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AseHen (Asellus aquaticus (L.) sensu Racov.) er et 1-2 em langt krepsdyr 

sam finnes i dammer, innsjli!er og roligflytende elver. Her ser vi to eksemplarer, med 


hodene vendt mot hverandre. - Foto: ]. 0. 
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Om funn av asellen (Asellus aquaticus 
(L.) sensu Racov.) ved Kautokeino, 
pa Lista og ved Bergen, samt en oversikt 
over funn pa 0stlandet 

Av Jan 0kland 

I en artikkel om fiskens meringsdyr i ferskvann skriver Dahl 
(1939) om asellen: «Den finnes hovedsakelig i det ostligste Norge 
ostenfor en linje Ekern, Mjosa, Gudbrandsdalens ostside til 
Astvannet og Svenskegrensen. Den er i dette sydostlige strok av 
landet meget almindelig og spiller stor rolle som fisken~ring». Pa 
grunn av asellens rolle som fiskemat er det her i landet s~rlig 
fiskeribiologer som har ofret den oppmerksomhet, og en av yare 
fremste eksperter innen fiskeri-etaten valgte i sin studietid nettopp 
as ellen som objekt for sin hovedfagsoppgave i zoologi (Rosseland 
1946). Vi finner opplysninger om steder der asellen finnes i en 
rekke fiskeribiologiske skrifter, og alle de funnene jeg har kunnet 
oppspore, refererer seg til omradet som ovenfor er avgrenset av 
Dahl. Ogsa i boker av mere generell karakter er det gjennomgaende 
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Fig. L Aselln<Asellus aqualicus(L.)sensuRacov.)eret 1-2cm 
sam finnes i dannl1cr, m!lSjoer og ro!igj/ytende elver. Her ser vi to 

hodene t'endt mot hverandre, Fata: J. 0. 
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De norske Asellus-bestandene som har unders0kt, stemmer 
overens med Asellus aquatints (L) sensu Raeov. Materialet 
bestander oppf0rt i tabell 1, forekomster i Oslo (0stensj0vann, 
Sognsvann og Sognvannsbekken, Bogstadvann), i to dammer i Fet 

og to pr0ver fra Zoologisk Museum i Oslo (lokaliteter: 
og «Akers Vannverk i drikkevannco). Samme arten 

i 0stfold 1932). Vi ma derfor anta 
at dette er den eneste Asellus-art i Utbredelsen av denne 

Birstein (1951) ia11fa11 mestcparten av Europa 
(ogsa den russiske del) samt Kaukasus og andre omrader rundt 
Det kaspiske hav (se ogsa Birstein 
Maean & Williams (1960), Stammer (Le.) og Wachtler 
Birstein (1951) setter sp0rsmalstegn ved artens forekomst 
Gmnland, og regner bestander i Sibir, China og Japan som til
h0rende andre arter. If01ge Van Name (1936) refererer en 
fra Labrador seg til en annen art. Asellen gar ogsa ut i brakkvann, 
f.eks. i 0stersj0en (Ehrstrom & Hellen (1920), Tu1kki (1960). 
I har jeg funnet den i brakkvann ved Lierstranda 0st for 
Drammen. 

I de trakter av De britiske 0yer spiller kalkinnholdet 
i vannet en viss roUe for utbredelsen av 
Asellus (Reynoldson 
kalkholdighet. Ogsa for utbredelsen i Norge synes det enkelte 
distrikter a vcere en viss sammenheng med vannets 
men denne faktor er neppe alene utslagsgivende. 

I forbindelse med utbredelsesproblemer melder ogsa 
seg am hvilke muligheter organismene har hatt for innvandring 
mot slutten av istiden og etter denne. I det engelske Lake District 
mener Moon (1957) at av A. aqllaticus og A. meridianus 

scerlig ma tilbakef0res til spredning med mennesker, mens Rey
noldson (l.e.) ikke at utbredelsen var korrelert med men
neskelig aktivitet j de omradene han unders0kte. 
strale i Helsinki (i brev) at asellen hurtig dukker opp 
i nygravete dammer og gn?Jfter, og Maean (1961) med 
at asellen forholdsvis lett kommer seg over l::md-barrierer mellom 
sma dammer. Det er ncerliggende a tenke pa transport med fugler. 
Om forholdene i Norge skriver Jensen (1961) at asellen na antagelig 
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(innes pa aUe de steeler :,om passer for den, da den har hatt en del 
tusen ar til sin for a vandre inn. Selv er 
til a anta at det ennu er omrilder i Norge hvor ascllen ikke hnnes 

grunn av arsaker. burdc 
Leks. mange steder i va:'re gunstige for arten, men den er 
enela ikke pavist del' til tross for undersokelser en rekke lokali
teter i fylket. Asellens store frekvens i 0stfold-omradet og dens 
fullstendige mangel i Vestfo1d kunne tyde pa ut den ytre Oslofjord 
hal' virket som en spredningshwriere. Langs fore

ik ke funn mellom Skien og Lista, og videre vestover og nord
over mangler funn mellom Lista og Bergen. Forekomstene ptl Lista 
kunne dcrfor kanskie forldares som en tilfeldig transport med 

vel sa 
som asellen finnes 

representerer s,lledes den eneste 
av den store Planorbarius 

COTnCttS (L) som vi ma anta er satt ut der 1961). Kanskje 
asellen ble til Bergen-omraJet 

Asclllls-forekomstene ved Kautokeino blir av mindre isolert 
karakter nar vi ser pa utbredelsen i og Finn1and, som 
iallfal! omfatter omradet nord til Lule ely Norrbotn (Stammer 
1932) og Kemi inncrst i Bottenviken & Hellen 1920). 
Man kan of!sa merke seg at utbredelsen i helt vest til 

i Nordre TamtIand (C}rimas 1961, Nilsson 1961), 

pa norsk side av grensen. 
For nrermcrc a vurdere i hviIken utbrcdclsen av as ellen 

i Norge er avhengig av (1) miljofaktorer ide ulike vann og 
og (2) de muligheter den hal' hart for innvandring eUer istiden, ma 
man forst ha mere utforlige om dens navrerende 
utbredelse. Srerlig er Trnndc1ag undersokt. En mere inn

avasellens uthcdelse i viI bIi fremlagt scnere. 
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Sunuuary 

On the distribution of Asellus (Crustacea: Isopoda) in Norwav. 
When the author the south-eastern parts' of Norway in 

1953-1957, in connection a study of fresh-water gastropods, 
of Asellus was noted, but collections were generally not carried out. The 
where Ascl!us occurred nre given in the text on pp_ 131-134_ 

Table 1 shows records of Asellus a!/!l(lticns (L) sellSU Rncov. from other 
parts of the country, viz. from Northern Norway (Kautokeino), from the extreme 
sOllthern part of the country (Lista) and from the west coast (Bergen). The ahove 
indicated finds of Asdlus in the south-eastern parts of Norway also 
refer to the same species (only a few populntions have been to 
taxonomical investigation). 

In the literature. all definite localities for Asellus are found within the 
Luun.l.I'i. Here Asellus occurs up to 955 meters above 

.c.COlOglCat conditions the distribution of AseHus in Norway 
when the Trondelag area has been more thotougly inves-
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N yere biologiske undersokelser 
i entomologien 

Av 

Det foregar i dag en rivende pa aUe felter, og entomo
danner ikke noe unntak. av bedre malemetoder 

har gjort det mulig a trenge litt dypere inn i enke1te 
men samtidig reises nye og nye undersokelses

felter rna tas opp. Ikke minst grunn av insektenes okonomiske 
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tolle, men ogsa fotdi mange insekter er fors0ksdyr, 
det i intenst med denne gruppen. leg skal fOrS(1ke a nevne 
noen av disse. 

Vi vet at insektfaunaen 1'1\ et vil v~re forskjdlig sammensatt 
til forskjellige tider av dognet. Dyrene hat en d0gnrytme samme 

mihe SOm milj0-faktorene veksler. Men denne tytme viI yare 
etter at dyrene har kommet over i kcnstante forhoid. Has viirfluer 
f.eks. kan den yare i -' og rytmen kan eksistere gjennom 
fysiologiske og anatomiskc forandringer, endog fra en generasjon 
til neste. Men rytmen er ikke uforanderlig, kakerlakker som hal' 
sin aktivitet om natten, kan forandres til ~l bli aktive om 
hvis de bel1'ses om natten, og sbftet fastholdes en stund i konstante 

av temperaturen gil' slik effekt. 
I f01's0k med bier kom til bake til en bestemt foringsplass 

samme tid hver En fors0kte a forklare dette med at 
hal' en indre klokkc, et kronometer. Hos disse biene blir ikke 
klokken forandret i temperaturintervaHet 18 32" C, og n:1',,'rll">~ 

heller ikke av faring med t1'roksin for a 0ke stoffskiftet, eller av 
kinin for a minske stoffskiftet. 

Flyttes biene til en lokalitet hvor tidsforskjellen er Leks. 
3 timer, viI de f0rste dagen v<ere aktive svarende til lokalitet. 
Senere vil de fa to aktivitetsperioder, med 3 timers mellomrom, 
sam altsa svarer til tidsforskjellen mellom de to lokalitetene. Den 
andre perioden synes v<ere bestemt av ytre faktorer, den forste 
av en indre klokke. 

Enkelte funksjoner blir hos insektene kontrollert av spesielle 
cellegrupper. Has Leks. kakerlakken PerijJ/aneta neurosehe
toriske celler i undersvdggangliet sekret med 24 timers mellomrom. 
Innplanteres gangliet i et almet dyr, fortsetter den rytmiske sekre
sjon i dager. Overfmes et rytmisk sekreterencle ganglion til 
en hodclos kakerlakk, induseres rytmiske Hvis ceHene 
kj01es ned, stanser sehesjonen, men begynner n{ir clytet 
varmes opp. Sekresjonsfasen cr da forskj0vet, syarende til den 

nedkj0lingen hal' vart. Men det er ikke mulig a sette ntmen 

i gang enhver tid dagen. 
Hos 10pebillen Caralms nemoralis er det funnet forandringer 

i cellevolumet i det seheterende organ corpora a/lata, svarende 

I ,to 

til clyrets og det er at ('cllenes aktivitet hal' 
forbindeIse med d'\Tets aktivitet. Som en konklusjon pa det vi vet 

for swrstedelen er avhengig av ytre 
en indre klokke. Denne klokkens 

mekanisme derimot er like uklar hos insektene som hos nnJre 
sd \' om en i hal' dsse indisier. 

Et sj:MrsmiJ.I som noksii naturlig reiser seg nUt vi h~trakter 

insektfaunaen Leks. i V{lrt land, er hvorfor den er slik, og hvordan 

den hal' blitt slik. La oss se noen av de faktorene som kan 
inn. Betingelsen for at en art skal finnes pa e1' sted, er at den hal' 

kunnet innvandre, og at den hal' for fl kunne leve del'. 
Nar det gjelder regnes de harrierer i dag 

a v<ere av mindre i al1e falJ for mange insekter r.g.a. 
menneskene som spredningsfaktof. Det som om en art skal 
finnes cller er flMst og fremst livsbetingelsene, og bioklimaet 
hal' derfor ft\tt 0kt interesse de siste ar. 

Temperaturen hal' ,rert holdt for a v~ere LIen faktor som hal' 
st0rst biologisk og det hal' vrert forctatt tallrike 
laboratorie-unders0kelser for a finne hvilke temperaturer artene 

temperaturer osv. Den 
temperatur som tilles, er av bl.a. og 

lv1en det viser seg at den temperatur som 
f0rer til raskest for enkeltindividet, ikke beh0ver a v<ere 
den gunstigste for arten. Dk)deligheten kan v::ere stor, og det ville 
derfor v::ere bedre a Finne den temperatur sam gil' den raskeste 

i he1e nODulas 
Det er mellom 

p~'i insektene. Preferanse
resultater ved forskjellige 

osv. 

Nul' vi sft fra vet hvordan insektene er 
influert av kommer neste skritt it forsoke a iinne hvordan 
klimaet insektenes utbredelse. 

Med var tid s n<ere forbindelse landene kunne det 
v::ere av interesse a kunne fonn si en arts utl>redelse i et uangrepet 
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omrade. Det bie allerede 1924 for ved
kommende og hal' senere vrert gjort for flere arter med mer 
mindre bell. Men resultatene laboratoriN kan ikke uten 
overf0res til felten. De £leste er utsatt for 
i temperaturen. Bare dyr et ned i jorden og i clet mdre av 
trrerne bar nrer konstante forhold. En skulle vente at de f1este dyr 
var tilpasset varierende temperaturer. Allikevel cr de £leste under

i laboratoriet foretatt ved konstant temperatur. 
En vi! selvsagt finne at det er forskjellige klimatiske faktorer 

verdier av samme fahor som insektenes 
av m011-1arver bomull ble i Nord-Italia 

begrenset til de omrader hvor den voldsomme sommervarmen blir 
dempet ned av midt pa Andre steder er det 
vinterens minimumstempetatur som cegrenser utbredelsen. 

En hal' ogsa fors0kt a sette insektenes utbredelse sammen med 
den som er til i utviklingsperioden. Visse 
frukt£luer Leks. innskrenker seg til steder hvor klimaet gil' 
for 2 generasjoner Pl'. ar, og hvor vinteren ikke avbrytes med 
mer enn 100 

Jo mindre varme en art trenger til utviklingen, jo lenger nord 
skulle arten iinnes. Av snutebillene Situphilus utvikles den nordligste 
art raskest ved lav temperatur, mens den sydligere utvikles raskere 
ved h0'y' temperatur. Liknende forhold er funnet for bladveps 
i Vest-Europa. Arten som finnes mot nord, klekker 
om v{\ren. 

De nreringsstotter insektene trenger, er ikke srerlig 
fra hva vi selv trenger, kullhydrater, eggehvitestoffer, vann
10selige vitaminer og mineraler. Det er utviklet mer eller mindre 
definerte dietter for £lere insekter, bilde for tovinger, sommerfugl, 
biller og rettvinger. Det kvalitative behov ser ut til 5 vrere svrert 
likt for de £leste insektcr, kvantiteten derimot sel' ut til il variere 
mer, men behovet hal' v~rt bestemt bare for 1 Insektet 
hal' muligens reserver, dette spiller i alle fall en viss rolle hos mygg 
og knott. Nar det kvaliteten, har en funnet at samme 
mate som vitaminmangel f0rer til sykdom hos mennesker, vil for 
liten vitaminmengde influere pa stoffskiftet hos banan£luer. Kill

av mangel p5 kve1stoff, natrium og 
i bladene. Hos b1ad1us blir populasjonene mindte ntlr b1adene 

blir eldre. T0rker bladene, mest former. H0),t 
vanninnhold i risplanter gir utslag i st0rre utviklingshastighet has 
risbiller. 

I 10Det av de siste 10 ar hal' vi fatt en viss innsikt i insektenes 
men undersokelsene skulle utvides til aUe grupper. 

Vi vet i dag lite om de mest spesia1iserte dYt'. Leks. 

