den flaten rei ret l igger på, e r gjerne noenlunde plan, og den var 
vanligvis større enn 25 x 25 cm. Bare i ett tilfelle var den mindre. Egget 
lå da på en hylle som var 12 x 25 cm. 

Også: i en del andre lundekolonier i Norge er det vanlig at fuglene 
legger reirene inne i steinurer. Dette er tilfellet bl.a. på Værøy og langs 
kysten av Trøndelag og i Vest-Norge. På Røst på Rundøy og i Utvær 
finner en også lundereir inne i et par meter lange ganger gravd av 
fuglen selv, på Røst og i Utvær skal dette være den vanligste måten for 
plassering av reiret. (Collett, 1921, Løvenskiold, 1947, Holgersen, 
1950, og Willgohs, 1952.) Reirmaterialet. - Det fins i litteraturen 
temmelig motstridende opplysninger om mengden av reirmaterialer hos 
lunden. I følge 
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og det er sannsynlig at denne leken gir «a wholesome or 
harmless outlet for emotion» (Armstrong, 1947). 

Mest opptatt med strå og mose er lundene i første halvdel av 
juni, etter at den seksuelle aktiviteten har begynt å avta. I denne 
tiden er det hovedsakelig vir kelig reirby gging. Dette stemme r 
overens m ed de erfar inger en ha r g jort hos an dre fu glearter, 
hvor e n ha r både virkelig reirbygging og en  lek m ed 
reirmaterialene (Howard, 1929, og andre). 

Reirterritoriet. - Rundt selve re iret forsvarer lunden et lite 
område mot andre lunder. Et område som blir forsvart, kaller en 
et territorium - uansett hva som er grunnen til forsvaret (Noble, 
1939). I de tilfeller det er reiret som forsvares, kan en passende 
kalle området et reirterritorium. 

Lunden a ngriper a ndre l under s om oftest bare h vis de er  
nede i se lve reir gangen. Vanl igvis f orsvares ikke en gang 
inngangsåpningen, bare den innerste delen av gangen og selve 
reirplassen. Ofte har flere par sa mme ga ng ytterst. Den er da 
bred, gje rne en hal v meter eller mer. Førs t når ga ngen len gre 
inne sm alner av o g deler seg o pp i s ideganger til de en kelte 
reirene, forsvares gangen mot andre. 

Bare svæ rt s jelden s trekker rei rterritoriet se g utenfor reir-
inngangen. I de ca . 50 reire ne s om lå ved e tt a v m ine 
observasjonstelt i 1 955, ble ba re to par o bservert m ens de 
angrep fremmede helt ut enfor inngangen. Lundene forsvarte da 
et om råde p å ca. en halv m eter i ra dius f oran å pningen av  
reirgangen. I begge tilfellene lå reirene i grassbakke. 

Troskap til reirplassen. - En reirplass blir som oftest bebodd 
i årrekker, og det er vanligvis de samme fuglene som bor der år 
etter år. Timmermann (1949) nevner flere tilfeller hvor 
ringmerkete fugler har vendt tilbake til samme reir i år etter år, i 
ett tilfelle i 6 år. 

På grunn av m ine unde rsøkelser i 1955 forlot dessverre 
mange fug ler reiret m ens det en da var  egg i det . I  den fø rste 
delen av  r ugeperioden var det  o fte tilstrekkelig at  fu glen ble 
skremt en gang av egget, for at den skulle forlate reiret for godt. 
Tett før klekkingen kunne jeg imidlertid være svært nærgående 
uten at det s pilte noen rolle for fuglen. - I 19 56 undersøkte jeg 
38 reirplasser der 

forplantningen var blitt avbrutt året før, og fant egg i bare to av 
dem. I 48 reir hvor ungen hadde vokset seg stor i 1955, fant jeg 
i 1956 egg i 46 stk. Dette skulle tyde på at  også på Lovunden 
blir samme reirplass brukt i år etter år. Men hvis fuglen forlater 
reiret før forplantningen er fullført, er det ytterst sjelden at den 
bruker samme reirplassen året etter. 

I ett  t ilfelle k unne jeg med sikke rhet se hvor d en var 
flyttet: På et reir ble en fugl, sannsynligvis hunnen, merket med 
en gu l og en grønn due ring våren  1955. Senere på  sommeren 
ble ung en fun net d rept i reiret. I 19 56 så jeg  d enne hu nnen 
gjentatte ga nger fra observasjons telt, og den hadde etter alt å 
dømme reir ca. 5 m eter fra den gam le reirplassen. Men lunden 
flytter nok ikke alltid så langt un na hvis den skifter reirplass. 
Ved to rei r som var forla tt i 1955, fa nt jeg i 1956 r eir bare en 
meter lengre inn i  gangene. I 1957 var det reir på begge de to 
opprinnelige reirplassene  igje n. Parene hadde tyde ligvis bare  
flyttet l itt le ngre i nn i gangen åre t et ter at f orplantningen var 
blitt f orstyrret, f or så a tter å ve nde til bake til de gam le 
reirplassene. 

