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Hummeren og hummerfisket 
Noen aktuelle problemer 

Av Gunnar Dannevig 

Hummeren er ett av yare mest verdifulle fangstobjekter, og 
den har lenge vrert gjenstand for et betydelig fiske. Fangstene kan 
imidlertid variere meget, og i de siste ar har det vrert en betydelig 
svikt pa flere viktige felt. Na vil derfor mange fiskere at det skal 
gj0res storstilte fors0k med a 0ke bestanden ved utsetting av 
kunstig klekket yngel. Vi skal her se litt pa arsakene til variasjonene 
i hummerfisket, og deretter diskutere mulighetene for a 0ke 
avkastningen. Men da rna vi f0rst studere hummerens biologi. 

Hummeren er et utpreget bunndyr og trives best pa fjell~ og 
steingrunn med gode skjulesteder. Her bor de enkeltvis eller et par 
sammen i en fjellklove eller under en stein. Steinurer er derfor 
gjerne gode hummerplasser. Om dagen ligger hummeren for det 
meste bortgjemt i sin hule, bare om natten foretar den kortere. 
utflukter. Undertiden gar den da ut pa fast sandbunn, men aldri 
pa b10t mudderbunn. Ellers er .hummeren svrert stedbunqen. 
Merkefors0k har tydelig vist at den sjelden fjerner seg ~~r enD. 
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Fig. 1. Like utenfor Arendal ligger Statens biologiske stasjon, Fleldevigen, 
hvor hummeroppdrett foregar. 

noen fa hundre meter fra det sted den ble sluppet ut, og ofte blir 
den gjenfanget pa n0yaktig samme sted. Merkingen blir utf0rt ved 
a klippe hull i haleflikene. Et slikt merke er godt synlig selv etter 
to skal1skifter, mens et fastheftet ytre merke vil kastes av al1erede 
f0rste gang den skifter skal1. 

Hummeren stiller strenge krav bade til temperatur og salt
hoidighet. Den er ytterst 0mfintlig for ferskt og brakt vann, og 
gar derfor ikke inn i 0stersj0en. Utbredelsen er ellers sterkt 
avhengig av temperaturforholdene. Hummeren kan riktignok over
leve temperaturer under nul1, men skallskifte og vekst er avhengig 
av en sommertemperatur pa ' minst 8-10° C. Og den kan ikke 
forplante seg med mindre temperaturen i sommermanedene kom
mer opp i omkring 15° C. Av den grunn gar hummeren ikke saerlig 
dypt i yare farvann, i Skagerak sjelden dypere enn 40 meter. Pa 
st0rre dyp er vannet for kaldt hele aret igjennom. 

Hannene blir kj0nnsmodne alt ved en st0rrelse av omkring 
17 em, hunnene f0rst nar de er 22-23 em. Forut for gytingen 
foregar en regulaer parring, hvorunder seden overf0res til hunnens 

eggledere. Eggene blir derfor befruktet nar de passerer ut gjennom 
demo Gytingen foregar pa ettersommeren eller om h0sten, og de 
befruktede eggene klebes fast til sV0mmef0ttene under halen. De 
klekkes f0rst neste sommer, altsa etter 8-10 maneder. 

Larvene lever rent pelagisk i to til fire uker, og i denne tiden 
skifter de skall med bare fa dagers mellomrom. Etter det fjerde 
skal1skifte har de fatt den voksne hummers form og s0ker da ned 
mot bunnen. Denne minste hummeren har en utrolig evne til 
a gjemme seg bort og unnga al1e vanlige fiskeredskaper. F0rst ved 
en st0rrelse av omkring 17 em begynner den a krype i teinene, og 
bare rent unntaksvis kan det i aleruser fanges eksemplarer pa ned 
til 10-12 em. Vi kjenner derfor lite til dens naturlige Ievevis i de 
f0rste arene fremover. Den litt st0rre hummeren lever meget av 
krakeboller, b0rsteormer og tynnskal1ede muslinger. El1ers er den 
kjent for a ha sterke kannibalistiske tendenser. Ungene eter pa 
hverandre alt fra f0rste dagen. Og en stor hummer som skifter 
skall, blir straks tatt av kameratene, om den ikke far gjemt seg 
bort. Naeringsbehovet og matlysten varierer sterkt med .tempera
turen, og dyrene slutter neste helt a spise nar temperaturen fal1er 
under 5° C. 

Hummerens skall vokser ikke, bortsett fra at det tiltar i 
tykkelse. Dyrenes vekst og utvikling er derfor helt avhengig av 
skallskifte. Dette inniedes med at leddbandet mel10m ryggskjoidet 
og halen brister. Samtidig dannes det ofte en sprekk fremover 
langs midten av ryggskjoidet. Gjennom denne apningen kryper sa 
hummeren ut av sitt gamle skal1, med de svaere kl0rne, de fine 
f0lehorna og alt i god behold. Det nye skal1et, som er begynt 
a dannes under det garnle, er mykt og t0yelig og gir dyret anledning 
til a strekke seg. Samtidig repareres eventuelle ytre skader. En 
hummer som har mistet en klo, far en ny, liten klo ved f0rste 
skal1skifte. Og etter ytterligere et par skal1skifter kommer kloa 
opp i normal st0rrelse. 