I forbindelse med insektenes kommer sp0rsm51et om 
mikroorganismenes betydning inn. Vi finner en hel rekke sym
bionter blant insektgrupper. I mange tilfeller kan vi 
finne korrelasjoner mellom den nreringen de og tilstede

eHer ikke av symbionter. Vedborencle, blodsugencle, 
og insekter i lagret korn hal' vanligvis mikroorganis

mer. Og fra dette hal' en sluttet at mikroorganismene det 
a nreringsstoffer som insektene ellers ikke kan 

forde!ye. 
For a kunne stud ere mikroorganismenes effekt pa verten, ma 

de Hvor de lever i tarmen og blir ove1'f0rt til avkommet 
ved leontakt med ekskrementene, lean de vanligvis lett ved 
a holde bu1'ene rene. Hvor de overf0res gjennom eggene, ved 
a rense eggskallet, og hindre nl' 

Protozoer som lever hos termitter. kan ved h0yt surstoff
i 2 timer. Ved a oke temperaturen opp det maksimale 

for insektene, viI i aile fall de fleste symbionter do. Det har i det 
siste med hell v~rt antibiotika for :l sym~ 

hiontene, b1.a. i forsok med kakerlakleer. 
Insektenes reaksjon pa fjernelscn av symbiontene varierer. 

I fors0k med en borebi1le vistes ingen effekt. Hos en snutebille 
ble uten symbionter minJre og lysere enn tilfelle val' for 
de hos teger vistes okt og lengere utviklingstid, og 
tegen Rhodnius n5dde sjelden voksent stadium. 

I de best undersokte til feller ble det fmmet at 
s0rget for de £leste B-vitaminer og sterolcr. 

grensen av lwa insektene kan gjort 
av Symblontene. Under forhold lean dyr med og uten 
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forhoJd 

uten mikro
at mikro

kakerlakker 
meJ. 

pa at de her hal' gunstige 
storre fordeler 

enn insektet har. Foruten a va~re en gunstig bolig har 
de vern mot utt0rrinf~, vertene sorger for geografisk utbredelse osv. 
Det er vist et pent avhengighets-forhold 
Hos protozoer sam lever has termitter, vil 
variere fra en art til den andre, men viI alltid 
hudskifte. Disse er jo regulert av endocrine organer, og protozoene 

av disse. J-!{1yst sannsynlig er p{l\·irkningen indirekte, 
tarmens epitel, og dermed den kjemiske 

i tarmen. Denne virker sil il!ien )),\ protozoene. 

kiennskap til 
hva som f0rer insektene 

verter. Det ser ut til at de signaler som fra 
enten det cr visuelle eller kjemiske, blir svrert fort 
og det er neppe rimelig at insektene oppfatter clem pa 

mer enn 1 km avstand. Iv1cn det finnes muligens unntak. Synet 
spiller sikkert en sv,.ert liten rolle unntagcn nrert hold, lukten 

synes a vrere av st0rre betydning for lokaliscring av 
vertsplantene, men vi hal' ikke noe helt sikkert bevis enda. Det 
hal' vrert foretatt tallrike fors0k med olfaktornetre, for a finne ut 
av disse problemcr, men ofte med resultat. Det skyldes 

de unaturlige forhold og lIlan!lel [10. hevel.!elsesfrihet som 
ct slikt apparat giro 

En annen tUl!! som eksperimentene er at det 
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ser ut til at insektene bare reagerer luktstoffene mens de fIyr. 

Det blir derfor ogsa um.1ersokelser over insektenes 
flukt. Vi bn heller ikke se bort fra muligheten av at insektene 

av stoffer som vi ikke kan lukte, men det er ogsil mulig 

at insektene ikke oppfatter lukt hvor vi kjenner den. 
Som nevnt synes ikke synet a spille nocn srerlig rolle pil lang 

kortere avstand derimot er det sikkert av betydning. 
En del insekter kan oppfatte plantenes form. Fargesyn er 
hos flere insekter, og det er ting som pa at de planteetende 

plantenes farger. Bladlus f.cks. tiltrckkes mest 
bladrandbillen av gronne og !lule. enkelte snutebiller 

enn og hla feller. 
insektene har funnet vcrtsplanten, spiller ffolesansen en 

viss rolle for eggleggingen. Kalmol1et f.cks. foretrekker en ujevn 
flate fremfor en jevn, selv om det ikke er noen lukt til stede 
den forste. Men luktstoffene oker eggleggingen. 

Plantene kan som nevnt betraktes som samlinger av kiemiske 
stoffer som sender ut signaler. Insekter sam mottar signaler fra 
mange stoffer, skulle vrere polyphage, de som mottar fra fa, oligo
phage. Men for coloradohillen er det i aIle fall vist at grunnen til 
denne billens oligophagi ik ke er mangelen stimulcrende stoffer 
i plantene, men mangel hindrende stoffer i de planter den lever 
av, og tilstedevrerelsen av slike stoffer hos aIle andre. H0yst sunn

viI vi veJ videre undersokelser finne at det innen insektene 

brukes mater a orienten~ seg pa m.h.t. vertsplantene. 

Unders0ker vi insektenes angrep et bestemt planteslug, vil 
vi finne at enkelte planter hlir mindre skadet enn andre, de ser ut 
til a vrere mer eHer mindre resistente overfor insektangrep. Lettest 
ser vi clette nar resistente og ikke resistente planter vokser ved 
siden av hver8ndre i Felten eller i laboratoriet. Vanligvis vil insekter 
som utvikles resistente planter frerre egg, de voksne vii 
d0 tidlig, og bestanden vil vanskelig kunne holdes ved like. I fors0k 
med bladlus Leks. hvor en startet med 20 bladlus pro blad, gikk 
antallet ned til 2 pro blad pi\. 5 dager pa de resistente. I samme 
tidsrom 0kte bladlusene til 60 Pl'. blad ikke resistente planter. 

]45 



viste 3 ganger sa mange Dladlus pa ikke resititente 
Observasjonene har fElft til resultater. 

1944 ble gallemygg-resistent hvete innf0rt til California. 
Dette reduserte mygg-produksjonen sa kraftig at det etter et par 
ar var vanskelig ii finne materiale til Her hadde 
det tidligere vrert opp til 100 angrep. Omtrent samme 
er med m!2l11 pa mais. 

Det er vanskelig a svare pi\. h\'a dette skyldes. For maisens 

seg at det er bestemte eeller i maisen sam 
f0rst blir angrepet av larvene, og antallet av disse celler er forskjellig 
has resistente og ikke resistente planter. Det kan vrere stoffer 
i plantene som hindrer insektene i aangripe. I fors(~k med colorado
billen var det enkelte planter av s0tvierfamilien hvor bare stilkene, 
men ikke bladene ble spist. Hvis et stoff, solanin. som fantes i 
bladene av denne planten, ble penslet P~l andre planters hIad, ble de 
ikke angrepet av billen. 

Mengden av aminosyrer hal' vist seg a were torskjellig i erte
planter som er resistente og ikke l'esistente overfor bladlus. 
av biller bambus er avhengig av 
stivelse, jo sterkere angrep. Det kan vrere til stede 
som er arsak til resistensen. Det har vrert 

ga insektene utilstrekkelig nrering, da insektene pa disse 
d0de et tidlig stadium, men vi har ikke noe sikkert 

bevis. Resistensen viser seg a vrere mer komplisert enn tidligere 
antatt. 

Mengden av en art innen en biotop ikke bare av 
klimaet og vertene, men parasitter og rovdyr rna OQ:sa tas med 
i beregningen. 

Det hal' en del med disse 

Hvilken rolle en 


i populasjonene, kan males ved f.eks. 
og sammenlikne populasjons0kningen her 

hvor disse er til stede. Det vil vise seg en sterk 
hvor nyttedyrene er Ved fors0k med jordbrermidd 

og rovmidd i laboratoriet ble det pi! noen planter holdt bare 
jordbrermidd, pa andre jordbrermidd og rovmidd. Over alt vistes 

svingninger. I f(~rste serie skyldtes 
mellom og 
kurranse mellom artene, men antaH 
Roymiddene kunne 
en viss verdi, vertsplantene ga miJdene en viss 
Rovmiddene klare seg pi! honning nar var f(1 midd, men 
kunne da ikke formere seg. Men resultatene i laboratoriet avhenger 

en viss grad a\' h,'or store arealer middene har. I laboratorie
forsokene med vert og rovdyr har det ofte Vl"Crt brukt 
for sm{t rom. 

Klimaet vil ofte ha forskjellig virkning p,l vert og parasitt. 
Klimatiske ekstremer reduscrer ofte parasitten mer enn verten, og 
bare en liten i klim.aet fra stedet er innf0rt, og 
hvor den slippes ut, kan resultere i 
og parasitt. 

I felten har det vist seg at samme cffekt 
en parasitt 

disse fOThoid. I Nova Scotia er vinteren mild, og 
av parasitten og rovmidden. I kyst

strokene i New Brunswick temperaturenned til 27 ···29° C 
hvert flf. Parasittpopulasjonen blir redusert noe i lopet av vinteren, 
men det er allikevel nok tilbake til a bygge 0PP poplllasjonen am 
varen, Ogsa her blir skjoldlusen holdt nede av parasitt og midd. 
I de sentrale dder av New Brunswick faller temperaturen 

29' C eller lavere, og det er 
om sommeren. Ved fors"k i 
etter !'2 time ved ..:- 29" C. Verten overvintrer 
dette stadiet viste st0rst kulderesistcns. Midden tlHte sv~rt 

mye kulde. Bade laboratoriet og feltundersokelsene tyder altsa pa 
at det er minimumstemperaturen som avgjor am verten skal 
kontroJleres av parasitten, eller begge. 

Men parasittenes og rovdyrenes effektivitet er ikkc bare av
av ternperatllren. En som det dessverre er 

a male i laboratoriet, men som i er av aller st0rste 
C1' evne til a finne \·erten. 
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Insektenes oppfiOrsel spiller kanskje en stiOrre roUe for orien
teringen av 'lerten enn vi i dag er oppmerksomme pa. Det har 
vrert utfiOrt en del ethologiske studier med men 

a finne ut hva som trekker kjiOnnene sammen. Ved bruk av 
pappmodeller vistes at hannene av nepe- og kalsommerfuglen 

foretrekker hvite modeller uten m0rke f1ekker, eHers foretrekker 
de forskjellige farger nar de skallegge egg, og nar de skal ha 

Pa samme mate som hos fug} spiller sangen has sirissene en 
viss roUe til a f0re kj<:mnene sammen. MiOter hannene rivaler, 
forandres sangen til en konkurransesang. 

Lorenz mener at instinktive handlinger utI0ses av ytre stimuli, 
men holdes ved like og av en indre mekanisme, 
av den ytre. Oct er altsa umulig a stoppe en aktivitet nar den 
er satt i gang. Og det samme finner vi hos en del insekter. En 
graveveps som hat begynt a dra en insektlarve ned i hullet 
den har laget, fortsetter med denne bevegelsen til den forsvinner 
ned i hullet, selv om larven blir fjemet. Husfluen fortsetter med 

selv etter at hena e1' amputert. 
Studiet av insektcnes oppfiOrsel vii sikhrt i fremtiden komme 

til a en star rolle. I dag er den tatt i bruk av systematikeme. 
To populasjoner av grave\'eps f.eks. viste svrert forskjellig opp
fiOrsel. Dette f."rte til at de ble delt i 2 arter til tross for likheten 
morfologisk. er det beste kriterium forskjcllige arter av 
sirisser. Has termitter sier reder mer am artene enn morfologien. 

Masseopptreden av insektene har 6;)rt til utvikling av 
ingsmetoder. Den vanligste metode er bruk av kjemikalier, men 
den utiStrakte hruk har fort til resistens has en del arter. 

Resistens vii i praksis si 0kt evne til a motsta kjemikalier som 
var dodelige for populasjonen. Herved menes ikke at aIle 

overlever, men dyrene hlir vanskeligere og vanskeligere a 
for hver generasjon. 

Graden av resistens kan ved sammenlikning av d0delig
hetskurvene for populasjoner behandlet med kjemikalier og 

lasjoner sam aldri har vrert 
Resistens ble pavist hos skjoldlus eple i 1908, men det var 

ikke f0r husfluer og mygg (1946 47) viste resistens overfor 

klar over at mange insekter kunne utvikle resistens mot 

viste DDT og andre midler seg s\'~ert effektive mot 

mange insekter den f0rste tiden. Enkelte a bli bekymret 
for at det ikke skulle bli problemer nok a arbeide med for aIle 

p.g.a. at mange grupper ville bli Men 

i stedet er det j dag enda yanskeligere Ll bekjempe mange 

enn f0r, til tross [or nye 
er et av de mest aktuelle prohlemer i 

anvendt entomologi. I er det pavist resisten:; overfor kiemikalier 

hos 100 insektnrter. de arter som er resistente, er de som har 

st01'st ",konomisk Dette er noks~1 naturlig, da det er 

disse kjemikaliene har vrert rettet mot. 
Det er ingen blant spesialistene am hva sam 

hender genetisk og biokjemisk nt}r en art eHer rase midd) 

blir resistente. H0)' resistens utvikles bare hvor er utsatt 
for gjftige Kjemikaliene ma alts{} ha betydnini1 for 

Insektene kan ~)ke motstandskraften mot 
nreringsopptak, 0kt vekt og andre faktorer sam 0ker vitaliteten. 
Insekter sam har overlevd ekstreme temperaturer, for liten fuktighet 

og f,,)de eller kiemikalier. har evne til :J motsta eUer tolerere 
andre ekstreme forhold inkludert insektisider. Resistensen kan 
v,:ere summen av okt vitalitet og men i sterkt resistente 

insekter er vitaliteten sVGert liten 
Forskjellig kan vrere medvirkende arsak til resistens. 

Larvene til eplevikleren f.eks. forste biten av 
derved laget med storst konsentrasjon av kjemikalier. 
som er resistent overfor lukker andehuUene nar konsentra

av 	gassen blir . Husfluer hviler oftere ubehandlete 
men dette har lite a bety hvor resistens cr utviklet. Sammcn

av 	hudcns tykkeIse, harenes stivhet osv. hos resistente 

og 	ikke resistente, har ikke til noe re:mltat. 
Det ser ut at DDT hos resistente husflucr bIlr brutt til 

mindre stoffer. det ytre eller 

\' .h.a. enzymer inne i vist at resistente husfl uer 

har fettinnhold ikke bare i men i fettet pa 

som dekker kropren, og i enkelte nervesentra. 
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Kj0nnsbestemmelse og tvekj0nnethet 
hos fisk 

Av 	Per Bergan 

Formering hos planter og dyr kan v~re ukjonnet eller kjonnet. 
Ved kjonnet formering (som er vanlig hos hvirveldyr) forstas at 
det nye individ dannes ved forening av en hunlig og en hanlig 
kjonneelle. Ukjonnet formering vil si at det nye individ ikke er 
dannet ved forening av kjonneeller. I en s~rstilling star parthe
nogenese eller jomfrufodsel hvor det nye individ stammer fra en 
eggeelle som ikke er befruktet. Den kjonnete formering medforer 
da at det innen arten ma produseres to forskjellige typer kjonn
eeller, sedeeller og eggeeller. Her er det flere mulige losninger: 
1) Sed og egg produseres samtidig i forskjellige kjonnskjertler 

i samme individ. Seden byttes da gjerne med sed fra et annet 
dyr slik at selvbefruktning ikke skjer. Et eksempel er mete
marken. 

2) 	 Samme d yr .produserer egg og sed i samme kjonnskjertel, 
samtidig eller (oftest) til forskjellig tid. Kjonnskjertelen kalles 
da en ovotestis. For en tid viI da uspesialiserte eeller i ovotestis 
utvikle seg til sedceller, dyret fungere da som hann. Senere 
produserer ovotestis egg i stedet - dyret fungerer som hunn. 
I andre tilfeller kan rekkefolgen v~re den motsatte. Eksempler 
her er osters som veksler mellom hanlig og hunlig kjonnstil 
stand hele livet, og var vanlige dypvannsreke som forst er hann, 
mens den senere gar over til hunn og sa bevarer sin hunlige 
tilstand sta bil. 