I 1955 merket jeg 22 voksne lunder på reir. I 1956 ble 5 av dem 
funnet på samme reirplass som året før, i 1957 en til. Aldri klarte 
jeg å fange en umerket fugl på de reirene der makene var merket 

tidligere år. I de tilfellene hvor reirplassene ble brukt det 
påfølgende år, var det altså de samme fuglene som året før, som 

brukte dem. Summary 
Nests and nest-building among puffins, Fratercula arctica (L.), 
at Lovunden, Lurøy, North-Norway (BN: 66°20', LE: 12°20'). 
This is a report of a field research carried out 1952-57. The 
research area is described elsewhere (Myrberget, 1959). 

The puffins  place the ir nests among roc ks, usually well 
hidden. Nest-m aterials are alwa ys found; often in great 
quantities. U sually m osses an d straw are use d, but the birds 
also gather whate ver they may find. Real nest-building seem s 
to be m ost intense just after the copulation period. During the 
whole bree ding-period t he puf fins - also young birds - p lay 
with nes ting materials. Males were m ore frequently seen with 
mosses in their bills, than females.
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eneste av arten som det året opptrådte i europeiske farvann. I årboka er da også 
allerede nevnt et eksemplar som i begynnelsen av oktober 1959 ble harpunert 
ved Bretagne, og tre andre funn er omtalt i Scottish Fisheries Bulletin No. 12 
for desember 1959 av B. B. Rae. Den første av disse tre ble funnet 11. august i 
Kilbrennan Sound, den neste 26. august i Solwaybukta, altså begge i farvannet 
mellom Irland og Storbritannia, nr. 2 endog helt inne i Irskesjøen. Den tredje 
ble observert 11. oktober nord-nordvest av Cape Wrath, nordvesthjørnet av 
Storbritannia. 

Dessuten ble en fjerde havskilpadde, ikke artsbestemt, sett 27. august i ytre 
delen av Firth of Tay, på østkysten av Skottland. 

Disse funn - supplert med en rekke funn også av fisk - tyder på en used-
vanlig sterk invasjon fra varmere deler av Atlanterhavet i løpet av sommeren 
1959. Holger Holgersen. 

Only seldom does the nest territory reach outside the nest 
entrance. 

If the birds are disturbed so that they do not complete the 
breeding, they usually do not return to the same nesting place 
the following year. If the breeding is successful, however, they 
return year after year. 
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i Sovjet-Russland og Sibir. Derfor er det meget verdifullt at forfatteren har søkt 
kontakt med sovjetiske kolleger og at han så grundig har kunnet gå gjennom den 
sovjetiske litteraturen helt frem til de siste år. 

De zoogeografiske problemer som knytter seg til glacialreliktene, har 
atskillig interesse i forbindelse med vårt lands fauna. Men norske bidrag til 
reliktforskningen er ikke mange. Fra nyere tid foreligger Mathisens arbeide over 
relikte crustaceer i norske innsjøer (Nytt Magasin for Zoologi, vol. I, 1953). 
Dette refereres av Segerstråle. Mathisens arbeide inneholder en fullstendig liste 
over norske reliktlokaliteter som var kjente i 1953. 

Segerstråles utgangspunkt er at reliktenes stamformer før siste nedising 
hadde tilhold i Kvitsjø-regionen. Reliktenes invasjon av det baltiske område 
skjedde under dannelse av en isoppdemmet sjø i Onega-dalen, sannsynligvis ved 
en oppslusing fra havet. Fra den baltiske issjø har reliktene kunnet spre seg 
utover i Nord-Europa. Forekomst av relikter på lokaliteter høyt over havet 
forklares som resultat av landhevingen. Segerstråles betraktninger gir et 
høyst komplisert bilde av de prosesser som har ført til den nåværende vidstrakte 
utbredelse. Diskusjonen ledsages av en rekke instruktive kart. 

Til Norges sørlige og sørvestre deler spredte reliktene seg mot slutten av 
Yoldia-tiden som følge av Østersjøens utstrømning tvers over det nåværende 
Mellom-Sverige. En av de betydeligste invasjonsveier gikk fra Vånern-området 
over Kongsvinger-traktene til Østerdalen. Dette ble første gang postulert i 1923 
for ferskvannsfiskene av Huitfeldt-Kaas. Det kan i denne sammenheng være verdt 
å minne om Segerstråles påstand at marfloen (Gammarus lacustris) overlevde siste 
istid på refugier langs norskekysten (se Øklands artikkel i Fauna 12, 1959, s. t-14). 