En hummer pa omkring 20 em strekker seg omlag 1,5 em ved 
hvert skal1skifte, men tilveksten varierer med st0rrelsen. Vekst
hastigheten er ellers helt avhengig av hvor ofte dyret skifter skall, 
og normalt avtar hyppigheten med alderen. Hummer pa 20-23 em 
skifter som regel skall en eller to ganger om aret. Men det kan 
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undertiden ga to ar eiler mer mellom hvert skallskifte. Dette er 
helt avhengig av sj0temperaturen i sommerhalvaret. Far vi en lang 
og varm sommer, kan mye av hummeren skifte skall bade tidlig 
pa sommeren og en gang utpa h0sten. I enkelte ar har jeg sett 
skallskifte sa sent som i november. Er derimot vannet kaldt, skifter 
den skall bare en gang, eller kanskje ikke i det hele tatt. Vanligvis 
regner vi med at hummeren pa var s0rkyst er omkring 7 ar gammel 
f0r den nar minstemalet pa 21 em. 

I tiden under og etter skallskiftet ligger hummeren bortgjemt 
i sin hule. Den er da helt forsvarsl0s og ute av stand til a ga pa 
jakt og ta mering til seg. Gjennom £lere uker er den da henvist 
til a trere pa sine reserver av fett og annen opplagsnrering. Da 
hummeren samtidig er blitt st0rre, er det lett a forsta at den 
etterhanden blir svrert mager. Matlysten star derfor pa topp nar 
det nye skallet er blitt hardt, og den igjen kan ga ut pa jakt. Dette 
har stor betydning for utfallet av fisket, som vi na skal se litt 
nrermere pa. 

Det er da grunn til a presisere at hummeren utelukkende 
fanges med teiner eller «glip» (en stor hay), og at den rna la seg 
lokke av agnet om det skal bli fangst. Utfallet av fisket er med 
andre ord helt avhengig av hummerens matlyst, og denne er igjen 
avhengig av bade temperaturen og skallskiftet. Da matbehovet 
avtar med fallende temperatur, kan det lite nytte a drive hummer
fiske om vinteren. Men straks det utover varen blir litt varme 
i sj0en, vakner matlysten, og hummeren begynner a krype i teinene. 

Dette varfisket er imidlertid av kort varighet, fordi hummeren 
er fredet fra 30. juni til utpa h0sten, litt forskjellig pa de ulike 
stmk av kysten. Utfallet av h0stfisket er h0yst avhengig av tids
punktet for skallskiftet. Best blir det nar storparten av hummeren 
nettopp er ferdig med skallskiftet ved fredningstidens utl0p. 
Annerledes dersom mye av hummeren enna ikke er ferdig med 
dette. Da blir dagsfangstene mindre enn normalt i den f0rste 
tiden. Til gjengjeld kan det kanskje ga forholdsvis bedre litt senere 
i sesongen, ettersom hummeren blir ferdig med skallskiftet. Men 
for fiskerne er det selvsagt en stor fordel a fa st0rst mulige fangster 
alt fra f0rste dagen, og sa heller slutte av etter en kort sesong. 

Ogsa pa annen mate har temperaturen og skallskiftet betydning 

for utfallet av fisket. Det er allerede nevnt at vi har et minstemal 
pa 21 em, og at hummeren vanligvis er omkring 7 ar f0r den 
nar opp i denne st0rrelse. Men far vi £lere ar pa rad med varme 
og lange somrer, vokser den hurtigere enn normalt og kan na 
minstemalet ved en alder pa 5 eller 6 ar. Derfor blir det darligere 
tilgang pa mals hummer etter kalde enn etter varme somrer. Dette 
forhold har sikkert gjort seg gjeldende na som vi har hatt sa mange 
darlige somrer pa rad. 

Det er etter dette innlysende at utbyttet av hummerfisket rna 
veksle mye fra ar til annet, sa variable som naturforholdene er. 
Disse naturbestemte variasjoner i hummerens fiskbarhet og i 
tilgangen til bestanden, kan vi selvsagt ikke fri oss fra. Men dermed 
er ikke sagt at vi mennesker er avskaret fra a kunne gj0re noe 
for a bedre utbyttet av fisket. Dette vil bli klarere nar vi har under
s0kt hvorledes bestanden blir utnyttet. 

Det kan da straks sies at hummeren pa var s0rkyst jevnt over 
blir hardt beskattet ved fiske. Resultatene av tallrike merkefors0k 
taler her sitt tydelige sprilk, idet det sjelden blir gjenfanget mindre 
enn 50 % i l0pet av de to f0rste arene. Savidt mange gjenfangster 
kunne vi ikke fa med mindre hele bestanden pa vedkommende felt 
blir like sterkt beskattet. Mye av hummeren blir tatt straks den 
har passert minstemalet. Da hunnene f0rst far utrogn nar de er 
22-23 em, gar derfor mange av dem i gryta uten a ha fatt anledning 
til a forplante seg. 