3) 	 Dannelse av egg og sed skjer i forskjellige individer som gjennom 
hele den forplantningsd yktige del av livet bare danner ell slags 
kjonneeller. De aller fleste hvirveldyr horer til denne siste 
typen. 

Mens kjonnsbestemmelsen hos noen dyr er betinget av miljo
faktorer - er den hos andre avhengig av arvelige anlegg. I det 
siste tilfelle kan en arvemessig kjonnsbestemmelse v~re ledsaget 

av ulikheter i utseende og antall av bestemte kromosomer i eelle
kjernene, de sakalte kjonnskromosomer. 

Hos pattedyr ytrer disse ulikhetene seg derved at hunnen har 
to like kjonnskromosomer, de sakalte X-kromosomer, mens hannen 
har ett X-kromosom og ett kromosom av tildels sterkt avvikende 
utseende, det sakalte Y-kromosom. Hos fugl er forholdet omvendt. 
Det kunne da v~re fristende a anta at X-kromosomet inneholdt 
hunn-bestemmende anlegg, mens Y-kromosomet inneholdt hann
bestemmende. Men slik er det likevel ikke. Hos de dyrearter man 
har undersokt, synes Y-kromosomet a inneholde temmelig fa 
arveanlegg, og hos mange insekter mangler det, slik at her blir da 
hunnen XX og hannen XO. De hankjonnsbestemmende anlegg 
synes da a v~re lokalisert i de ovrige kromosomer, slik at den 
arvemessige kjonnsbestemmelse avhenger av tallforholdet mellom 
X-kromosomer og de ovrige kromosomer. Utviklingen av arve
messig kjonnsbestemmelse har da gatt slik at de arveanlegg som 
fremmer utviklingen av ett av de to kjonn, er blitt konsentrert i ett 
bestemt kromosompar, mens anleggene for utviklingen av det 
annet kjonn ikke er blitt konsentrert pa tilsvarende mate. Ved 
befruktningen viI da kjonnsbestemmelsen forega etter dette skjema 

(fig. 1): 

Foreldre: G 	 8 
Kj6nnceller: G/0 ifr/

/~/ 
Avkom: 8 	 8 

Fig. 1. De to homosomer i hvert j)ar skiller lag under dannelsen av kjemnsceller. Atle 
hunlige kj,mnscetler viI her inneholde ett X-kromosom, de hanlige enten X eller Y. 

Ved befruktningen vil individer med XX bli hunnel', de med XY hanner. 
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Hos pattedyr og fugl, og ogsa hos insekter, er kj0nnsutviklingen 
hva vi kan kaHe arvemessig sikret, den er fastlast ved befruktningen, 
og ytre omstendigheter vil bare unntakelsesvis kunne ha noen 
vesentlig innflytelse. 

Hos fisk har det ikke lykkes a finne kromosom-ulikheter 
meHom hanner og hunner. Hverken hos amfibier eHer hos fisk har 
man funnet morfologisk identifiserbare kjcnnskromosomer. Det 
foreligger likevel en arvemessig kj0nnsbestemmelse, men den synes 
a va:re mindre spesialisert og star pa et tidligere utviklingstrinn 
enn det som er funnet hos fugl og pattedyr. For eksempel kan det 
nevnes at hos Xiphophorus maculatus, en slektning av akvarienes 
sverddrager, har Gordon funnet f0lgende; 

I fire elver i Mexico var hunnen XX og hannen XY, mens 
geografiske raser av den samme art i Britisk Honduras viste hunnen 
XY og hannen XX. (Selv om kj0nnskromosomene ikke kan 
identifiseres i mikroskopet, kan disse forhold utredes ved krys
ninger av eksemplarer som viser andre arvefaktorer som er lokali
sert i kjonnskromosomene.) 

Hos en rekke fiskearter er da kjonnsbestemmende arveanlegg 
pavist, og kj0nnsbestemmelsen synes a va:re temmelig stabil, men 
det hormonale system hvorigjennom den arvemessige kjonns
bestemmelse virker, er mindre utredet enn hos hoyere hvirveldyr. 

Hos noen arter far man en kjonnsdiiferensiering temmelig tidlig 
i utviklingen, prima:rt sa:rkjonnede individer. Hos andre arter vil 
den arvemessige kj0nnsbestemmelse ytre seg langsommere. Kjonns
kjertlene passerer et (ikke funksjonelt) interseksuelt stadium, og 
forst etter hvert vil utviklingen ga i retning av det ene eHer det 
annet kjonn. Det er ikke kjent hvorvidt, og i tilfeHe i hvilken 
grad, miljopavirkninger kan gripe inn i den arvemessige kjonns
bestemmelse i slike tilfeHer. I noen tilfeHer pabegynnes utviklingen 
av bade hannlige og hunnlige kjonnskjertler, men den ene type 
stanser i utviklingen, mens den annen fortsetter, slik at individet 
funksjonelt tilhorer det ene kjonn. Man kan her tale om en rudi
menta:r hermafroditisme eHer rudimenta:r tvekjonnethet. Det har 
leilighetsvis va:rt meldt at slike fisker kan skifte kjonn. Hvis den 
funksjoneHe kjonnskjertel blir fjernet eHer inaktivert ved sykdom 
eHer pa annen mate, viI den uutviklede kjonnskjertel kunne bli 

funksjoneH. De fleste av de rapporterte kjonnsendringer er neppe 
tilstrekkelig underbygget, men f.eks. BuHough's undersokelse over 
en 0rekytart viser at kjonnsendring leilighetsvis virkelig kan finne 
sted. Til slutt har man da den mulighet at ikke bare det ene kjonns
anlegg utvikles og det andre forblir rudimenta:rt, men at cegge 

Fig. 2. Hermafroditt torsI< (Qadus callarias) tatt utenfor Ana-Sira naer Flel<l<efjord 

med line pd ca . 18 favner. Fisl<ens vel<t var ca. 41<g. Rognsel&en er sl<dret opp. 


Ovotestis from hermaphrodite cod (Qadus callarias) caught off Ana-Sira (near Flel<l<e

fjord). Weight of fish approx. 4 I<g. The ovarial part of the ovotestis has been cut open. 
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anlegg nar funksjonell tilstand. Kj0nnskjertelen er da en ovotestis 
med testisdel og ovariedel. I noen arter er den hanlige del f0rst 
moden, hos andre den hunlige, og hos atter andre (som hav
abboren) er testisdelen og ovariedelen modne samtidig. Hos fisk 
finnes slik ekte hermafroditisme hos familiene Sparidae (havkaruss) 
og Serranidae (havab1::or). Begge familiene er repl'esentel't i Val' 
fauna ved et par arter som i beskjedent antall er fanget langs 
S0r- og vestkysten. 

Mens tvekj0nnethet eller hemafroditisme er det normale bare 
hos fa fiskearter, finnes tilstanden unntakelsesvis ogsa hos andre 
arter. I f0lge Bertin (1958) er tilfeller av hermafroditisme kjent fra 
ferskvannsfisk, bl.a . hos gjedde og abbor, hos sj0fisk fra sild, 
makrell, lange, hvitting og torsk. 

Ogsa ved yare kyster kan man leilighetsvis se slike tilfeller nar 
fisken sl0yes (fig. 2). Et slikt tilfelle ble sendt inn til Zoologisk 
laboratorium av herr S. O. Holger Jensen, Flekkefjord, for flere 
ar siden. Som det sees av bildet er to «horn» av den sammenvokste 
kj0nnskjertel hanlige, mens «fellesdelen» er hunlig. I testis-delen 
var det modne sedceller, mens eggene ennu ikke var modne. 

Et annet tilfelle ble meldt i 1962, ogsa fra torsk, men i det hele 
er slike tilfeller ikke vanlige. Hvilke forhold som kan forarsake 
hermafl'oditt kj0nnsutvikling hos fisk som normale er srerkj0nnet, 
vet vi ennu ikke. 

Summary 

A short general account of sex determination in fishes is given, together 
with a description of a case of hermaphroditism in cod (cfr. fig. 2). 
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Lundefuglens vandringer 
Av Svein Myrberget 

Lite er kjent om hvordan lunden vandrer, ogom hvor og nar. 
Det gjelder bade i Norge og utlandet. Vanskelig kan det da ogsa 
vrere a fa et klart bilde av vandringene, da koloniene gjerne ligger 
pa 0yer langt ute mot havet h0yt mot nord, og da lunden om 
vinteren sprer seg over de store verdenshavene. 

En lengre eller kortere tid somrene 1952-57 oppholdt jeg meg 
i den store lundekolonien pa Lovunden pa Helgelandskysten. 
(Kolonien er tidligere beskrevet i Fauna, Myrberget 1959 a.) 
I denne tiden gjorde jeg en del spredte obsel'vasjoner over lundens 
vandringer - nar den kom om varen, og nar den forlot hekke
plassene om h0sten. Dessuten mel'ket jeg en del lunde, i alt 1 555 
stk. Mestedelen av merkingene ble foretatt i 1956. 

Norges Almenvitenskapelige Forskningsrad har vrert sa vennlig 
a gi bidrag til denne unders0kelsen. 

Metodikk. - Ved fangst av lunde til ringmerking brukte jeg 
en hay som var bygd ettel' m0nst.er av en Jleygustong fra Frel'0yane 
(Williamson 1945). Fangsten er nrermere beskrevet et annet sted 
(Myrberget 1960). 

De fullt utvoksne ble delt i tre aldersgrupper: ettaringer, to ar 
gamle, og eldre fugl. Ved aldersbestemmelsen ble det gatt ut fra 
noen furer pa overnebbet etter regler gitt av Salomonsen (1944) og 
Lockley (1953). At disse furene virkelig star for alderen ett ar, 
to ar osv., er sa vidt jeg kan skj0nne ikke helt bevist, men det er 
vanlig a gj0re det slik (Lockley 1953)~ 

Nar jeg telte antall lunder pa marka, gikk jeg fram som da 
jeg pa forsommeren unders0kte svingningene i antall fugl fra dag 
til dag (Myrberget 1959 b, p. 243). 

F0rste ankomst. - Fra koloniene i Troms forteller Soot-Kyen 
(1941) at lundene nrermer seg fuglefjellene midt i mars. Enkelte ar 
gj0r de landgang allerede sist i maneden, men vanligvis ikke f0r 
f0rst i april. Noe lignende skal ogsa, i f0lge Collett (1921), vrere 
tilfelle for koloniene lenger syd: Bade pa R0st, Lovunden og Rott 
skal massene vende til bake allerede i mars; pa Lovunden besetter 

157 156 

http:m0nst.er


de fjellet omkring 14. april etter at de til a begynne med har vist 
seg i en avstand fra fjellet pa omkring 3 mil. 

Bare ett ar var jeg sa tidlig pa Lovunden at jeg 6.kk overvrere 
den f0rste landgangen. Det var i 1956. Fiskere der ute fortalte meg 
at fra ca. 25. mars og utover hadde de sett en del lunde ute pa 
Trrenabankene, men det var ingen konsentrasjon rundt Lovunden. 
16. april sa fiskerne store flokker lunde pa havet et par km NY 
for Lovunden. Jeg unders0kte den dagen sj0en nrer 0ya med 
kikkert, men uten a se en lunde. Dagen etter var lundene kommet 
nrermere rugeplassene, og jeg sa da en flokk pa ca. 1000 fugl ligge 
pa havet omtrent 500 m vest for lundeura. Flokken la der fra 
kl. 16.30 til den lettet kl. 18.45 og fl0Y ut over havet. Den f0rste 
landgangen foregikk neste dag, 18. april, ca. k1. 15.00. Fuglene 
satt da pa steinene i ura til ved 19-tiden. 

Den 16.- 18. april var det godvrer, vindstyrke 2-3, mens det 
i tiden forut hadde vrert ruskevrer. 

Mine observasjoner stemmer saledes godt med hva Collett 
forteller fra Lovunden (se ovenfor). 

Ankomst av ungfugl. - Lockley (1953) forteller at to-aringer 
kommer inn til koloniene midtsbmmers, mens arsungene vanligvis 
oppholder seg ute pa havet hele den andre sommeren i deres liv. 

De f0rste to-aringene kommer etter alt a d0mme til Lovunden 
i slutten av maio 30. mai 1956 sa jeg saledes fra observasjonstelt 
et par fugler som etter nebbet matte vrere to ar gamle. Men to
aringene var ikke vanlige inne ved ura sa tidlig, heller ikke i f0rste 
delen av juni. Av 54 lunder fanget med hay i f0rste uke av juni 
1956 var det ingen to-a ringer. I fangstene sist i juni var tredjedelen 
(15 av 44) to-aringer. Storinnrykket av to-ar nger kommer altsa 
etter dette omtrent midt i juni. 

Ett-aringene kommer ikke inn til ura i like h0Y grad som 
to-aringene. Tabell 1 er en oversikt over forholdet mellom ett 
aringer og to-aringer imine fangster med hay til ulike tider pa 
somrene 1955 og 1956. Sist i juni var det bare noen fa ett-aringer 
i fangstene. Den f0rste ett-aringen sa jeg da ogsa fra observasjonstelt 
26. juni (1956). Antallet ett-aringer 0kte sa jevnt til slutten av juli, 
for a holde seg noenlunde konstant pa 25-30 % av antallet 

to-a ringer. Antallet av ett-aringer inne ved kolonien pa Lovunden 
er saledes langt st0rre enn hva Lockley hevder er tilfellet ved 
kolonier i Storbritannia (se ovenfor). 

Tabell 1. Antall to-aringer og ett-aringer i havfangstene til ulike tider pa 
somrene 1955 og 1956. 

--~-----

Fa ngstperiodcr 


16/6-30/6 I 1/7-15/7 I 16/7-31
~~I 1/8-IS/1!. 
No % -NcT%~-% No I %I 

1 136 25 89 81 34 

I 323 II 19 14 
Ii, 

71 

29 

ITo-aringcr 
Two-year olds I 212 I 73 
Ett-aringer 
Yearlings I 78 I 27 

I I 

Lundene forlater Lovunden. - Lundene skal i Nord-Norge 
forlate koloniene til noenlunde samme tid hvert ar, og da 23.
24. august (Collett 1921, Sch0yen 1943 og L0venskiold 1947). Carl 
Sch0yen (p. 35-36) gir en malerisk og fantastisk skildring av 
avreisen, som skal finne sted pa «Bartholomreusnatten»: «Lunden 
- besettes til en bestemt tid med ett av en vandrelyst, en flytnings
trang, sterkere og mer levende enn selve det instinkt som skulle 
knytte mor til unge. Og de unger som den 24. august ikke er blitt 
selvhjulpne, de oppgis ubarmhjertig av m0drene, de ofres. Utover 
eftermiddagen og kvelden den dag, samles lunden i sa uoverskuelige 
masser at oppover hele uren sitter det drivhvitt av fug1. - Uren 
er som f0r, sj0en er som f0r, pa flaten utover kan ingen forandring 
spores: Fuglene rna merke seg skiftinger i dypene, i undervanns
temperaturen, i stmmsetningen, i atens gang, de er blitt glemsomme, 
ungenes jammer vedkommer dem ikke mere, de lyer som efter 
fjerne kallende roster. Og fra radshellaren, og utover hele lundeuren 
lyder deres klager med stigende styrke: Aau - aau! Ut pa natten 
bruser de endelig mot havet, ut pa den langferden hvor enna 
ingen har klart a f0lge dem.» 