Det er en rekke ting i Segerstråles arbeide som egger til motsigelse, og mange 
vil nok mene at han tøyer kjensgjerningene for langt. Avhandlingen bringer en 
fyldig litteraturliste som omfatter i alt 157 titler. 

En populær sammenfatning av istidsreliktenes innvandring og forhistorie 
har Segerstråle gitt på svensk i Zoologisk Revy nr. 1, 1959. 

i en lav vinglete flukt bort mellom granene, det ser ut som om fuglen har noe 
hengende under seg, og jeg griper kikkerten som henger på brystet, og ganske 
riktig, jeg ser bena på en mindre fugl under den voksne fuglen. 

Ved en nærmere undersøkelse av stedet der fuglen satt, finner jeg en rugde-
kylling som borrer seg inn i en fordypning i mosen og prøver å gjøre seg så 
usynlig som mulig. 

Etter forsiktig å ha tatt fugleungen frem, tar jeg endel bilder og går så stille 
vekk. 

Etter å ha tenkt nærmere over denne hendelsen er jeg kommet til at det jeg 
fikk se, var noe som står oppgitt i endel håndbøker, nemlig at rugda ved en 
truende fare flyr vekk med en av ungene hengende fastklemt mellom bena 
under seg, altså en av naturens forunderlige måter å sikre bestanden på. 

Det skulle være interessant å høre om andre har hatt lignende opplevelser. 
Bildet av rugdekyllingen jeg sender med, er av fugleungen som satt igjen på 
marken. 

Gunnar Hagenlund. 

Bokanmeldelse
r Sven G. Segerstråle: 
On the Immigration of the Glacial Relicts of Northern Europe, 
with Remarks on their Prehistory. 
Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Biologicae XVI, 16. 
Helsingfors 1957, 117 sider. 

Arnold Abro. 

Den nye fugleboken. J. D. 
Macdonald. Oversetter: H. L. 
Løvenskiold. Gyldendal 1960. 

Det har i de siste årene kommet ut en rekke fuglebøker på norsk. Stort sett 
har disse bøkene tatt for seg fugl etter fugl, og gjort rede for utseende, 
utbredelse, føde etc. Men vi har manglet et moderne, sammenfattende fugle-
biologisk verk. Det er svært gledelig at Gyldendal har latt oversette et slikt fra 
engelsk. 

I den nye fugleboken går en ikke i en fast rekkefølge fra art til art. De 
enkelte sidene av fuglenes liv belyses med resultater fra moderne forskning slik 
at en får et inntrykk av fugleverdenen som helhet, hva det er som skiller disse 
mor 

En art er relikt innenfor et område, når dens forekomst bare kan forklares 
ved at den selv eller dens stamform ble etterlatt der under naturforhold som nå 
er fremmede for området. Slik definerte Ekman reliktbegrepet i 1915. Siden 
Ekmans nå klassiske verk «Djurvärldens utbredningshistoria på Skandinaviska 
halvon» utkom i 1922, er ingen sammenfattende fremstilling av istidsreliktenes 
historie i Skandinavia blitt publisert. 

Dr. Sven G. Segerstråle i Helsingfors er en av de få i Norden som i de 
senere år har arbeidet med glacialrelikter. I 1957 kom et større oversiktsarbeide 
fra hans hånd. Segerstråle gir her en bred fremstilling av glacialreliktenes mulige 
innvandringshistorie i Nord-Europa, basert på vår nåværende kunnskap om 
deres utbredelse og med støtte av moderne geologi. 

Reliktenes utbredelse i Fennoskandia må sees i sammenheng med utbredelsen 
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somme skapningene fra andre dyr, og hvordan de har tilpasset seg sin spesielle 
form for eksistens. Hovedvekten ligger på fugler som vi finner her i landet, men 
stoffet hentes også fra Antarktis' isverden og fra tropenes urskoger. 

Forfatteren som er bestyrer av den ornitologiske avdelingen ved British 
Museum (Nat. Hist.), har god greie på fuglenes geografiske utbredelse og deres 
anatomi. Disse sidene av fuglebiologien fyller da også det meste av denne boken, 
og forfatteren forteller om flukt, fjær og nebb på en morsom og instruktiv måte. 

Boken inneholder også kapitler om ekteskapelig samliv og om pass av egg og 
unger. Dessverre er dette avsnittet ikke på langt nær så godt som resten av 
boken. Vi har på norsk ikke noen tradisjon når det gjelder valg av ord for 
beskrivelse av dyrepsykologiske fenomener. Og det er uten tvil et vanskelig emne 
å popularisere. Definisjonen av begrepet «ekteskap» er f.eks. i denne boken etter 
min mening feilaktig. Dette ord er bare brukt om den delen av samlivet som 
faller etter at alt seksuelt samliv er slutt, og det virker nesten umoralsk. 