En rna derfor sp0rre om det ikke ville vrere riktig a innf0re 
et h0yere minstemal, slik at £lere hummer fikk anledning til a 
forplante seg. Hittil har imidlertid fiskerne vist liten interesse 
for a 0ke og sikre rekrutteringen pa denne maten. Det er nemlig 
en utbredt oppfatning at et h0yere minstemal vil redusere fangstene, 
selv om bestanden skulle ta seg opp. Da er man mer interessert 
i a fa satt ut store mengder kunstig klekket yngel, en sak som 
Staten i tilfelle matte ta seg avo 

Ved F10devigen har vi lenge fors0kt a utvikle effektive og 
samtidig billige metoder for klekking og oppdrett av hummer 
i stor stil. Det har hele tiden vrert tatt sikte pa a f0re yngelen 
frem til bunnstadiet, slik at den skulle ha best mulig sjanse til 
a klare seg etter utsettingen. Det er ingen vanskelighet a fa hum
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Fig. 2. Interior fra hallen med apparatene hvor yngelen fores opp. 

meren til a klekke rognen sin i fangenskap, forutsatt at man har 
god plass. Rognhummeren kan nernlig ikke ga flere sammen. Da 
river de rognen av hverandre, og mye av eggene gar tapt. Vi har 
dem gaende i spesielle klekkeapparater med bare ett dyr i hvert 
rom. Den nyklekte yngelen blir av vannstrommen fort ned til en 
samlekasse med en stor silo Derfra blir den sa overfort til spesieUe 
apparater for videre oppdrett, og vi har gjerne 8-10 tusen yngel 
i hvert apparat. 

Det er ingen enkel sak a skulle fore sa meget yngel frem til 
bunnstadiet, ikke minst fordi ungene straks begynner a ete pa 
hverandre. For a hindre dette har vi sterk strom i apparatene, slik 
at yngelen hvirvles omkring og ikke sa lett far tak i hverandre. 
Dernest saker vi a fore dem pa beste mate, slik at ikke sulten 
skal frembringe kannibalisme. Finmalt okselever og innmat av 
vanlig taskekrabbe har vist seg a vrere best. Men selv pa en sa 
eksklusiv diet kan de ikke helt la kameratene i fred, og mye yngel 
gar tapt av den grunn. 

Ofte har vi ogsa hatt stor dodelighet pa grunn av en parasittisk 

Suctorie (Ephelota sp.). Denne fester seg i stort antall pa utsiden 
av skallet, sa yngelen ser ut omtrent som ullgarnsnoster. Infisert 
pa denne maten varer det ikke lenge for yngelen synker til bunns 
og dor. Lenge har vi statt helt makteslose overfor denne parasitten. 
Desinfeksjon med kjemikalier har ikke fort frem, idet hummer, 
ungene kreperer, mens parasitten lever videre i beste velgaende. 
Na har vi imidlertid forsokt a begrense infeksjonen ved a filtrere 
sjovannet gjennom store sandfiltre. De forelopige resultater synes 
a vise at vi pa denne maten nesten helt kan eliminere den plagsomme 
parasitten. Allikevel er det fremdeles stor dodelighet, spesielt nar 
vannet er kaldt og utviklingen gar sent. Nar dertil kommer at 
yngelen ktever meget stell og pass, blir produksjonsomkostningene 
for store til at det kan gjores storstilte forsok med a oke bestanden 
ved utsetting av yngel. Men vi arbeider fortsatt med denne saken. 

Forelopig synes det mest rasjonelt a heve minstemalet, f.eks. til 
22 cm, om vi vil sikre en bedre rekruttering til bestanden. Spors, 
malet blir da hvorledes dette vil influere pa fiskernes fangster. 
Forste aret lider de selvsagt et visst tap, i og med at de na ma 
hive ut ogsa den hummer som er mellom 21 og 22 cm. Men i de 
folgende ar vil de fa tilbake mye av denne som mals hummer, slik 
at fangstene snart tar seg godt opp igjen. Selvsagt kan man ikke 
vente a fa tilbake all undermals hummer. Men dette tapet blir 
sterkt redusert ved at hummeren far anledning til a vokse seg 
storre, for den betales na en gang etter vekt. En hummer pa 21 cm 
er inne i sin beste vekstperiode og oker betraktelig i vekt om den 
blir spart et ar eller to. 

Ved praktiske forsok lar det seg gjore a fa ganske god peiling 
pa hvorledes regnskapet vil stille seg. Vi sorterer ut hummer 
mellom 21 og 22 cm, merker den, og hiver den ut pa de vanlige 
fiskeplassene nar hostfisket er slutt. Pa forhand er alle dyrene 
veiet, slik at vi vet noyaktig hvor mye som blir hevet ut. Sa holder 
vi noyaktig regnskap med aIle gjenfangster, og noterer lengde og 
vekt for hver enkelt. For alle forsok under ett har vi i lopet av de 
forste to ar fatt tilbake 63 % av det antall som er blitt merket. 
Men da hummeren na er storre, far vi tilbake en forholdsvis storre 
del av den vektmengde vi satte ut. Flere forsok har gitt fra 76 til 
84 % gjenfangst etter vekt, ett enkelt endog 115 %. Og da noen 
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merker kan vrere oversett, og da merkene forsvinner etter tre 
skallskifter, ina der i realiteten vrere gjenfanget enda mere. 

Det hittil foreliggende materiale kan derfor tyde pa at man, 
bortsett fra de to f0rste arene, vil fa minst like store fangster om 
minstemalet blir hevet til 22 em. Vi utnytter med andre ord den 
ailerede eksisterende bestand like godt med et litt h0yere minste
mal. Samtidig sikrer vi oss en st0rre gytebestand og bedre rekrut
tering. Vi fors0ker na a skaffe til veie ytterligere materiale til 
belysning av dette viktige sp0rsmal. 

Summary 
Lobster and lobsterfishing 

A brief account of the biology of the lobster is given. Possible methods 
for increasing the yield of lobster are discussed. 

Aktuelt am moskusoksen 

Av Odd L0n0 

Siden 1960 da jeg skrev om overf0ringer av moskusoksen 
i Europa og Amerika (L0n0 1960), har moskusokser blitt overf0rt 
til Vest-Gr0nIand. Ved siden av har det skjedd litt annet nytt pa 
denne fronten ogsa. 