Pa Lovunden foretok jeg i 1955 og 1956 daglige teHinger av 
det maksimale antaH lunde som var a se framme pa steinene. 
Tellingen ble pabegynt 22. august begge arene. Det gar fram av 
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Fig. 1. Maksilllums-innslag av lunde pd fOJ"SkjcLU gc dagcr i slutten av august 1955 
og 1956. Mcngden av lunde er gin som br0kdder at' antall rugefugl 

fig 1 at lundene ikke forlot Lovunden pi\. noen fast dag fra ar til 
ar, og heller ikke alie pa en dag. Men det var slik at i lopet av siste 
uke av august ble det stadig frerre lunder a se inne ved ura. Enkelte 
ar kan noen fa lunder holde seg ved kolonien i forste del av 
september, men da yarer det helier ikke lenge for det ikke er en 
eneste lunde ved Lovunden. 

Vinterkvarter. - Salomonsen (1944, p. 120) sammenfatter det 
som er kjent om vinterkvarterene til nom:natrasen slik: «In winter 
moving about in the Atlantic and going somewhat to the south.» 
Og han nevner at fugler av denne rasen om vinteren er funnet 
pa Freroyane og ved kysten av Vest-Sverige og T yskland. Lunden 
skal (i f0lge Tuck 1960) om vinteren vesentlig holde til i de ytre 
kystfarvann, men ogsa i storhavet. Den samler seg ikke i noe stort 
antall noe sted pa denne tiden, men sprer seg over sa enorme 
omrader at den tilsynelatende forsvinner. I Norge skal ungfuglen 
om vinteren ligge pa sj0en langs kysten av Vest- og S0rlandet 
(Collett 1921). 

Det skal ogsa hos lunden kunne finne sted et virkelig trekk, 
«probably confines to the small subspecies grabae, south from 
the British Isles as far as the Azores and Madeira, and more 
rarely the Canary Islands; regularly to Morocco and through 
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the Straits of Gibraltar to the Balearic Islands, - » (Lockley 1953, 
p. 168). Ringmerket lunde fra kolonier i Storbritannia er gjenfanget 
bl.a. ved New Foundland (Lockley 1953 og Dickinson 1959), og 
et forholdsvis stort antall britiske lunder er blitt skutt ved Norske
kysten (Spencer 1961). 

Til utgangen av 1961 var det i Norge i alt merket 4497 lunder 
' Holgersen 1962). Foruten gjenfangstene av lunder fra Lovunden 
har en hittil i vinterhalvaret fatt melding om 4 gjenfunn, alle 
merket pa Bleik i Vesteralen. En ble funnet i sin forste vinter ved 
Esl'lY, Askorva i Sogn og Fjordane. De tre andre, en arsunge og to 
eldre fugl, ble gjenfunnet pa Gronland (se «Ringmerkingsover
sikter» fra Stavanger Museum). 

Pa Lovunden merket jeg 105 unger av lunde, 108 ett-aringer, 
368 to-aringer og 974 eldre fugl, i alt 1 555 lunder. 1 376 av disse 
ble fanget med hav, resten av de voksne 74, med hendene pa reir etc. 

I alt har jeg hittil fatt 16 gjenfangster i vinterhalvaret, derav 
tre utenlandske (to fra Skottland og en fra Tyskland). Fig. 2 gir 
en oversikt over gjenfangstene. Nrermere detaljer kan en finne 
i «Ringmerkingsresultater» offentliggjort av Statens viltunders0kel
ser. 

Hele 8 av de gjenfangete lundene var merket som unger og 
skutt i sin f0rste levevinter. Dette tilsvarer 7,6 % av alle de lundene 
jeg merket som unger. Og alle disse ble funnet langs den norske 
vest- og sydkysten. Av eldre fugl fikk jeg f0rste vinter etter mer
kingen igjen 1 ett-arig, 1 to-a ring og 1 eldre, i alt 0,2 % av aile 
merket som flyvedyktige. Det er rimelig at en del av de fuglene 
jeg fanget med hay, kunne do en tid etter pa grunn av skader 
paf0rt ved fangingen, men da ingen av de 74, som ble merket 
('tter at de var fanget med hendene iura, ble gjenfanget, kan neppe 
en stor dodelighet pa grunn av fangstmetodene forklare forskjeilen 
i gjenfangstprosent hos ungfugl og eldre forste vinter. Det ma vrere 
en forskjell i trekket hvis en ikke forutsetter at ungfuglene lettere 
lar seg lure av jegere. Sannsynligvis er det slik som Collett sier at 
ungfuglene stort sett ligger langs kysten, mens de eldre holder 
seg lengre ut, og noen av dem drar til utenlandske farvann. 
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Fig. 2. Qjenfangster fra vinterhalvaret av lunde merket pa Lovunden. Trelwnter angir 

fangster av arsunger, sirklcr av eldre fugL 

vest- og sydkysten. Hele 11 av de 13 fuglene ble skutt . Nur en skal 
vurdere resultatene, rna en derfor ta med i betraktningen at det er 
bare Iangs syd- og vestkysten at det blir drevet aIkejakt i noen 
nevneverdig grad. De fleste av fuglene ble da ogsa gjenfunnet mer 
byer, hele 5 i Flor0-distriktet. Vi kan derfor ikke, pa grunnIag 
av disse ringmerkingene, si noe om forekomsten av Iunde i 
Nord-Norge om vinteren. 

t , Summary 

On the migration of the Puffin, Fraterwla araica (L.) 
This is a report of a field research project carried out at Lovunden (66 0 20' 

BN, 120 20' LE), North Norway. 
In 1956 the first landing at the breeding grounds occurred 18. April. The 

birds had been observed in flocks on the fishing banks from 25. March. On 
the day of the first landing, the weather was calm. 

Two.year olds were found in great numbers at the breeding grounds from 
the middle of June. Yearlings were seen in July- August at a rate of 25-30 % 
of the two·year olds (table I). 

The puffins left Lovunden gradually during the last week of August (fig. I). 
In total, 1555 puffins were banded from 1952- 57, 105 of these as nestlings. 

16 birds have been recovered outside of Lovunden. Two puffins were found in 
Scotland and One in Germany, the remaining ones in Norwegian waters (further 
details in «Banding results» from the Norwegian State Game Research Institute). 

The Norwegian winter recoveries are shown in fig. 2. (Triangles indicate 
yearlings, circles older ones .) As most of the bire's were shot, the distribution 
of recovering places partly depends on hunting intensity. Little or no auk hunting 
is to be found in Nonh Norwegian waters. 

7.6 % of the birds that were banded as nestlings, were recovered the first 
winter, all in Norwegian waters. In the first winter after banding only 0.2 % 
of the adults were recovered. This would indicate that young puffins usually 
lie closer to the Norwegian coast than older ones. 
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T rekk fra fuglelivet pa Rund0Y 

Av Einar Brun 

I tiden 15 /6-19/6 1962 ble det foretatt en zoologisk hovedfags
ekskursjon til Rund0Y utenfor Alesund under ledelse av amanuensis 
Nils-Jarle Ytreberg. Foruten fuglelivet skulle pattedyr- og insekt
faunaen studeres, men det ble likevel tid til en del ornitologiske 
notater, forst og fremst rent faunistiske, og spesielt i forbindelse 
med ekspansjonen av de sist etablerte sj0fuglarter; havsule Sula 
basana og havhest Fulmarus glacialis. Jeg var ikke selv til stede 
i hele perioden, men har fatt overlatt andres observasjoner for de 
to siste dagene. (Alle observasjoner som ikke er mine egne, er 
anfort med observat0rens navn i parentes.) Dr. Rolf Vik som 
bes0kte Rundoy 8/8-10/8, har likeledes overlatt meg sine observa
sjoner, for disse og for de andre ekskursjonsdeltagernes hjelp er 
jeg stor takk skyldig. 

Det er forbausende at det ikke er publisert mer om fuglelivet 
pa Rund0Y, sa meget mer som at 0ya er bebodd og lett tilgjengelig. 
Den skulle vrere ideell for biologiske studier av flere sj0fuglarter, 
for studier innen populasjonsdynamikk og 0kologi. Et solid 
faunistisk grunnlag er en selvsagt n0dvendighet for ethvert videre
gaende okologisk studium Ofr. Lack 1942). For Rundoys ved
kommende finnes, bortsett fra enkelte spredte fakta i artikler som 
behandler storre omrader (f.eks. L0venskiold 1928 og Willgohs 
1955), kun en artikkel (Anfinnsen 1956) som tar for seg oyas hele 
fuglefauna. Fa hans ti dager lange opphold i mai/juni 1955 sa han 
46 arter, hvorav 24 blir angitt som rugende. 

Rund0Y, dette sjofugls eldorado pa Sunnmore, har lenge vrert 
kjent ogsa utenfor landets grenser som en enestaende fuglelokalitet. 
0ya, som er ca. 6 kv.km, har foruten en fiskeribefolkning pa vel 
300 mennesker, en sjofuglbestand som gar opp i hundretusener, 
ja av enkelte forfattere regnet i millioner. Rund0Y er den eneste 
lokalitet i Sor-Norge som er verdig betegnelsen fuglefjell; man ma 
langt oppover kysten av Nordland for a treffe pa tilsvarende 
konsentrasjoner. Med hensyn til antall arter er det vel neppe noe 
areal av samme st0rrelsesorden i Skandinavia som kan oppvise 
en slik komplett samling av sj0fugl, og det er gledelig a konstatere 
at fuglelivet er totalfredet. 

Fyret Skarveura Goksoyr Ha vhest 

Havsule 

Langenes 
Lundeura 

N 

1 
s 

Magenes 

Fig. 1. Flyfoto av Rund0Y med angivelse av de lokaliteter sam eJ' ne~~lt i tei<slen. 
(FOlO: Widemes Flyselskap A/S.) 

Rundoy er meget vrerhard, og 0yas topografi brerer tydelig 
preg av dette. Havet har erodert ut bratte og til dels nesten loddrette 
fjellvegger som reiser seg et par hundre meter i vreret langs vestsiden 
hvor de store kolonier av krykkje og alkefugl finnes. Der fjellet 
i nyere tid har faIt ut, er det dannet bratte rullesteinsurer som gir 
gode hekningsmuligheter for lunde. Fa sydsiden fra Magenes til 
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Langenes er det en flere hundre meter bred strandflate hvor den 
st0rste bygden, Runde, ligger (navnet b0r ikke forveksles med 
Rund0Y!). En tilsvarende, dog smalere, strandflate finnes pa 
nord0stsiden hvor gardene i den andre bygden, Goks0yr, er 
plassert. Fra disse strandflater og fra fyret i nord reiser sa 0ya seg 
med mer eller mindre bratte skrenter opp til et relativt flatt h0yland 
med snau vegetasjon, og pa den nordvestre haIvpart kulminerer 
dette h0yland med eggen Iangs den stupbratte vests ide. Mot 
syd0st fortsetter stigningen opp til 0yas h0yeste punkt pa 320 m. 
Det finnes noen fa 10vtner i Iy av husene pa Goks0yr, ellers er det 
noen tette furubeplantninger i skraningene ned mot Runde. I den 
indre del av 0ya finnes flere sma vann opp til 500 m lange, og 
i merheten av disse finnes st0rre og mindre myrlendte omriider. 

Det ville f0re for langt a omtale hver enkelt art som ble obser
vert, jeg vil derfor konsentrere meg om et utvalg av de viktigste 
sj0fuglartene samt de arter som ikke ble sett av Anfmnsen i 1955 
og som ellers ikke har vrert publisert fra Rund0Y tidligere. Det 
henvises til Tabell 1 for de latinske navn pa de arter som er nevnt. 

Havhest. Fra de f0rste par ble pavist hekkende i 1924 (Schaaning 
1924) har havhesten vist en tilsynelatende jevn fremgang; ca. 45 par 
i 1926 (L0venskiold 1928), 3-400 par i 1947 (Valeur 1947) og 
ca. 500 par i 1954 (Willgohs 1955), men en n0yaktig opptelling 
i 1956 resulterte i kun 295 par (Willgohs pers. med.). Hvorvidt det 
har vrert en reell 0kning siden 1956, skal vrere usagt, en skikkelig 
taksering lot seg ikke gjennomf0re pa grunn av vrerforholdene, men 
det er trolig at populasjonen na har stabilisert seg pa ca. 300 par. 
Et reir ovenfor Skarveura 15/6 inneholdt ett egg (74,9 X 48,9mm), 
men da ogsa tomme reirgroper ble sett, hadde eggleggingen sannsyn 
ligvis kun nettopp begynt. 

Havsule. Denne art som ble phist som norsk rugefugl i 1947 
(Valeur 1947), har fremdeles sin eneste norske hekkelokalitet 
i Storebranden pa Rund0Y. Den har vist en hurtig ekspansjon, isrer 
siden 1956, og det er ikke usannsynlig at kolonien vil fortsette 
a 0ke til flere tusen par f0r populasjonen stabiliserer seg. Vi har 
her en enestaende anledning til a f0lge en populasjon i rask vekst 
(hvis noen skulle ha eksakte opptellinger fra de siste ar som 
kan komplettere bildet nedenfor, vil jeg oppfordre til a skrive 
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en notis i dette eller lignende tidsskrift). Forel0pig lar populasjonen 
seg telle med ganske stor n0yaktighet ovenfra i fjellet like nord 
for kolonien som na har spredt seg over et stort omrade. Det er 
mest praktisk a telle antall individer, ikke par. I fremtiden nar 
kolonien 0ker ytterligere, viI nok det beste vrere a telle antall fugl 
pa fotografier tatt fra sj0en, da kolonien sannsynligvis ogsa sprer 
seg til s0rsiden av Storebranden. Den fotografiske metode har vist 
seg meget brukbar, spesielt nar det gjelder sammenligning av 
populasjonen fra ar til ar (Fisher & Vevers 1943). 

Tre tellinger resuiterte i 319, 330 og 326 individer, alle fullt 
utfargede voksne. Fugl pa vingene ble ikke tatt med, og en st0rre 
gruppe pa ca. 12S var vanskelig a telle, men hvis man regner en 
populasjon pa 325, er det i hvert fall ikke for meget. Havsulen 
hekket gruppevis i fjellet, noe som lettet opptellingen, og de 
forskjellige grupper ble kontrolltellt av flere. I den st0rste gruppe 
hekket lomvi og havsule blandet, men sannsynligvis blir lomvien 
etter hvert ford revet. 
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1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Fig. 2. Havsulens ekspansjon siden 1947. Kilder: Valeur 1947, Wlillgohs 1954, 
Anfinnsen 1955 og for 1956 WliUgohs [if Barrett (pers. med.). 
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Storskarv. Det foreligger to usikre observasjoner 18/6 (Staland) 
og 9/8 (Vik), men i folge lokalfolk (som tydeligvis kjente fuglen 
godt etter besknvelsen a domme) hekker det na noen fa par 
storskarv pa o)'a. 

Toppskarv. Denne hekker spredt langs st0rsteparten av kyst
linjen, dog ikke lenger pa sydsiden som angitt av Collett (v. 0rjan 
Olsen 1921). Den storste konsentrasjon er i den svrere ura pa 
nordsiden hvor vi 15/6 ringmerket endel unger. De fleste reir 
inneholdt imidlertid enten nyklekte unger eller egg, omtrent like 
mange reir av hver kategori. 

Sjoorre. En 6' ble sett 9/8 like utenfor Runde (Vik). 
Fjcereplytt. En flokk pa 7-8 stk. slo seg ned i fjrera ved 

Goksoyr 8/8 (Vik). 
Tyvjo. To par holdt til pa Langenes (nordostenden). Det ene 

par besto av en mork og en lys fase, i det andre par var begge 
morke. Et «rein> med ett egg ble funnet 17/6. 

Polarmake. En ungfugl ble observert 18/6 (Ytreberg og Staland). 