Det er ikke til å komme bort fra at populariseringen og språket til dels er 
dårlig. Men likevel er det å håpe at boken får mange lesere. Brukt med kritikk, er 
den en god innføring i et svært interessant emne. Og dette er den eneste 
innføring en til nå har på norsk. 

Svein Myrberget. 

Danske dyr. 

Seedorff, Bkedel og 
Bræstrup. Schultz forlag, 
København. 

Dikteren Hans Hartvig Seedorft-, redaktør Niels Blædel og zoologen Dr. P
 Bræstrup har gått sammen om å skildre danske dyr. I serien «Danske dyr» er 
det til nå kommet 4 nydelige små bøker, en om ekornet, en om grevlingen, en 
om pinnsvinet og en om vipa, alt altså om dyr som er velkjente også i Norge. 
Under forberedelse er bøker om rev, flaggermus, stork og gresshopper. 

Forfatterne lar oss møte dyrene ute i den fri natur. Dyrene får utfolde seg 
fritt. Vi følger dem i lek, i kjærlighet, i omsorg for sine unger og ved matfatet. 
Stadig avslører bøkene nye undere, og de bygger her på den mest moderne 
forskning, ikke minst dyrepsykologien. I tillegg til biologisk stoff får en møte 
dyrene slik som litteraturen har oppfattet dem, og slik som våre forfedre su dem. 
Bøkene er illustrert med herlige fotografier og instruktive pennetegninger. 

Serien «Danske dyr» kan trygt anbefales til alle som er glade i dyr, og som vil 
lære dem bedre å kjenne. Bøkene er lettleste og billige. Det er all grunn til :i 
gratulere forfatterne med resultatet. Personlig vil jeg si at aldri har jeg lest noe så 
morsomt om dyr. 

Svein Myrberget. 
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somme skapningene fra andre dyr, og hvordan de har tilpasset seg sin 
spesielle form for eksistens. Hovedvekten ligger på fugler som vi finner her i 
landet, men stoffet hentes også fra Antarktis' isverden og fra tropenes 
urskoger. 

Forfatteren som er bestyrer av den ornitologiske avdelingen ved British 
Museum (Nat. Hist.), har god greie på fuglenes geografiske utbredelse og deres 
anatomi. Disse sidene av fuglebiologien fyller da også det meste av denne 
boken, og forfatteren forteller om flukt, fjær og nebb på en morsom og 
instruktiv måte. 

Boken inneholder også kapitler om ekteskapelig samliv og om pass av egg 
og unger. Dessverre er dette avsnittet ikke på langt nær så godt som resten av 
boken. Vi har på norsk ikke noen tradisjon når det gjelder valg av ord for 
beskrivelse av dyrepsykologiske fenomener. Og det er uten tvil et vanskelig 
emne å popularisere. Definisjonen av begrepet «ekteskap» er f.eks. i denne 
boken etter min mening feilaktig. Dette ord er bare brukt om den delen av 
samlivet som faller etter at alt seksuelt samliv er slutt, og det virker nesten 
umoralsk. 

Det er ikke til å komme bort fra at populariseringen og språket til dels er 
dårlig. Men likevel er det å håpe at boken får mange lesere. Brukt med kritikk, 
er den en god innføring i et svært interessant emne. Og dette er den eneste 
innføring en til nå har på norsk. 

Svein Myrberget. 

Danske dyr. 

Seedorff, Blædel og 
Bræstrup. Schultz forlag, 
København. 

Dikteren Hans Hartvig Seedorfl-, redaktør Niels Blædel og zoologen dr. P. 
W. Bræstrup har gått sammen om å skildre danske dyr. I serien «Danske dyr» 
er det til nå kommet 4 nydelige små bøker, en om ekornet, en om grevlingen, 
en om pinnsvinet og en om vipa, alt altså om dyr som er velkjente også i 
Norge. Under forberedelse er bøker om rev, flaggermus, stork og gresshopper. 

Forfatterne lar oss møte dyrene ute i den fri natur. Dyrene får utfolde seg 
fritt. Vi følger dem i lek, i kjærlighet, i omsorg for sine unger og ved matfatet. 
Stadig avslører bøkene nye undere, og de bygger her på den mest moderne 
forskning, ikke minst dyrepsykologien. I tillegg til biologisk stoff får en møte 
dyrene slik som litteraturen har oppfattet dem, og slik som våre forfedre sa 
dem. Bøkene er illustrert med herlige fotografier og instruktive 
pennetegninger. 

Serien «Danske dyr» kan trygt anbefales ril alle som er glade i dyr, og 
som vil lære dem bedre å kjenne. Bøkene er lettleste og billige. Det er all grunn 

Svein Myrberget. 
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