Overf0ring av moskusokser til Vest-Gr0nland 
I juli maned ble 13 moskusoksekalver sloppet i S0ndre 

Str0mfjord-distriktet pa Vest-Gmnland. Kj0nnsfordelingen var 
uheldig idet det var 9 oksekalver og bare 4 kviekalver. Det motsatte 
hadde vrert a foretrekke nar en skal avle opp en bestand pa en 
ny plass. 

Planer om overf0ring av moskusokser til Vest-Gmnland gar sa 
langt tilbake i tiden som til 1913. F0rst sommeren 1954 var en 
ekspedisjon fra Danmark pa 0st-Gmnland for a fange inn kalver. 
Uheldigvis hadde vinteren 1953-54 vrert en katastrafe far maskus
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oksen, og resultatet ble negativt. Chr. Vibe (1954 og 1958) forteller 
om denne ekspedisjonen i 1954: «Stnekningen fra Andre Land 
i nord til Carlsbergfjorden i syd er blevet unders0gt for moskus
okser. Vi har fra flyvemaskine ialt talt 350 dyr, hvorimellom der 
ingen kalve fandtes fra 1954 og kun 5 ungdyr fra 1953. Resten er 
omkommet i vinter sammen med et st0rre antal gamle dyr. lalt 
fik vi underretning am 48 ihjelsultede dyr. Det samlede antal ma 
bel0be sig til mange hundrede eller nogle tusinde. 

Af de overlevende moskusokser er st0rsteparten tyre, og da 
tyre ogsa er i stort overtal mellem de ihjelsultede dyr, er der ikke 
tvivl om, at k0erne er fatallige, hvilket nreppe skyldes katastrofen 
i vinter, men ma tilskrives andre arsager. 

Arsagen til det store mandefald i moskusoksebestanden i vinter 
skyldes ualmindelig megen sne, der har drekket vintergrresgangene 
med 1-4 meter sne pa meget store strrekninger af kysten. Y derligere 
indtraf der mildning med isslag i begyndelsen af november Iangs 
hele kysten til Station Nord. Noget lignende gentog sig i februar. 
Herved blev moskusokserne nresten totalt afskaret fra f0den, og 
resuitatet bIev, at et stort antal gamle dyr bukkede under, st0rste
parten af ungdyrene fra ifjor ligeledes, og praktisk talt aile drregtige 
k0er har kastet kaivene i vinter. I de nordlige distrikter og om
r:iderne nrermest indlandsisen ma det dog antages, at forholdene 
har vreret mindre katastrofale. I Daneborg-distriktet er der nu i 
efteraret mellem ea. 300 moskusokser set 20 ungdyr og 15 kalve 
fra iar, sa deroppe har katastrofen ramt mindre hardt end Irengere 
sydpa, sk0nt d0de dyr er blevet set hele vejen op til Danmarks
havn.» 

Sommeren 1961 Iyktes det danskene a fange 14 moskuskalver 
pa 0st-Gmnland. Her er det a bemerke at danskene har klart 
a fange kaivene med lasso uten a skyte de voksne, en metode som 
vi nordmenn b0r Irere om vi skal overf0re flere moskusokser. 
Kaivene ble sa fraktet til K0benhavn Zoo hvor de ble foret over 
vinteren. En av kaivene d0de etter 14 dager i Zoo, men de andre 
klarte oppholdet utmerket og ble igjen fraktet til Gt0nland i 1962, 
men na til vestsiden hvor de sam nevnt ble sloppet i S0ndre 
Stt0mfjord-distrikt. Etter Chr. Vibes (1954 og 1958) unders0keiser 
er det meget gode eksistensmuligheter for moskusoksen fra det 

205 



indre av Godthabsfjorden til Svartenhuk, srerlig da i de indre og 
h0yereliggende deler av innlandet. Her antydes det mulighet for 
at en kan ha plass til en bestand pa ea. 10000 dyr. Overf0ringen er 
et fors0k pa a skaffe vestgr0nlenderne et ny..tt jaktvilt. Etter opp~ 
lysninger i «Politiken» av 5. august i ar vil det antagelig bli gjort 
et nytt fors0k med overf0ring av kalver fra 0st~Gmnland til 
Vest-Gmnland sommeren 1964. Da viI en konsentrere seg om 
kviekalver til oksene. 

Moskusoksene i Vermont, U.S.A. 
Den 24. mai 1962 bes0kte jeg fors0ksgarden med moskusokser 

i Vermont. Fors0ksgarden styres av John J. Teal jr. ved University 
of Vermont. Det var ingen til stede pa garden, men jeg fikk se 
tte moskusokser, en okse og to kuer, som var i et inngjerdet 
omrade. De kom opp til gjerdet og lot seg villig klappe. Jeg la 
merke til at oksen hadde noen helt unormalt store klover, minst 
10 em for lange. Klovene pa bakbeina var bendt oppover. En av 
kuene hadde unormalt formede horn. 

Jeg opps0kte familien Teal i Burlington, hvor jeg fikk f0lgende 
opplysninger: 

Av de 7 moskusoksekalver som ble overf0rt i 1954 og 1955, er 
4 d0de. En ble angrepet av lungeorm, mageorm og bendelorm og 
d0de etter et par uker. De andre d0de i det annet levear av ukjent 
arsak. 