Hettemake. Et enslig individ (ad.) holdt til blant fiskemaker 
og tjeld pa et jorde pa Runde 15 /6. 

Krykkje. Denne art som visstnok har slatt seg ned pa Rundoy 
i lopet av de siste par hundre ar (jfr. \X'illgohs 1955), er langt den 
vanligste fugl pa Rundoy. Storrelsen av kolonien blir bare gjet
ninger sa lenge ingen taksering er foretatt, men det rna minst 
vrere 300 000 par nar man sammenligner hyppigheten av denne 
fugl og de vanligste Alcidae. Eggleggingen hadde sannsynligvis ikke 
begynt den 16/6 da en del reir ble kontrollert. Det var fullt liv 
i krykkjefjellet 10/8 (Vik). 

Alke. Alke som la pa egg, ble iakttatt 16/1, hvilket er godt over 
en uke tidligere enn i de store kolonier i T roms. 

Lerke. Sang av lerke ble hort ved flere anledninger 16/6. 

Rodstrupe. Ble hort 15 /6 (Schreiner) og 16/6 pa en av 
gardene pa Runde. Eggeskall som utvilsomt tilhorte denne art, ble 
funnet i den midtre beplantning ovenfor Runde. 

Gronnfink. Da vi gikk gjennom den sorlige beplantning 16/6, 
hortes intense varselrop fra en ~ gronnfink. Senere pa dagen ble 
en syngende 6' observert pi\. samme sted. 

Gulspurv. Et par med 3-4 unger holdt til i nrerheten av 
landhandelen pa Runde 8-10/8 (Vik). 

Pilfink. En familie pa to voksne og tre ungfugl ble sett hver 
dag 8- 10/8 pi\. Runde (Vik). Det ville vrere av interesse a fa 
konstatert hvor stor andel av Rundoys «graspurv» er pilfink. 

Sammendrag 

I alt ble 44 arter observert pa ekskursjonen 15/6-19/6. En 
litt mindre faunaliste fra dr. Vik 8/8-10/8 ga 5 arter i tillegg. 
Tidligere publiserte data og yare observasjoner fra 1962 er kon
sentrert i Tabell 1. For de ti vanligste sjofugls vedkommende er 
oppfort antall hekkende par (i de fleste tilfelle kun anslagsvis). 
Tabellen viser at det i 1962 var 32 hekkende arter + 11 potensiel1e. 
To andre arter, smalom og havorn, skal visstnok tidligere ha 
hekket, men man kan sikkert uten videre regne med minst 40 faste 
hekkende arter. 

Bortsett fra tilfeldige lokale streiffugl om sommeren har Rundoy 
sikkert meget interessant a by pa under var- og hosttrekk, noe som 
observasjon av liten fluesnapper og kornspurv tyder pa (Jenning 
1960). Det er a hape at disse forelopig kun spredte glimt fra Rundoys 
fugleliv snart blir komplettert med sammenhengende helars 
observasjoner slik at Rundoy kan fa den plass den fortjener innen 
norsk ornitologi. 
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Tabell 1 


Forei0pig oversikt over Rundeys avifauna 
Forkortelser: R Hekket i 1962 (direk te bevis eller kontrollerbart utsagn 

fra lokale fugleinteresserte) . 

r PotensieJle hekkefugl i 1962. 
o Observert, he kking lite sn nnsyn lig. 

A Anfinnsen (1956). 

J Jenning (1960). 


TidL 1962 

pub!. R a 


Smalom, Qavia stellata . . . . ...... . ... . . . ....... . A 

Havhest, Fulmarus glaciatis . ............. . . . ... . A 300 

Havsule, SHla bassana ..... ... . . . .. . .... .. . . .. . A 160 

Storskarv, Phalacrocorax carbo .......... . ..... . . . X 


Toppskarv, Phalacrocorax aristotdis . .... .. . ..... . A 1500 

Hcgre, Ardea cinerea ..... .. .. . .... . ... . ..... . . . A 

Srokkand, Anas platyrhync!lOs ................ . A X 


Sjeorre, Melanitta fusca . .. . . . .... . ........ . x 

fErfug l, Somateria motlisima .. . . . . . . .. ... . ...... . A X 


Gravand, Tado!11a tadorna ... . . . . . . ...... . ... .. . . A X 


Havorn, Hatiaeetus a lbicilla . ........ . ......... . . . A X 


Yandrefalk, Falco peregrinus . ... ..... . . .. . . .... . A X 


Falco sp . ........ . ........................ . . . . A 

Tjeld, Haemato/Jtls ostralegus ......... . . . . A 60 

Enkcltbekkasin, QalLinago gatlinago . ............. . A X 


Numenius sp . ......... . . . ............... .. .... . A 

R od stilk, Tringa totanlls . . . . . .... . ....... . . . .. . . A x 

Strandsnipe, Actitis hypolellcos ..... . . . .. .. . .. . .. . A 

Fjrereplytt, CaUdris maritima . . ... . .... . ...... . .. . X 


Tyvjo, Stercorarius parasitic"s ... . .. . ...... . ..... . X 


Svartbak, Larus marintts . . .......... ... ........ . A X 


Sildemake, Lams fusctls ............. •... .... . . .. A X 


Gni mi'lke, Lartts argentatlts ...... . ...... . .... . A 250 

Polarmake, Larns hyperboreus ... . ...... ... . . .... . X 


Fiskemake, Larus canus .... .. . . ......... . . . ... . A 60 

Hettemake, Larus ridibundus ........ . . . .. . .. . .. . . x 

Krykkje, Rissa tridactyla . . .. . . . . ... . . .......... . A 300000 

Makrellterne, Sterna hirundo .... . .. . .... . . . . ... . X 


Sterna sp . . .. .. ... . ........... . ........ . .. . . . . A 

Alke, Alca torela ........ . ...... . .. . . .. . . .... .. . A 2000 

Lomvi, Uria aalge . . . ...... ... . . .. . . .. . ... . .. . . A 5000 

Tciste, C epphus grylle ................ . ... .. ... . A X 


Lunde, Fratercula arctica .. . . . . .... . .. .. .... .. . . A 40000 

Gj0k, Cucuilis canonts . ... .. . . .. ............ . .. . A 

Lerke, Alauda arvensis .......... . .. . x 

Ulvesvale, Hinmdo nLstica ............ . .... . A X 


Taksva le , DeUchon urbica .... . . . . ........ . . A 

Ravn, Corvus corax .. ... . ... . .... ...... . . A X 


Krake, Corvus corone cornix . . . . .... . .... . . . .... . . A X 


Skjrere, Pica pica . .. . ............... . . . .. . ... . . A x 

Gjcrdesmett, Troglodytes troglodytes ...... . ...... . . A X 


Gratrost, Turd,,", pilaris .. ..... ........... . . . . A X 


R ingrrost, Turdu s torquatus ...... ... .. . ...... . . . A X 


TidL 1962 
,.pllbL R a 


Svarttrost, Turdus mentla ...... . . . . . . . . . . . . . . . A x 

Steinskvett, Oenanthe oenanthe ............. . .. .A. X 

Redstrupe, Erithacus rubeCIIla .... . . . . .......... . X 

Tornsanger, Sylvia communis ..... . .... . .... . ... . A X 

L0vsanger, Phylloscopus trochilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 

liten fluesnapper, Muscicapa parva .... . .. . . . . . .. J 

]ernspurv, Pmnella modularis . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. A X 

Heipiplerke, Anthus pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 


Skjrerpiplerke, Anthus s/)inoletta .. . . .. .. ......... A X 

Linerle, Motacilla alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A X 

Strer, Stumus vulgaris ................. . .... . .. . A X 


Gronnfink, Chloris chloris .... . . . . . .......... . . . X 

Bergirisk, Cardllelis fla virostris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 

Gulspurv, Emberiza citrinella . .. . ......... .. ..... . X 

Kornspurv, E7l1bc"iza calandra ..... . . . . .. ........ J 

Graspurv, Passer domesticHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 

Pilfink, Passer montanliS .. ... . .. ................ . X 


Sum anta l! arter 48 32 11 7 


Anm.: Tallene i kolonne «R» angir omtrentl ig antall hekkende par. 

Summary 

Features of the bird life o n Run d ey 

After a brief descriptio n of th is unique bird island o utside A lesund in the 
cou nty of Mere og Romsdal, the author d iscusses some of the more important 
sea· birds. The interesting increase of gannets is shown in a graph and notes 
on eleven new species (mostly Passerines) not previously recorded on Rund0Y 
are presen ted. Table 1 gives a preliminary list of the species hitherto recorded 
with estimates of the present breeding popula tion of the ten most common 
sea·birds. 
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Rugende isfugl (Alcedo atthis ispida) 
i Norge 

Av Thore Olsen 

I sommer har jeg hatt anledning til a studere det f0rste rugende 
isfuglpar her i landet. Den 27. mai observerte min bror og je3 
isfuglen for f0rste gang. Fuglen (en) var meget sky og forsvant 
straks (Fig. 1). Observasjonen ble gjort i en dal ved Halden. Dalen 
gjennoml0pes av en bekk med tilsig av mye kloakk. Flere steder 
har bekken dannet mel i dalsidene. Vegetasjonen er tett l0vskog. 

Fig. 1. Isfuglen pi! sin faste hvilegren. 

Da tid og terreng kunne passe for hekking, unders0kte vi straks 
samtlige mel og fant i alt 5 hull som sa ut til a Vl'ere hakket ut pa 
helt loddrette deler av melene, der leire skiftet med jord og sand. 
H0yden over bekken var 1-10 meter. Dybden av hullene var 

fra 25-60 em og diameteren ca. 5 em. Aile hellet skratt oppover, 
og flere b0yde til siden. 

I 10pet av den f01gende uke fant jeg ut at bare ett av hullene 
var bebodd. De andre hullene var tydeligvis oppgitte av hygge
vansker og fordi det var stor ferdsel av folk forbi flere. Det bebodde 
hull Iii ca. 10 meter over bekken som der dannet en stor kulp. 
Foran hullet hang en del f0tter. 

I tiden inntil 18. juni da unger ble h0rt i redet for f0rste gang, 
skiftet makene om a ruge, SVl'ert regelmessig hvert tredje kvarter. 
Aldri sa jeg noen av makene (som jeg ikke kunne skille) komme 
med fisk i denne tiden, og fuglene var hele tiden meget skye. 
Da matingen av ungene begynte, kom fuglene til reiret hver halve 
time. F0den besto, etter det jeg kunne sla fast, utelukkende av 
fisk, mest laue som ble fanget ute i Iddefjorden, men ogsa av mye 
sma0rret fra bekken. Nar den ene rnaken kom med fisk, utst0tte 
den alltid flere serier med «tiit», som 10d meget gjennomtrengende 
og karakteristisk. Denne Lhen ble aldri utSt0tt like ved redet, og 
bare i flukten. Var fiskene store (10-12 em) ble de holdt pa tvers 
i nebbet. I slike tilfelle mellomlandet fuglen pa en eller annen rot 
for a snu fisken med hodet fremst, sa den ikke skulle sette seg 
fast i inngangen. Ellers styrte fuglen direkte inn i redeapningen. 
Straks den kom ut, styrtet den seg direkte ned i kulpen under 
reiret. Ofte gjorde den hele serier med styrtdukkinger, men ikke 
etter fisk, selv om det var en del sma0rret der. Jeg tror det var 
for a vaske av seg ekskrementer den hadde fatt pa seg i redegangen. 
Sa satte den seg til t0rk, mens den ofte viftet med vingene. Den 
pleide ofte ogsa huske hodet 0PP og ned; det tror jeg var for a gulpe 
opp beinrester. Mens den satt ved kulpen, brukte den alltid en 
fast sittegrein, rett over vannet. Etter en stund forsvant den. 

Helt {ra f0rste gang jeg h0rte ungene, pep disse kraftig og 
konstant, sterkere f0r hver matingstid. Redegangen ble fort tilgriset 
av bl0te ekskrementer som stinket sterkt av ammoniakk. 

9. juli, mens det enna var unger i reiret, matte jeg dessverre 
avbryte iakttagelsene. 

24. juli var jeg pa ny i dalen. Denne gangen bare h0rte jeg 
isfuglene, til dels pa grunn av den tett vegetasjonen. Jeg grov na ut 
redet som enna luktet sterkt (Fig. 2). Den totale lengde var 57 em. 
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Fig. 2. Lengdesnitt av redehu!en. 

Det indre hulrom hadde en diameter pa 16 cm. I redehulen var det 
underst bl0te ekskrementer og oppgulp, overst et t0rt lag med 
beinfliser. Hele den ytre gang var tilgriset av ekskrementer. 

Siden har jeg bare hort fuglene et par ganger (26/7 og 1/8). 

Summary 

Nesting Kingfisher (A!cedo atthis is/Jida) in Norway 
The first record of nesting kingfisher from Norway. Five ncstholes, of which 

only one was inhabited, were found in steep banks in a valley not far from 
Halden. A description of the habitat and the behaviour of the pair observed 
is given. 

When the birds had left the nest, the burrow and the cavity were exposed. 
Fig. 2 shows the longitudinal section of the nesthole. It consisted of an enlarged 
chamber, the diameter of which was 16 em, at the end of a 57 em. long burrow. 
The burrow was soiied by excrements. In the chamber there was a dry layer 
of fish bones on top of wet excrements and gorgitated remains. 

Lauvsangere spiser fjcermygg i en bekk 
Av Kare Elgmork 

Vanligvis streifer lauvsangeren (Phylloscopus trochilus L.) gjennom 
bladverket pa jakt etter insekter og andre smadyr i tneme. Men av 
og til, muligens tvunget av nod, kan den ty til annen slags furasjering. 

Den 17. og 18. mai 1958 var det pafallende mange lauvsangere 
a se like i vannkanten i en bekk S-S0 for Ila sikringsanstalt i B~rum. 
Fuglene opptradte ofte parvis eller flere i folge helt nede ved 
vannkanten og tok oyensynlig insekter pa vannet. Et sted hvor 
det i et bekkem0te ble dannet et stillestaende parti i bekken, var 
det 4-6 lauvsangere i stadig aktivitet. Fuglene satte seg pa kvist 
og rusk som la ute i vannet og strakte stadig nebbet helt ned 
til vannflaten med halen rett til v~rs. Pa vannet var det her en 
meget stor tetthet av fj~rmygg (Chironomidae) som var drevet 
sammen pa dette stedet. Insektene var levende og sannsynligvis 
under klekking fra puppestadiet. Insektene ble samlet inn og er 
velvilligst blitt bestemt av cando mag. Ole-Anton S~ther. De aller 
fleste fj~rmyggene tilh0rte slekten Rheorthodadius Thienemann, 
men det var ogsa noen Eukiefferiella Thien. til stede. Lengden pa 
de oppbevarte insektene var ca. 4-5 mm for R. og 2-3 mm for E. 

Besok pa samme sted i midten av mai bade i 1961 og 1962 
gay negativt resultat bade med hensyn til fj~rmygg og lauvsangere. 
Noen masseforekomst av fj~rmygg ble ikke observert, og lauv
sangeme i omradet viste ingen spesiell interesse for bekken slik 
de gjorde i 1958. 

Den uvanlige furasjering i 1958 rna sannsynligvis sees i sammen
heng med at denne varen var en unormalt kald og sein var. Dette 
framgar tydelig av fig. 1, hvor lufttemperaturen er sammenliknet 
i de tre arene iakttakelser ble gjort. Temperaturen for 1958 var 
betydelig lavere enn i 1961 og 1962, spesielt i siste halvdel av april. 
Middeltemperaturen for april i de tre arene var: 

1958: 3,1 0 C 
1961: 5,8 0 

1962: 4,7" 
Normal for 1931-60: 4,80 
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Fig. 1. Lufttemperawr for Blindern (Oslo). 