Det med klovene var et problem. Pa myk mark blir ikke 
klovene slitt nok og blir for lange. Srerlig ille er det om vinteren 
nar de blir foret med h0Y, og de har ikke noe arbeid for a finne 
f0den. Men klovene slites av igjen nar de slip pes pa omrader med 
stein og hardt underlag. 

Om vinteren blir moskusoksene foret med all slags h0Y, og 
de tar alt like godt. Om sommeren gar de ute pa beite, det er 
saftig, h0yt gras, men det har aldri vrert noen vanskelighet med at 
de spiser for mye, som erfaringer fra andre steder tyder pa. 

Fire~fem ganger har moskusoksene vrert i kontakt med poreu~ 
pine (en amerikansk gnager med pigger lengre enn pa vart pinnsvin) 
og fatt pigger rundt munnen sa de ikke kunne spise. De matte 
bed0ves sa piggene kunne tas ut eller klippes avo 

Fig. 1. Fra fors"ksgdrden i Vermont. Moskusoksen kom helt opp til gjerdet og lot seg 
lliHig klappe. En kan se pd bildet de unorrnalt lange klollene. 

Den kua som hadde deformerte horn, hadde tynne horn som 
la helt inntil hodet og halsen. Det sa ut som hornene klemte 
pa halsen, men en kunne fa plass til et par fingre under demo 
Disse deformerte hornene kom av at de var fors0kt fjernet da de 
grodde ut. De ble saget av, men hornene grodde ut igjen. Saret 
bl0dde en tid, og det var vanskelig a holde rent. 

Dyrene s0ker ikke skygge selv pa de varmeste dager. 
Det er f0dt 4 kalver pa fors0ksgarden. Den ene kua har hatt 

en kalv hvert ar. AIle kalvene d0de etter en kort tid, den som 
levde lengst, levde i 4 maneder. Kalvene d0de plutselig. De var 
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Fig. 2. Fra Bronx Zoo. Dette er den fIJrste Takin vist i U.S.A. 
Takin er namneste slektning til moskusoksen. 

Friske den ene dagen og la dode den andre. Dodsarsaken var 
tydelig heteslag. Det synes a ha vrert en kombinasjon av hoy 
temperatur, stor luftfuktighet og fet, rik melk fra moreno Kalvene 
har en tykk pels fra fodselen avo En har ikke her i Vermont gjort 
forsok med klipping av pelsen. Det har tidligere vrert forsokt med 
en moskusokse en gang i Bronx Zoo, New York. Moskusoksen 
dode av lungebetennelse etter meget kort tid. Men det er mulig 
en vil gjore et forsok med a klippe pelsen noe kortere. 

Den andre kua har abortert 3 ganger. Det kan vrere en mulighet 
for at den har abortert en fjerde gang, men noe foster er ikke 
funnet. Grunnen til aborteringen vet en ikke, unntatt i et av 
tilfellene da den aborterte som folge av bedovelse for a fjeme 
piggene fra en porcupine. Om kuene var med foster i ar, visste 
en ikke. Det er umulig a se det pa dem. I ar, om en far kalver, skal 
en holde kalvene inne i et avkjolt rom pa den varmeste tiden. 

Bortsett fra den store oksen er de meget lette a behandle. En 
kunne fra forste dag stelle kaJ-rene som ble fodt der. Moren hadde 
ikke noe i mot det. Men de sma kalvene rygget bakut noen skritt 
og tok fart og stanget de som stelte dem den forste gangen. 
Forsvarsinstinktet er vel utviklet fra forste dag. 

Na viI Teal forsoke et samarbeid med Canada. Planen er 
a flytte forsoksgarden nordover til et kaldere sted i Alaska eller 
Canada. Men sa rna det flere dyr til. 

Undersokelsene som har blitt drevet ved universitetet i Ver~ 
mont, viser at moskusoksens mermeste slektning er Takin, Budorcast 
taxidor, Hodgson. Takin lever i fjellene i det nordlige Burma og 
vestre delen av Kina. Bildet, fig. 2, er tatt i Bronx Zoo, New York, 
og denne T akin er den f0rste som er vist i Amerika. Den holdes 
inne i avkjolt rom pa den varmeste tiden. 

Nunivak, Alaska, U.S.A. 
Moskusoksene som ble overfort fra 0st-Gr0nland til Fairbanks 

i 1930 og etter noen ar fort videre til oya Nunivak, trives utmerket. 
Refuge Supervisor Davis L. Spencer forteller i et brev: «Vare 
undersokelser av moskusoksene pa Nunivak tyder pa en arlig 
produksjon av kalver som er adskillig hoyere enn det er sannsynlig 
etter antallet av forplantningsdyktige kuer. Det synes derfor som 
kuene i denne flokken far kalver oftere enn hvert annet ar.» 

Etter tellingen i 1958 pa Nunivak var det 181 moskusokser. 
Opprinnelig ble 34 kalver overfort. Overforingen til Nunivak er 
uten tvil den mest vellykkede hittil. 

Dovre 
I Norge har moskusoksen blitt overfort fire ganger til tre steder, 

Gurskoy, Dovre og Bardu. Den siste overforingen til Dovre, fra 
1947 til 1953, hvor 27 kalver ble sloppet, har bare delvis vrert 
vellykket. 

Norsk Polarinstitutt sendte i host (1962) til Opdal Almennings
styre, Skogforvalteren i Nord-Gudbrandsdal, og fjellstyrene i 
Sundal, Dovre og Lesja ca. 1000 skjemaer til fordeling til rein~ 
jegerne. Reinjegerne ble bedt om a sende inn skjemaene med 
opplysninger om hvor mange moskusokser de hadde sett forste 
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og annen jaktdag. Bare fire jegere har svart, og bare en av disse 
hadde sett moskusokser. Det ser derfor ikke ut som dette er den 
riktige maten a ga fram pa. 

Men Per B. Holaker, Kongsvold Fjeldstue, gir folgende opp
lysninger i brev av 26. juli: «Samtidig som 11 moskusokser var 
i merheten av gjeterhytten i Sondre Hystuho sa noen svenske 
filmfolk 1 enslig okse og dertil 5 dyr i skogen litt syd for Stola
dalen. Det er derfor rimelig a anta at det er 17 i alt. Fire av disse 
er kalver fra i ar.» 

Det skal aldri noe ar tidligere vrere fodt mer enn 2 kalver, sa 
denne rekorden med fire kalver i ar far en ta som et godt tegn 
for moskusoksene pa Dovre. 

Summary 
About the muskox 

In the summer of 1961, a group of Danes captured 14 muskox calves on 
East Greenland. These were brought to the Copenhagen Zoo for the winter 
where one died. Now, in July 1962, the transplantation of these animals has 
been completed with their being brought to West Greenland where natural 
conditions seem to be as good or even better than on East Greenland. 

In Vermont, U .S.A., muskoxen have been imported with little success. 
Four of the seven brought in died as have all of the four calves born. 

On the island Nunivak in Alaska, transplantation has proved highly successful. 
The high number of calves born seems to indicate that the cows are breeding 
more often than every second year. 

In Dovre, Norway, repeated efforts from 1947-1953 have been made to 
transplant muskox. Due to accident and disease these efforts have not been 
entirely successful. At present, there are 17 muskoxen, four of these were born 
this year, an indication that they can survive, as this is the first time more than 
two calves have been born here in one year. 

Litteratur 
L0n0, Odd 1960: Transplantation of the muskox in Europe and North-America. 

Norsk Polarinstitutts M eddelelser nr. 84: 1-25. 
Vibe, Chr. 1954: Problemerne omkring Gmnlands moskusokser. Tidsskr. 

Gmnland, nov. 1954: 401-404. 
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Ornitologiske observasjoner fra Her0Y 
herred pa Sunnm0re 1960-1962 

Av Sigmund Haldas 

I «Fauna» nr. 3 har Einar Brun en artikkel om «Trekk fra 
fuglelivet pa Rundoy», med en liste over de fugl som hittil er 
publisert iakttatt pa Rundoy. 
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Hemy kommune (linjertc fetter). 
Strekete !injer viser krykkjenes «rute» fra Rundebranden til Mo!tustranda . 
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leg har i tre ar feriert i HenlY kommune som ogsa omfatter 
Rund0Y, og gjort notater om fuglelivet der. 

Noe av det jeg har iakttatt, synes a vrere nytt. leg kan i allefall 
f0ye 4 nye arter til det som tidligere er publisert iakttatt pa Rund0Y. 

Skjrergardskommunen Hemy ligger S0r~vest for Alesund. Den 
omfatter en rekke 0yer (se kart) med Rund0Y lengst i nord ut mot 
storhavet. Felles for alle 0yene er at de er stort sett trebare og 
nakne, selv om det pa sine steder finnes sma lunder med lauvskog 
og enkelte furuplantninger. Om disse treklynger virker hapl0st 
sma i forhold til de store trebare omrader, bidrar de dog i h0yeste 
grad til a 0ke artsantallet og til a berike rugefaunaen i herredet. 
For mange smafuglers vedkommende blir disse lauvskog og 
furulundene rene oaser i ordets egentligste forstand, langs den 
for 0vrig nakne og forblaste kystlinjen. Ikke aile deler av herredet, 
i alt 140.05 kv.km, er like godt unders0kt, men det er grunn 
til a anta at artsantallet er svrert ensartet pa de forskjellige 0yene 
nar unntas Rund0Y (p.g.a. fuglefjellet). Iakttagelsene er gjort under 
et tre ukers opphold i juli maned hvert ar, samt en ukes opphold 
i desember 1960, ved juletider. Observasjonstid tilsammen ti uker. 

Av de fugler som er nevnt i Bruns artikkel, har jeg observert 
f0lgende innenfor unders0kelsesomradet: smalom, havhest, hav~ 
sule, toppskarv, hegre, stokkand, sj0orre, rerfugl, gravand, tjeld, 
mdstilk, strandsnipe, tyvjo, svartbak, sildemake, gramake, fiske~ 

make, krykkje, makrellterne, alke, lomvi, teiste, lunde, gj0k, 
lavesvale, ravn, krake, skjrere, gratrost, ringtrost, svarttrost, 
steinskvett, l0vsanger, heipiplerke, skjrerpiplerke, linerle, strer, 
bergirisk, gr0nnfink, gulspurv og graspurv. 

Av spesielle observasjoner angaende disse fugler vii jeg nevne: 

Havsule, Sula bassana 

Angivelsene av havsulebestandens st0rrelse fra 1947 til 1962 
i Bruns artikkel kan suppleres ved tellinger utf0rt av disponent 
Ragnv. Nrem og meg i juli 1961 da bestanden var tydelig st0rre 
enn i 1960. 350 voksne fugler ble talt liggende pa hyllene. De la 
stille i solskinnet, og med kikkert b0d ikke tellingen pa vanskelig~ 
heter. Det var imidlertid ikke mulig a finne et sted hvorfra en 
kunne fa et overblikk over alle sulehyllene samtidig hverken fra 

land~ el1er sj0siden, sa eksakt tall pa fugler liggende i fjel1et kunne 
vi ikke fa, men jeg mener det er rimelig a ansla antall havsuler i alt 
til omkring 400, nar en tar i betraktning de fugler som til stadighet 
befant seg i luften utenfor fjellet og ogsa at noen sikkert befant 
seg til hays pa fiske. 