April 1958 hadde saledes en lufttemperatur pa 1,7" under normalen. 
Den kalde varen i 1958 f0rte til en betydelig forsinkelse i 

vegetasjonsutviklingen, og insektbestanden i tr~rne ma antas a ha 
v~rt tilsvarende lite utviklet ved lauvsangernes ankomst. Fuglene 
matte derfor muligens ty til vanninsekter og hadde oppdaget 
masseforekomsten av fj~rmygg i bekken. Ogsa ved en dam i 
n~rheten ble det samtidig sett pafallende mange lauvsangere bade 
ved vannkanten og i lave busker ute i vannet. 

Videre unders0kelser over fj~rmyggene i bekken ble ikke 
gjort, men det er en mulighet for at omdannelsen fra larvestadiet 
var forsinket i 1958 og opptradte omtrent samtidig med lauv
sangernes ankomst dette aret. 

Summary 

The Willow Warbler (Phylloscopus trochilus L.) eats chironomids in a brook 
During the extraordinarily cold and late spring of 1958, the 'V(l illow Warbler 

was observed in the middle of May eating chironomids of [he genera Rheorthocla· 
dius Thien. and Eukiefferiella Thien. The insects were taken by the warblers 
from the surface of the water in a brook near Oslo where newly hatched imago 
chironomids just then occurred in dense masses. No mass occurrence of chirono· 
mids and no peculiar behaviour of warblers was observed in the same place 
and at the same time in 1961 and 1962 when the air temperature during the 
spring was higher (Fig. 1). Therefore it is helieved that the low temperature 
in 1958 had delayed the development of both the terrestrial and aquatic insects, 
the latter hatching simultaneously with the arrival of the warblers. 
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Noen iakttagelser over biologien til 
b0rsteiglen, Acanthobdella peledina, 
sommeren 1962 

Av Christian Andersen 

Som tidliere kjent for Faunas lesere, skrev Dr. Rolf Vik en 
artikkel i Dr. 1, 1962, om b0rsteiglen, Acanthobdella peledina, som 
jeg under arbeide med harrens biologi i Klara-vassdraget stiftet 
n~rmere bekjentskap med og som tidligere ikke var registrert 
i Norge. Da denne iglen forarsaker en vesentlig forringelse av 
fisken i dette omradet, har jeg i sommer fors0kt a kartlegge dens 
utbredelse, og gjort noen notater for 0vrig som muligens kan ha 
interesse for Faunas lesere. 

Isteren, det omrade hvor jeg f0rst ble oppmerksom pa denne 
iglen, er en innsj0 pa ca. 18 km. I dens nordende har S0maa sitt 
Utl0P, og under fiskemerking i denne aa fanget jeg i alt 214 fisker 
fordelt pa 110 harr og 104 0rret. Av disse var 7 0rret infisert med 
b0rsteigler, der antallet varierte fra 4 til 9 pro fisk. Samtlige igler 
satt i rygg- og fettfinne. Fiskene ble tatt ca. 8 km oppover i aa, eller 
ca. 4 km fra S0maas utl0P av Langsj0en. 

Nar det gjelder fisken i selve Isteren, har jeg unders0kt i alt 
18 0rret, 4 harr, 75 sik og 23 laker. Minste fisk som ble unders0kt, 
var ca. 27 em. Samtlige 0rret var infisert. Pa en fisk pa 350 g 
registrerte jeg hele 35 igler. Av disse satt 32 i ryggfinnen, 1 i fett
finnen, 1 i sporen og 1 i bukfinnen. En annen hadde 22 igler 
fordelt over hele fisken. Av disse satt 3 i sporen, 4 i fetthinnen, 
11 i ryggfinnen, 2 i brystfinnen, 1 i bukfinnen og endelig 1 midt 
pa sidelinjen under ryggfinnen. Denne fisken var et temmelig 
trist syn, da det meste av ryggfinnen var oppspist. Denne sa sterkt 
infiserte fisk var pa ca. 650 gram, men lot til tross for aIle iglene 
til a v~re i forbausende god form. Bare to sik var befengt med 
b0rsteiglen. Den ene hadde tre igler i sporen, mens den andre 
hadde to i ryggfinnen og en i sporen. Bare 2 av lakene hadde igler, 
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og de satt i fiskens brystfinner. Begge lakene hadde to igler i den 

ene finnen. 
Fra Isteren og nedover til Klaraelvens utl0P fra Galtsj0en, der 

det f0rst og fremst er harren som er den dominerende fiskeart, 
var det i ar en ganske betydelig 0kning fra i fjor nar det gjelder 
denne iglens forekomst. Disse opplysninger bygger pa erfarne 
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bygdefiskeres uttalelse. Jeg har fatt melding om harr som har hatt 
inntil 17 igler, og hvor aile har sittet i finner0ttene pa fisken. 
Fisken har til dels virket sa uappetittlig at mange har kastet den. 
For de av bygdens befolkning som mer eller mindre ermerer seg 
av fisket her oppe, er denne iglen av 0konomisk betydning, da 
fisken ikke er salgbar med b0rsteiglene pa. 

Str0ket fra Klaraelvens utl0P i Galtsj0en og videre nedover 
ca. 3 km der elven gar mere i loner, avbrutt av enkelte smastryk, 
later til a vrere det omrade der st0rst prosent av fisken er befengt. 
Pa dette stedet er det ogsa harr som er den dominerende fiskeart. 

Skal en fors0ke a sammenligne de forskjellige fiskearter og 
antall igler pr. fisk, er det mye som tyder pa at 0 rreten er den 
av artene som er mest utsatt, men at harren f0lger godt opp. 

Det faller naturlig a unders0ke bunnforholdene nrermere pa 
de steder der den befengte fisken holder til. Det viser seg da at pa 
de steder der iglene er srerlig utbredt, er det ogsa mye sj0planter 
og bunngress av forskjellige sorter. Det er flere ting som tyder pa 
at det er nettopp her fisken far disse iglene pa seg nar den gar 
pa bunnen blant disse vekstene for a s0ke nrering. Av de observa
sjoner jeg har foretatt i sommer, har jeg kommet frem til at b0rste
iglen er en darlig SV0mmer og muligens kan komme over pa 
pa fisken ved ber0ring med dette gress . En annen mulighet, som 
vel er mere rimelig, er at b0rsteiglen har et frittlevende larve
stadium og at embryonene som sma fester seg pa fisken i vannet 
og blir sittende der til de blir kj0nnsmodne og kan formere seg. 
Dette er imidlertid bare en teori, da det er gjort for fa unders0kelser 
til a gi noen konkret uttalelse om dette ennu. 

H va som er arsak til at igletettheten i ar er sa merkbart st0rre 
enn i fjor, er ikke godt a si. Temperaturen i elven skulle iallfall 
ikke ha begunstiget klekkingen av iglens kokonger. Den h0yeste 
temperatur malt i fjor var 15,4°, mens den i ar var helt nede i 12,3°. 
Disse malingene gjelder hovedvassdraget generelt der dette gar 
i str0m slik at vannet blir gjennomblandet og dermed gir en jevnere 
temperatur over det hele. 

B0rsteiglen er ogsa registrert lengre nedover i vassdraget, men 
i betydelig mindre antall jo lenger ned man kommer. Piscicola 
geometra er imidlertid bedre representert fra Sensj0en og nedover. 
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I sommer har jeg dessuten hatt anledning til a foreta en del 
akvariefors0k med b0rsteiglen. leg hadde 5 fisker, alle 0rret, 
gaende i et 250 liters akvarium. Pa bunnen hadde jeg plantet inn 
en del bunngress og vannplanter, men hadde ogsa ca. h11vparten 
av bunnen belagt med sten og grus. 

Fra en d0d fisk med igler skar jeg av alle finnene og la ned 
i abrariet for om mulig a fa iglene til a ga over pa disse fiskene. 
Dette lyktes imidlertid ikke, da fiskene hadde fomert samtlige 
11 igler pa 6 dager. 

Videre slapp jeg fisk ned i akvariet som var infisert med igler, 
i alt 3 stykker, med det formal a unders0ke om noen av iglene 
fra de befengte fisker vil ga over pa de som var helt fri for igler. 
Etter 14 dager var det imidlertid ingen forandring a spore. Derimot 
iakttok jeg det pussige fenomen at en fisk tok en bit av en igle 
fra en infisert fisk. 

Igler som jeg plukket av andre fisker og satte over pa uinfiserte 
fisker, lot ikke til a sette seg pa finnemttene med en gang, det til 
tross for at de ble plassert der. Med noen unntagelser val' de 
spredt rundt pa hele nsken. Dette kan forklares ved at 0rretens 
skjellkledning er forholdsvis tynn i forhold til harrens, og at 
iglene av den grunn har lettere for a finne blod eller mering gjennom 
huden pa flere steder, fortrinnsvis utenfor finnemttene. Pa flere 
av 0rretene fra Isteren satt ogsa iglene til dels utenfor finnemttene, 
og dette kan st0tte ovenfornevnte teori. Iglene ble ogsa plassert 
fritt rundt omkring i akvariet, og det var ting som tydet pa at de 
likte seg vel sa godt i gress og bunnplanter som pa glassrutene. 
Ingen av iglene var a nnne pa stenbunn etter 7 dager. 

leg har ogsa fors0kt a fa opp bunngress fra de omriider i elven 
der iglene er mest utbredt, uten at det har lykkes meg a finne igler 
pa disse planter. Disse fors0k i akvariet har ogsa gitt det inntrykk 
at b0rsteiglen er en relativt darlig SV0mmer. 

Som man skj0nner, er det mange morsomme problemer i 
forbindelse med denne b0rsteiglen. Er det noen av leserne som kan 
gi opplysninger om dens utbredelse utover dette som her er 
omtalt, ville det v~re meget interessant om disse vii bli sendt 
undertegnede, Zool. lab., Blindern. 

Summary 

Some observations on the biology of Acanthobdel1a peledina in summer 1962 
The leech was found on trout greyling, whitefish and burbot in the upper 

part of Klara River drainage (Map). 
The trout is apparently more heavily and frequently infested than the greyling, 

while the leech is more common in Lake Istern than the river. 
There are obviously more leeches present in 1962 than in 1961. 
When trouts were exposed to leeches in an aquarium, the leeches were 

eaten. None of them were able to infest the trout. 
It was observed that a trout plucked a leech from an infested fish in the 

same aquarium. 
The author is interested in more information about the occurrence of the 

leech in other localities. Adress: Zoological Laboratory, Blindern. 

NYTT FRA UNIVERSlTETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. VII. 

Faunaobservasjoner pa TamS0Y i 
Porsanger 

Av Edvard K. Barth 

Siden professor Robert Collett foretok noen bes0k pa Tams0Y 
i perioden 1872-1907, har visstnok ingen norske ornitologer 
gjestet 0ya f0r Odd Latun og jeg kom dit innev~rende sommer. 
Vi var del' fra 16. til 24. juni. 

Collett (1907) sier at «Store Tams0 er i ornithologisk Henseende 
utvivlsomt den m~rkeligste af aile Norges Tusinder af 0er, og den 
kan vedblive at v~re det, om den holdes under Control som 
hidtil, og befriet for de professionelle Samlere». 

Pa grunnlag av mitt inntrykk av stedet kan jeg ikke stille meg 
helt enig i Colletts uttrykksform. Biotopen er nemlig forbausende 
ensidig og gir ikke grunnlag for noe s~rlig variert fugleliv. 0ya er 
imidlertid stor, 14,3 kv.km, og det er ikke umulig at man ved 
n~rmere unders0kelser kan m0te overraskelser som vi ikke fikk 
kontakt med ved vart korte bes0k. Beliggenheten er avsides og 
fredelig, og fuglefaunaen blir praktisk talt ikke forstyrret av 
inngrep fra noe rovvilt. 0ya ligger i ytre del av Porsangerfjorden 
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med en avstand av ca. 5-7 km til n~rmeste fastland i bade ost 
og vest; de n~rmeste bebodde steder ligger ca. 10 km unna. En 
betydelig mindre 01' n~rmere fastlandet lenger nord heter Lille 
Tamsoy. Den storste oya kalles som oftest bare Tamsoy. Det er 
en meget stor fordel for fuglelivet at oya eies av en mann, og at 
den nav~rende eier ogsa holder stedet «under Control», slik som 
Collett uttrykte det. Visstnok for generasjoner siden ble oya 
fredlyst, og dette er opprettholdt og markert med en mengde 
store skilt langs strendene. Det er derfor gode sjanser til at Tamsoy 
skal kunne bevare sin egenart langt fremover i tiden. 

Hele oya er dekket av et torvlag pa flere meters t ykkelse, og 
foruten langs selve strendene kommer bart fjell i dagen bare et 
par steder inne pa selve oya. To store og mange mindre vann 
bryter torvdekkets ensformige flate. Avlopsbekkene er for storste 
delen skjult under torvlaget. Kupert terreng fmnes sa a si ikke, og 
hoyeste punkt over havet er bare 65 meter. Skog finnes ikke, men 
noen sma partier med lavt bjorkekratt. Det kan bli opp til 2-2% 
meter hoyt og er til dels sa tett og krokvokset at det danner en 
nesten ugjennomtrengelig jungel. Blotmyr eller sivvegetasjon finnes 
sa a si ikke. Strendene langs de storste vannene slutter bratt av 
med hoye, faste torvkanter. Den mest utbredte plante er multe; 
i blomstringstiden skal det se ut som store deler av oya er dekket 
av sno. 

Varen 1962 var meget sen. Mellom Alta og Porsanger var aIle 
vann helt islagte 200-300 m o.h. den 15. juni. Pa Tamsoy ta enna 
store snofonner helt ned til havet omkring St. Hans; den 17. juni 
la det en 4-5 meter bred isbrem rundt hele det storste vannet, og 
den 20. juni var det isfritt. I lopet av 19.-21. juni skiftet bjorke
krattet fra vinter til v:'lr og ble helt grant, og den 21. var de forste 
multeblomster utsprunget; samtidig gjorde de forste mygg og 
spyfluer seg gjeldende. 

Inntil 1944 var det ett gardsbruk pa Tamsoy, men i november 
dette ar ble det brent, likesom aIle andre hus i Finnmark. Etter 
krigen er det bygd flere nye hus, s~rlig til bruk for over hundre 
multeplukkere som bor der i 2-3 uker. Bare om sommeren bor 
det na folk pa Tamsoy. 

Pattedyrfaunaen er overmate sparsom. Collett (1907) sier at 

Fig. 1. Bryggen og noen av husene pa sondre parti av oya hvor garden Iii f0r 1944. 
De nye husene er scerLig beregnet pa multeplul<kere, og de fleste b-rukes bare en ganske 

kort tid av aret. 1 bagrunnen de sla/<e, torvkledde l-yggene nordover 0ya. 

det finnes ingen ville pattedyr der, bare en liten flokk tamrein. 
Tamreinen er borte na, men et annet pattedyr, oter, er noksa vanlig. 
For adskillige ar siden var det blitt satt ut hare pa oya, men i lopet 
av krigsarene forsvant den helt. Tyskerne hadde en observasjons
stasjon der, og det heter seg at de utryddet harene. Sannsynligvis 
ma vel sykdom ogsa ha kommet inn bildet. Lemen har aldri klart 
a svomme over fra fastlandet; det er bare dade individer som av 
og til har drevet i land. Det siste lemenar i Porsangerdistriktet var 
i 1959. 

Vart besok ga som resultat at 34 fuglearter med sikkerhet 
hekker pa Tamsoy, og sannsynligvis er antallet storre. 45 arter ble 
observert der. 