Ikke noe ar lyktes det meg a fa se havsulen styrtdykke inne 
ved fuglefjellet til tross for at farvannet utenfor rna sies a vrere 
fiskerikt. Arten ble aldri patruif"et leilighetsvis ved andre 0yer. 

Krykkje, Rissa tridactyla 

Hekker neppe andre steder i herredet enn pa Rund0Y, men for 
a se krykkjefjell beh0ver en ikke a ta ut til Rund0Y hvis en tar 
turen innom Alesund. Her kan en nernlig bare ta en spasertur 
gjennom hovedgaten. Her i Korsen reiser det seg et vakkert og 
hyggelig lite «Krykje~fjell» bebodd av atskillige par. Fortauet 
under fjellet b0r en helst ikke benytte, og helt luktfritt er jo ikke 
fjellet heller, men en far allikevel hape at Alesund by ogsa for 
fremtiden gir krykkjene tillatelse til a bo der i fjellhammeren over 
hovedgaten. Det matte da vrere en turistattraksjon a utnytte, og 
for zoologer, interessert i krykkjenes behaviour, rna stedet vrere 
ideelt. 

Krykkjene i Rundebranden hadde den vanen at de hver dag 
fl0Y den relativt lange veien fra fuglefjellet og S0rover forbi Ner~ 
lands0Y og inn mellom Kvalsund og Fosnavag, passerte det for~ 
holdsvis trange sundet her, fortsatte sa forbi Flavrer og inn til 
Moltustranda. Her er strandlinjen ganske slakk og pa sine steder 
langgrunn, og her satt da krykkjene i anseelige flokker og badet og 
pusset seg. I og for seg er det ikke noe rart i det, i et sa stort fugle~ 
fjell som Rundebranden vil rimeligvis fuglene bli atskillig tilsmusset, 
det eiendommelige er at fuglene fl0Y helt inn til Moltustranda for 
a fa seg et bad og en hvil. Dette «trekket» skal iflg. befolkningen 
ha foregatt i arrekker (se kartet). leg sto ute i Kvalsund og sa pa 
fuglene nar de var for inn~ og utgaende. De kom i mindre flokker, 
fra noen fa (ofte 3 stk.) til 15-20 stk., og de syntes fly i hver 
:;in «luftsone». Inngaende krykkjer fl0Y i ca. 7-15 m h0yde, mens 
utgaende fugler fra Moltustranda uten unntakelse fl0Y lavere, 
gjerne like over sj0flaten. Andre steder pa ruten vil vel dette forhold 
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endre seg noe: «Trekket» foregikk sa og si kontinuerlig, om ikke 
like intenst hele tiden, med opphold i de sma nattetimer. 

Makrellteme, Sterna hirundo 
Er vanlig over alt, i de samme lokaliteter som fiskemaken. 

'Det synes a vrere et darlig naboforhold mellom disse to artene, 
selv om de fant seg i a tale hverandre. Ternene hadde alltid Larus 
canus mistenkt for a ha skumle hensikter med avkommet deres. 
Makrelltemene pa Lein0Y er forresten de argeste jeg i det hele tatt 
har sett, og isrer var ett par direkte uanstendig agressive. En ung 
gutt fra Eydehamn ved Arendal, som et par dager assisterte meg 
ved ringmerking av temer, ble, til tross for ullgenser over armer 
og hode, sa kraftig hakket av den ene ternen at blodet rant. Denne 
fuglen nektet til slutt a flytte seg fra ungen sin, sa vi rett og slett 
tok den ogsa og merket. Etterpa syntes den noe forsiktigere av seg. 
Dette var i juli/61, men ei heller i juli aret etter var ternene pa 
Lein0Y vennligere stemt over a fa bes0k. 

Lomvi, Vria aalge 
Lomvien var noe tallrikere representert enn Alca torda. Bodde 

som denne ofte temmelig h0yt i fjellsiden. Laksen0tene som hele 
sommeren star i sj0en like utenfor Rundebranden, dreper ikke 
sa lite fugl. De dreper dessverre to generasjoner fugl, idet ungene 
suIter i hjel nar ingen lenger bringer dem f0de. En annen ting er 
at det burde bli satt en stopper for all uvedkommende larm ved 
Rundebranden i fuglenes forplantningstid. Fa turistskipene som na 
og da gar opp under fjellet, fristes folk til a st0te i sirenen for 
a fa fuglene til a fly ut fra bergveggen. Ogsa annen lyd, f.eks. 
gevrerskudd, vil resultere i det samme, nemlig et skred av fugl ut 
fra fjellsiden. Og i dette skred er lomvi og alke de arter sam srerlig 
er utsatt for a miste egg og unger ut over de smale hyllene og ned 
i avgrunnen. Det er nok med den naturlige avgang de to artene 
pa denne maten er utsatt for, am ikke uvettige mennesker ogsa 
skal hjelpe til. Dette gjelder selvsagt ikke bare Rundebranden, men 
et hvilket sam heIst fuglefjell hvor det enn matte vrere. 