Smalom, Qavia stellata. Ca. 10 par hadde fast tilhold. Ingen 
reder ble funnet; ca. 17. juni var eggleggingen antagelig savidt 
begynt. 

Stokkand, Anas platyrhynchos. Bare en d observert. 
Stjertand, Anas acuta. Den 21. juni ble et rede med 10 nyklekte 

kyllinger funnet. Flere individer ble ikke sett. 
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Fig. 2. Hauger av =fllgldlln ligger til rensing neer Tamsoys eneste gdrd 1. jldi 1907. 
(Foto: R. Collett.) 

Svartand, Melanitta nigra. En flokk 3- 3- ble iakttatt na=r land 

den 22. juni. 
lErfugl, Somateria mollissima. De f0rste kull viste seg pa sj0en 

20. juni. Collett (1907) anf0rer ca. 2000-3000 par, og sier at det 
er en av de st0rste a=rfuglkolonier i landet. Jeg t0r ikke antyde 
noe antall, men bestanden skal va=re betydelig redusert i de senere 
aI', antagelig p.g.a. en 0kende svartbakbestand. Tidligere ble det 
samlet kollossalt med dun, men dette praktiseres bare i liten 

malestokk de siste ar . 
Siland, Mergus serrator. En og to 3- 3- saes av og til langs 

stranden. 
Laksand, Mergus merganser. Flokker med inntil 5-6 3- 3

saes her og der langs stranden. 
Gragas, Anser anser. Et rede med 5 egg ble funnet 22. juni. 

Individer ble observert enkeltvis eller opp til 5 stk. i f0lge her og 

der i terrenget. 

Sn0gas, Ansel' hyperboreltS. Den 19. juni sa Latun en hvit gas 
inne pa 0ya. De svarte vingespissene var markante. Laten var 
tydelig anderledes enn gragasliit. Den 22. juni sa han den to ganger, 
f0rste gang fl0Y den opp sammen med 5 gragjess; den hvite var 
nr. 2 i rekken og virket litt mindre i st0rrelse enn de andre. Andre 
gang denne dagen var Sn0gasa alene og kom flyvende i stor fart 
lavt over Latun. Den kaklet hele tiden, og han var helt sikker pi'! 
artsbestemmelsen . Det fait seg sa uheldig at jeg aldri fikk se denne 
fuglen. Bl.a. pa grunn av laten kan det ikke ha va=rt en partiell 
albin gragas. 

Lirype, Lagopus lagopus. Temmelig vanlig. Lokking fra stegger 
h0rres flere ganger, sa=rlig om kvelden den 17. juni. 

Tjeld, Haematopus ostralegus. Meget vanlig. Klekking fant sted 
i de to f0rste kullene c mkring 20. juni. 

Sandlo, Charadrius hiaticula. Meget vanlig. Reder med langt 
rugete egg ble funnet. 

Heilo, Pluvialis apricaria. To steder ble individer h0rt og sett 
gjentagende ganger. De varslet og var urolige. 

Steinvender, Arenaria interpres. Iakttok 6-8 par, dels flere 
ganger i samme lokalitet, men noe rede ble ikke funnet. 

Enkeltbekkasin, Qallinago gallinago. Spillflukt ble h0rt av og 
til. 

Storspove, Numenius al'quata. To bestemte steder varslet alltid 
ett og to individer. - Det lokale navn pa denne arten er «gasebu». 

Lappspove, Limosa lapponica. Den 23. juni saes 4 ~ ~ og en J 
pa na=ringss0k i strandbeltet. En ~ ble skutt; den hadde store 
rugeflekker. Antagelig var flokken pa bes0 k fra fastlandet. 

R0dstilk, Tringa totanus. Noen fa par ble stadig h0rt og sett 
i bestemte lokaliteter med gressvegetasjon. 

Fjrereplytt, Calidris maritima. Noen fa individer ble observert 
et par ganger i strandregionen. 

Dvergsnipe, Calidris minuta. Sva=rt vanlig visse steder langs 
stranden, hvor de var lette a finne under na=ringss0k i tangregionen 
pa fja=re Sj0. Ingen reder ble konstatert, men et sted i gressmark 
na=r stranden, hvor en fugl stadig fl0Y opp, ble denne skutt; den 
hadde store rugeflekker. - Det lokale navn pi'! dvergsnipa er 
«fja=rbryter», fordi den «arbeider i fja=ra». 

184 185 



Myrsnipe, Calidris alpina. Denne art var ogsa ofte a se pa 
meringss0k ved fja:re sj0. Det var tydelig en del smaflokker av 
ungfugler, som ikke var helt utfarget. I stortuet gress- og multemark 
rna et kuH ha klekket ca. 22 juni, da foreldrene markert end ret 
oppf0rsel. - Det lokale navn pa myrsnipa er «akerrype». 

Brushane, Philomachus pugnax. Fra 1 til 3 d' d" ble av og til 
observert langs strandomradet. En ~ med nyklekte unger ble 
iakttatt 21. juni i frodig gressmark. 

SV0mmesnipe, Phalaropus lobatus. Tilfeldige individer ble flere 
ganger sett enkeltvis eller i smaflokker pa sj0en na:r land. Rundt 
et lite tjern lengst i nord har det gjennom flere ar va:rt kjent at de 
hekker. Det er antydning til litt sivvegetasjon del', og vi registrerte 
3 individer som hadde fast tilhold pa tjernet. 

Tyvjo, Stercorarius parasiticus. En god del par var spredt over 
hele 0ya. Den m0rke og den lyse typen var noksa likr representert. 
- Det lokale navn er enten tyvjo eller «leverjo». 

FjeIljo, Stercorarius longicaudus. Ett individ observert i lav flukt 
17. juni. 

Svartbak, Larus marinus . Dette er den mest tallrike fugleart 
pa Tams0Y, og bestanden skal ha tiltatt betydelig i de senere ar. 
I spredte par og dels konsentrert i en form for kolonier hekket i ar 
antagelig minst 5000 par. Redene la i alle former for Iyng- og 
gressmark, bade ned mot stranden og innover hele 0ya. Til dels 
Ia de innunder sma bj0rkekratt i biotoper som vi ellers vanskelig 
forbinder med denne art. Svartbaken var meget slem til a ta 
a:rfuglunger (ble det fortalt), og egg ble nok ogsa mvet. En d" som 
ble skutt 20. juni, hadde et heit a:rfuglegg pa 110 gram liggende 
i kroen. 

Sildemake, Lams fuscus. Collett (1877) sier at pa Tams0Y ruger 
en stor koloni av forskjellige maker, «de fleste L. fuscus og argen
tatus, men desuden mange L. canus og marinus». Han tilf0yer 
at det innsamles arlig ca. 4000 makeegg, mens antallet tidligere 
gikk opp i 10 000. 

I nyere tid ma opptreden av sildemaker i Finnmark antagelig 
ha blitt mindre vanlig. Pa Tams0Y konstatertes fremdeles hekking, 
men det var neppe flere enn henimot 40 par som ble observert. 
Adskilt i fire omriider fantes arten innover 0ya, men fuglene var 

h0yst sannsynlig nylig ankommet, og enna omkring 20.-23. juni 
0ket daglig individtallet. Ingen reder ble funnet. Det sa ut som de 
likte seg pa litt fuktig Iende uten antydning til mer h0yvokst 
vegetasjon enn multer, krekling og litt dvergbj0rk. - Fordelingen 
av makeartene ma i var tid har forskj0vet seg meget betydelig 
i retning av 0kende antall svartbak. I de seneste ar (inntiI1961) ble 
det tatt ca. 4000-5000 makeegg arlig, men i 1962 ble fa:rre egg 
tatt. Utvilsomt kunne man i var tid lett plukke minst like mange 
egg som i gamle dager hvis man konsentrerte seg om dette. 

Gramake, Larus argentatus. Antagelig ca. 2000 par hekket 
i relativt tette kolonier fordelt over det meste av 0ya. Redene la 
i tilsvarende biotoper som svartbakens. - Det skal ganske kort 
nevnes at en viss prosent av griimakene pa Tams0Y hadde mer 
eHer mindre tydelig gule (lysegule) f0tter. Dette er en rasekarakrer 
med sentrum i Finnland, og forholdet vil bli diskutert na:rmere 
i et senere arbeid. Mer forbausende var det at flere svartbak ogsa 
oppviste temmelig gule ben, til dels like gule som hos griimakene. 

Fiskemake, LaTUS canus. Antagelig har denne art alltid opptradt 
i relativt lite antaU pa Tams0Y. I ar hekket antagelig noen hundre 
par. Redeplassene la delvis spredt mellom andre makearter. _ 
De lokale navn pa makeartene pa Tams0'\' er for svartbak: svartbak 
eHer «stormase»; for griimake: «smamase»; for fiskemake: «kryk
kje»; mens sildemaken ikke har noe navn. Egg av sildemake kalles 
«smamaseegg» sammen med griimakens. 

R0dnebbterne, Sterna macrura. Den 16. juni var det en meget 
livlig aktivitet pa temene, som visstnok val' kommet i l0pet av de 
aHer siste dager. Egglegging hadde neppe begynt 24. juni. Kolonivis 
opptradte inntil ca. 30 par. Det var tviisomt at det fantes makreU
terner blant r0dnebbternene. 

Teist, Cepphus grylle. En sva:rt vanlig art Iangs store deler 
av stranden. 

Lerke, Alauda arvensis. Sang av 2-3 individer ble daglig h0rt 
over gressmarken rundt husene. 

Kdke, Corvus corone. Noen fa par hekket. Den 16. juni fantes 
et rede med 2 unger ca. 1 uke gamle. Det var plassert i et stort 
sj0merke, hvor en apen trekonstruksjon ga fine redemuligheter. 
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Rester av mange gamle reder saes. Den 22. juni fantes et rede i en 
fjellsprekk med 3 nesten flyvedyktige unger. 

Gratrost, Turdus pitaris. Den 20. juni ble 3 individer sett, men 
holdepunkt for hekking mangler. 

R0dvingetrost, Turdus iliacus. I omra.det mer husene ble 
individer stadig bade sett og h0rt synge. 

Steinskvett, Oenanthe oenanthe. Spredte eksemplarcr ble obser
vert de fa stedene Iwor det fantes lokaliteter som egnet seg for 

hekking. 
Blastrupe, Luseinia sueeica. To bestemtc steder ble sang stadig 

h0rt. 
L0vsanger, Ph)'!ioseol)u5 troehi/us. En vanlig art flere steder pa 

0)'a. 
Heipiplerke, Anthus pratensis. En vanlig art over alt. 
Lappiplerke, Anthus eervinus . Noksa vanlig pa gressmark pa 

0)'as s0ndre del. 
Skj~rpiplerke, Anthus spinoletta. En relativt vanlig art mer 

strandbeltet. - Flere piplerkereder med egg ble funnet; noen 
individer ble registrert mate unger omkring 20. juni. 

Linerle, Motaeilla alba. Flere par hadde tilhold omkring husene. 
Grasisik, Carduelis flammea. Individer ble h0rt eller sett daglig. 
Lappspurv, Calcarius lapponicus. Vanlig i spredte par over hele 

0ya. Flere reder med egg ble funnet. 
Sn0spurv, Pleetrophenax nivalis. To steder hvor steinblokker 

og fiellsprekker fantes mer stranden, saes enkelte og til dels 4-5 

o0 flere ganger. 

Sammendrag og diskusjon 

Med sine 14,3 kv.km er Tams0Y et stort omrade som det tar 
lang tid a befare i detalj. T errenget be star i alt vesentlig av slake, 
b0lgede torvrygger. Biotopen gir overveiende et tundralignende 
inntrykk. Husene er samlet pa s0rspissen, som ligger pa 70° 40' N 
(d.v.s. n0yaktig som Hammerfest). Her la det tidligere gardsbruk 
med dyrket mark, som ikke er holdt i hevd siden 1944. 

Dette anstr0k av kulturlandskap passet for enkelte av de 
observerte arter, bl.a. lerka. Collett (1873) registrerte lerkesang 

pa Tams0Y i 1872, men aldri ved senere bes0k. If01ge Haftorn. 
(1959) m.fl. ma lerka vise en meget ustabil opptreden i Finnmark, 
og Tams0Y er fremdeles det nordligste kjente hekkested. Det 
samme er tilfelle med storspoven, som Collett (1873) fant rugende 
pa Tams0Y i 1872. Antagelig ruget to par der i 1962. Blair (1936) 
fant et kull nyklekte unger i 1925 ved Storelv et par mil 0st for 
Vads0, og Williams (1941) nevner hekking av et halvt dusin par 
samme sted i 1939. 

Collett (1873) fant temmincksnipe rugende pa Tams0Y i 1872. 
Blant dvergsnipene kunne ikke vi se at temminck var representert. 
For 0vrig synes det som om alle de arter som tidligere har hekket 
pa Tams0Y, fremdeles var til stede det. Blant de 45 observerte 
arter i 1962 var ingen nye for stedet annet enn snogasa. En lokal
kjent fuglekjenner (S. Olaisen) hadde gjennom flere somre registrert 
samme (?) individ pa Tams0'Y, ofte i f0lge med noen gragjess. 
Det foreligger ikke noe holdepunkt for at to individer kunne vrere 
der (og den ene ligge i ro pa redet). Sn0gasas egentlige hjemsteder 
ligger i 0st-Sibir og arktisk Nord-Amerika, men arten er sett pa 
trekk et par steder i Norge i 1889 og 1920. Ved Kalmarsund 
i S0r-Sverige har den blitt satt ut og har hekket i frihet i 1930-arene 
(Curry-Lindahl 1953). Arten finnes enna frittflyvende i en dyrepark 
i Blekinge (S.O.F. 1958), og eksemplaret pa Tams0Y kan vrere et 
forvillet individ. 

Svartbaken er na en h0yst dominerende art pa Tams0Y. 
Antallet rugende par synes a kunne nrerme seg det totale antaH 
hekkende par (5733) for hele Troms fylke, som Soot-Ryen (1941) 
nevner for arene omkring 1935. Soot-Ryen oppf0rer samtidig for 
sildemaken bare 333 par i hele Troms. Som nevnt anf0rer Collett 
(1877) at den er tallrik rugefugl pa Tams0Y, og i 1872 sier han at 
den ruger langs hele kysten i Nord-Norge, og «in greater numbers 
here than any other species». I 1907 nevner Collett merkelig nok 
ikke sildemaken i det hele tatt i sin omtale av Tams0Y med sine 
«Tusinder af Maager, tilh0rende dels den sortryggede Hav- eller 
Stor-Maage, dels de 2 blaaryggede arter Graa-Maagen og Smaa
Maagen». I litteraturen finnes bare en annen oppgave over silde
makehekking i Finnmark. Det er Wessel (1906), som sier at om
kring arhundreskiftet var den ikke sa hyppig i Varangeromradet 
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som de ovrige Larus-arter, og han nevner et par redefunn langs 
Varangerfjorden. Blair (1936) sier at arten er svrert sjelden i 0st
Finnmark, og i lopet av somrene 1923-24 har han bare tre tilfeldige 
observasjoner av den nrer Vadso. Williams (1941) sier noe helt 
tilsvarende, og Taylor (1953) og Watson (1957) gir ogsa uttrykk 
for at den er sjelden a se i Finnmark. - Pa bakgrunn av all ny 
litteratur skulle derfor var observasjon av henimot 40 fastboende 
sildemakepar pa Tamsoy i 1962 vrere noksa eksepsjonell. Tamsoy 
er det nordligste kjente rugested for denne art. 

Til slutt skal nevnes at vi skjot 111 fugier pa Tamsoy, hvorav 
mange enna ligger dypfrosset. Nar disse blir opptint og gjennomgatt, 
vil det antagelig fremkomme detaljer av interesse som senere vil 
bli publisert. 

Eieren av Store Tamsoy, Olaf Bull jr., Honningsvag, vil jeg gi 
min beste takk fordi vi fikk loy til a arbeide der og benytte husvrer 
og bat. Den eneste «fastboende» pa Tamsoy (var og sommer), Nils 
Haugland, vii jeg samtidig fa takke for all hjelpsomhet. 

Summary 

Fauna observations on Tams0Y in Porsanger 
An investigation was carried out from June 16th to 24th 1962. The island 

is 14.3 sq. km. and its highest point is 65 m. above sea level. The southernmost 
point lies on 70 0 40' N. in the outer part of the Porsanger Fiord. The habitat is 
uniform tundra, with some lakes and very small areas covered with scrub birch. 

Otter (Lutra lutra) is the only mammal living here. 45 bird species were 
observed, of which at least 34 were breeding birds. The most numerous species 
is the Greater Black·backed Gull, with at least 5000 pairs. The Herring Gull 
was represented with about 2000 pairs and the Lesser Black-backed with up 
to 40 pairs. The latter species has its northern-most breeding place here, and 
in Finnmark it is, generally speaking, a rare species. In former days, up to 
10000 gull eggs were taken yearly on Tamsoy. Large quantities of eider down 
were also found in nests of ca. 2000-3000 pairs of this bird (J 907, Fig. 2). 
The stock of eider ducks has decreased in later years due to the increased 
population of Lams marinus. 

The Little Stint is rather common, as is the Dunlin. 
Tamsoy is the northernmost breeding place for the Skylark. In 1872, this 

species was heard singing here (Collett) and in 1962, 2-3 specimens were 
heard. 

The Curlew also finds its northernmost breeding area here, and in 1962, two 
pairs probably nested. 

A quite new species for this island was a single Snow Goose, sometimes 
accompanied by some Grey Lag Geese. The identification of the Snow Goose 
is positive, and the same (?) bird has been seen there several summers. (No 
evidence for two individuals or breeding.) 
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Smanotiser 
Svartstrupet buskskvett i Lom 

Under et kort opphold i Lom 1. juli i ar, hadde jeg den glede a bli gjort 
oppmerksom pa en svartstrupet buskskvett (Saxicola torquata) av to amerikanske 
ornitologer, Ellen Peters og Henrietta Quigly, begge eminente «bird-watchers». 
Amerikanerinnene iakttok fuglen, en hann, pa ca. 25 meters hold i godt soUys 
i nrerheten av Lorn stavkirke. Gode kikkerter ble brukt, henholdsvis 10 X 50 
og 8 X 50. Selv fikk jeg en nreriakttakelse av fuglen noen minutter senere, like 
for den floy over elven sor for stavkirken og forsvant i et tett buskas pa den 
andre elvebredd. Ved iakttakelsen brukte jeg en japansk 8 X 30 kikkert. 

Det er vel trolig at den svartstrupete buskskvett-hannen var en tilfeldig 
streifer, i hvertfaU ble det ikke oppdaget noen hunnfugl av samme art i stavkirkens 
nrermeste omgivelser. 

Summary. 

An adult male Stonechat (Saxicola torquata) was observed July 1, 1962, in 
the neighbourhood of the stave church at Lorn. 

Sverre M. Fjeldstad 
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NORSK ORNITOLOGISK SPITSBERGENEKSPEDIS]ON 1962 

Kort oversikt over sommerens arbeid 

Sommeren 1962 organiserte syv studenter ved Oslo Universitet en ornitolo
gisk ekspedisjon til Hornsund, Vestspitsbergen. Ekspedisjonen besto av folgende 
medlemmer: 

stud. real. 1>.1agnar Norderhaug, 
stud. real. Nils Gullestad, 
stud. real. Thor Larsen, 
stud. med. Anne Larsen, 
stud. real. Christofer Bang, 
stud. rea!. Arve Helling, 
gymnasiast Carl Jacob Frimann Clausen. 

Formillet med ekspedisjonen var 11 drive undersokelser over Hornsund
omradets fugleliv, samt ringmerking. 

Vi startet fra Oslo 19/6, videre fra Andalsnes med Norsk Polarinstitutt's 
lEidc b'lt «Signalhorn». Pa grunn av de vanskelige isforholdene i ar, kom vi 
ikke i land i Hornsund for 11/7, vel fjorten dager forsinket. 

I tiden 11/7- 30/8 ble folgende urfort: Det ble ringmerket 3 135 fugl, som 
fordelte seg pil folgende arter: 

Alkekonge (Plautus aile) 2100 (2094 ad, 6 pull) 
Hvitkinng"s (Emma leucopsis) 685 (685 ad) 
Polarlomvi (Uria IOlllvia) 125 (24 ad, 101 pull) 
Havhest (Ftllrnarus glacialis) 118 (118 ad) 
Snospurv (Plectrophenax niva/is) 66 (66 pull) 
Krykkje (Rissa tridactyla) 22 (22 ad) 
Fjaereplytt (Calidris maritima) 6 (6 ad) 
Rodnebbterne (Stema macmra) 5 (5 pull) 
Tyvjo (Stercoraritls parasitic"s) 3 (1 ad, 2 pull) 
Teist (Cep/)/1Us grylle) 3 (3 juv) 
Polarsvommesnipe (Phalarojms fulicarills) 2 (l ad, 1 pull) 

Fuglene ble merket dels for Statens Viltundersokelser, dels for Sravanger 
Museum. 

Det forholdsvis store antal! alkekonge og hvitkinngjess som ble merket, 
skyldes forst og fremst de fangstmetodene som ble tatt i bruk. (Disse artene 
er tidligere ikke merket i storre antal!.) Alkekongene ble fanget i store hover, 
f1eygjehover, en metode som har v<ert brukt pa F<er0yene i f1ere hundre ;'r. 
Hvitkinngjessene ble fanget ved en metode utarbeidet av britiske ornitologer. 
Fleygjemetoden ble dessuten benyttet p,\ polarlomvi, havhest og krykkje . 

I Hornsund var det et «svart"r» denne sommeren med hensyn pa mange 
fuglearters hekking. Blant annet hekket maker, terner og gjess bare i mindre 
grad. Tar man disse d,)r1ige forholdene i betraktning, anser vi oss meget fornoyd 
med resultatet. 

Ved siden av ringmerkingsarbeidet gjordc ekspedisjonens medlemmer en del 
undersokelser: 

Magnar Norderhaug arbeidet med alkekongens biologi. 
Thor Larsen foretok en ernaeringsundersokelse hos polarmaker. 
Christofer Bang foretok innsamling av insekter, blant annet ektoparasitter 

pa fugl som ble samlet inn for Oslo Universitet. 
Nils Gullestad foretok en T0yeundersokelse i Revvatnet. 

Ekspedisjonen sl, det som en oppgave a skaffe til veie et godt film- og billed
materiale fra Hornsunds dyre- og fugleliv, og fra ekspedisjonens virksomhet. 
Arve Helling og Carl J. Frimann Clausen tok opp en film i sort/hvitc fra ekspedi
sjonens virksomhet, en dokumentarfilm i sort/hvitt fra «daglig liv pa Svalbard» 

og en fargefilm over Hornsunds dyre- og planteliv. Aile filmene er i 16 mm 
format. Det ble dessuten tatt opp et stort billedmateriale i sort/hvitt og farger. 

De planlagte fargemerkinger av kortnebbgas og fj<ereplytt ble ikke gjennom
fort. Med hensyn til kortnebbgjessene foregikk mytingen spredt over et stort 
tidsrom, som vanskeliggjorde fangst i storre maIestokk. Dessuten var popula
sjonen i omradet langt mindre enn antatt. For fj<ereplyttens vedkommende viste 
det seg at ingen kjente fangstmetoder var brukbare. Resultatet ble derfo!" bare 
6 fargemerkete individer. 

Vi viI her gjerne fa takke aile de institusjoner og enkeltpersoner som gjorde 
det mulig a gjennomfore ekspedisjonen. Forst og fremst viI vi takke Norsk 
Polarinstitutt. Uten den enestaende hjelpen vi fikk derfra hadde ekspedisjonen 
aldri latt seg gjennomfore. Vi vil ogsa spesielt takke Nansenfondet og Statens 
Viltundersokelser som stottet ekspedisjonen okonomisk, og professor Arne 
Semb Johansson som har hjulpet oss under forberedelsene til ekspedi.;jonen. 

Resultatet av sommerens arbeid vil bli publisert etter 1wert som materia let 
blir utarbeidet. 

Summary 

A short account of the Norwegian Ornithological Spitsbergen Expedition 
1962, including a list of bird species and number banded. 

Norsk Ornitologisk Spitsbergenekspedisjon 1962 

Bokanmeldelser 
JAMES GRAY: How Animals Move. 
Penguin Books. Harmondsworth, 1959. 
144 s. rikt ill. Pris 3sh. 6d. 

Ved juletider 1951 gay eksperimentalzoologen James Gray en serie foreles
ninger over dyrs bevegelighet i Royal Institution, Cambridge, for et ungdommelig 
publikum. Disse forelesninger ble kjente vidt om kring, kanskje srerlig fordi 
Gray, som illustrasjoner bragte levende dyr inn i auditoriet - slanger, bjorner, 
hester, f1aggermus . ... " Forelesningene ble senere omarbeidet og utgitt i bok
form med en rekke instruktive tegninger og fotografier basert pa filmopptak. 
Boken foreligger nu i Pelican-utgave. Forfatteren gir en klar fremstilling av det 
radende syn pa bevegelsesorganenes evolutive utvikling. Metodikken ved 
studiet av dyrs bevegelser omtales i tilknytning til beskrivelsen av en del nyere 
eksperimenter. For den naturinteresserte er dette en nyttig bok. I en lettIest 
og ukonvensjonell form redegjores for de enkle mekaniske lovmessigheter som 
ligger til grunn for levende bevegelse - fra amober til kondorer. 

Arnold Abro 

KAI CURRY·LINDAHL: Skogar och djur. 
Svenska turistforeningen. Nordisk Rotogravyr. Stockholm 1961. 
160 s., hvorav 64 hels. plansjer. Pris: hft. sv. kr. 21,00, innb. s\'. kr. 25,00. 

Boken handler om svenske skoger og det dyreliv man finner idem med 
hensyn til pattedyr, fugler, krypdyr og padder. Kystskoger, lovskoger, blandings
skoger, barskoger og fjellenes bjerkeskoger danner hovedkapitlene, og under 
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dem far man beskrevet skogsomrader rundt omkring i Sverige, ofte med detaljer 
om skogens utseende, sammensetning og alder, og om de heyere dyr som h0rer 
hjemme der. En og samme dyreart er altsa omtalt flere steder i boken, men sin 
st0rste omtale har den fatt under beskrivelsen av det skogsomrade hvor den 
h0rer mest naturlig hjemme. Om man 0nskcr 11 samle alt som er skrevet om arten, 
kan man lett finne frem, for sidene er forsynt med bred marg med stikkord 
for bade arter og andre emner. 

Zoologien opptar det vesentlige i boken. Naturlig nok har st0rre dyr og 
0konomisk viktige arter fatt bredere plass enn andre. Forfatreren kommer 
gjerne inn pa artenes status i Sverige i dag, jakr. og fredningssp0rsmal og men· 
neskenes innflytelse ellers pa dyrelivet, blant annet ved moderne skogsskj0tsel 
og kultivering av villmark. Interessant er det a lese om de rike 10vskogene i 
S0r-Sverige. Helt opp til i yare dager har de til dels kunnet beholde sitt opp
rinnelige preg bade med hensyn til skogstype og dyreliv, takket vrere noen fa 
gods hvor eierne i flere slektsledd tr~ss 0konomiske bakdeler, har gatt inn for 
at omradene skulle fa bli ubemrt. 

Det er en rik og velskrevet naturskildring man far servert, i en skj0nn forening 
med vitenskapelige fakra og mengder av biologiske iakttagelser og detaljer_ 
Derved blir boken til glede bade for naturelskeren og fagzoologen. Det rike 
billedmaterialet er enestaende - fotografier tatt av en rekke av Sveriges dyre
fotografer. Jeg er sikker pa at yare unge amat0rfotografer vil ha godt utbytte av 
et neyere studium av bokens illustrasjoner. 

Nils-Jarle Ytreberg 

BENGT SJOGREN: Farliga Djm och Djur som inte fins. 
Bokforlaget Prisma. Stockholm 1962. 
169 s. Pris heftet sv. kr. 6,50. 

B0ker som handler om rare dyr og dyresagn, far ofte et preg av uetterrettelighet 
over seg. Det ser ut som om forfatterne ikke synes at naturens rariteter er rare 
nok. De m a pynte p a dem. Det er da deilig a lese en bok som den Sjogren her 
presenterer. Sjogren har tydeligvis en stor respekt for naturen, og han gir inntrykk 
av Ii ha en like stor respekt for en objektiv fremstilling. Jeg har unders0kt i 
faglitteraturen ting som h0res nesten for usannsynlige ut, men jeg har ikke 
kunnet finne noen overdrivelser eller ukorrekre angivelser ved disse kontroller. 

Boken er en samling av 25 lettleste og heyst fengslende kaserier som spenner 
over sa forskjellige emner som «Snomannen och andra oupptiickta djur» til 
«Atomkrig mot farliga flugor». Vanligvis sier man at her er noe for enlwer 
smak. Om «Farliga Djur och Djur som inte finns» kan en sla fast at her viI alt 
vrere for enhver smak. 

Rolf Vii< 

PENELOPE M. JENKIN: Animal hormones. 

A comparative survey. Part 1. Kinetic and metabolic hormones. 

Pergamon Press, 1962. 

XV + 310 s. Pris 45 sh. 


Arene etter den annen verdenskrig har i stigende grad bragt frem nye og 
interessante resultater innenfor den komparative endokrinologi, og disse resul
tater vinner etterhvert innpass i de forskjellige lrerebeker som kommer pa 
dette omradet. Dels har de nye resultater 0kt var viten om hormonenes virkning 
pa det cellulrere plan, dels har de gitt oss muligheter til bedre a forsta organismenes 
utviklingsmessige og atferdsmessige adaptasjon til milj0et. 

I den zoologiske del av den biologiske serie av b0ker som Pergamon Press 
utgir, er den foreliggende bok det 6. bind. Boken som bl.a. bygger pa forfatterens 
erfaringer som underviser av zoologistudenter ved Universitetet i Bristol, vil 
bli supplert med et annet bind som skal omfatte de morfogenetiske hormoner. 
I den foreliggende bok er stoffet ordnet etter hormonenes virkning og ikke etter 
hvor de produseres. Innenfor hvert kapitel behandles stoffet helt komparativt, 
f0rst tas hormoner hos de hvirvellese dyr og sa hvirveldyrenes. Foruten for 
spesialister er boken i f0rste rekke beregnet pa lrerere og studenter som har 
interesser pa disse omrader, og for disse kategorier skulle den vrere en meget 
vel avbalansert og stimulerende lesning. I tillegg til emne- og forfatter-register 
er boken utstyrt med et systematisk register og med en ordliste som er til stor 
hjelp nar det gjelder a holde orden pa aile de forkortelser som brukes som 
betegneJ,:er pa de forskjellige hormoner. Skulle man beklage noe, matte det vrere 
at behandlingen av de hvirvell0se dyr «bare» omfatter arbeider opp til 1958. 

Arne Semb Johansson 
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