Gratrost, Turdus pilaris 
Gratrost forekom pa alle st0rre 0yer. Pa Rund0Y ble et gratrost~ 

rede funnet i fjellvegg. Enkelte individer overvintrer. 

Svarttrost, Turdus merula 
Var vanlig pa alle 0yene. Saes ofte ute pa dyrket mark. Fast 

overvintrer. Forholdene er da ogsa bra for overvintring, da 0yene 
er svrert sn0fattige. 

Gulspurv, Emberiza citrinella 
Gulspurven var den eneste av buskspurvene som ble sett. 

Relativt fatallig, men sannsynligvis arlig rugefugl i herredet. Saes 
oftest pa grensen mellom dyrket mark og lyngmark. 

Seksten fuglearter som ikke er angitt for Rund0Y, er observert 
i omradet: 
Stormsvale, Oceanodroma leucorrhoa 

Sett en eneste gang og det fra B/F «Torulf» mellom Torvik og 
Uisteinsvik den 30. desember 1960. Det var om morgenen og 
ganske m0rkt enna, og idet jeg kom ut pa dekk, fikk jeg se fuglen 
et 0yeblikk der den vinglet hit og dit like over b0lgetoppene. Jeg 
mistet den av syne da den gikk ned pa sj0en. Forveksling med 
havsvalen Hydrobates pelagicus mulig, men ikke sannsynlig. 

Krikkand Anas crecca 
Ble sett pa Bergs0Y juli/60. Det var et par som la og rotet i 

noen myrpytter i Igesund. 

SHand, Mergus serrator 
En ganske alminnelig rugefugl pa Bergs0Y, Lein0Y og Gursk0Y. 

I juli 1961 fantes silandreir hvor eggene enda ikke var klekket. 
Det lyktes a fange en hunn bare med hendene mens den la og 
ruget. Her ble eggene klekket det paf0lgende d0gn, 29/7. 

Rugde, Scolopax rusticola 
Ikke sjelden i einerkjerret pa Lein0Y. Arten mangler neppe pa 

noen av de st0rre 0yene. 
~ 

Rodnebbterne, Sterna paradisaea 
Mer fatallig enn makrellternen. De er leie a skille i Felten disse 

to artene, men savidt jeg kunne se, var enkelte holmer bebodd 
av begge arter. 
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Hubro, Bubo bubo 
Hubro ble hort og sett pa Leinoy. Levde b1.a. av fiskemakeunger 

som den floy rundt pa holmene og forsynte seg avo Et yngre individ 
ble fanget Ievende mellom Leinoy og Bergsoy. Det var en hunn 
som satt under en liten berghammer og «gumIet» i seg en 15-20 
dager gammel fiskemake. 

Gmnnspett, Picus viridis 
Ble hort en gang pa Gurksoy. Arten forekommer utvilsomt 

meget sparsomt. 

Sandsvale, Riparia riparia 
Sett pa Gurskoy i juli 1961. Det var 6 stk. som drev insektjakt 

langs riksveien. Ruget ganske sikkert pa oya. 

Kjettmeise, Parus major 
Meget fatallig, men ble sett pa Leinoy i juli 1960. 

Granmeise, Parus montanus 
Forekom reaItivt vanlig i furuplantningene pa Rundoy, Bergsoy, 

Leinoy og Gurskoy. Granmeisen er sikkert den tallrikeste av de 
egentlige meiser i herredet. 

Spettmeise, Sitta europaea 
Ble sett en rekke steder, som Bergsoy, Leinoy og Gurskoy, 

isrer i skogklynger hvor ospen var i flertall. Spettmeisen horer til 
den faste rugefaunaen. 

Redvingetrost, Turdus iliacus 
Forekom pa aIle de storre oyene, ogsa Rundoy. Den gjorde 

seg mindre bemerket enn gratrosten og var neppe sa tallrik som 
denne. Enkelte individer overvintrer. 

Hagesanger, Sylvia borin 
Hekket pa Leinoy 1962. Unger i redet enna den 14. julio Den 

eneste av Sylvia-artene som ble sett under mine opphold i Heroy. 

Gransanger, PhyHoscopus coHybita 
Lot seg h0re bade i 1960 og 1961 pa alle oyene unntatt Leinoy. 

Sparsom, men trolig arviss rugefug1. 

Bandkorsnebb, Loxia leucoptera 
Ble sett pa Leinoy. Det var 2 individer (hann og hunn ad.) 

som furasjerte i noen almer om ettermiddagen den 16. juli 1962 
(se smanotis i dette heftet). 

Bokfink, FringiHa coelebs 
Forekom sparsomt pa Rundoy, Bergsoy, Leinoy og Gurskoy. 

Ungfugl ble sett i juli 1960. Fast rugefug1. 

Til listen over Rundoys fugiefauna kan en altsa etter dette fore 
opp fire nye spurvefugler: Granmeis, rodvingetrost, gransanger og 
bokfink. 

Nar en opphoider seg i et distrikt en tid og viser interesse for 
fuglelivet, far en alltid en del opplysninger av stedets befoikning. 
Men da artskunnskapene oftest er mindre enn veIviljen til a gi 
opplysninger, vil jeg avhoide meg fra a summere opp antakelser 
her. Det er sikre data vi trenger, og jeg viI hermed sende stafetten 
om Rudoys fuglefauna som Brun startet i Fauna nr. 3, videre til 
ornitologer, profesjonelle og amat0rer, som har noe nytt fra denne 
interessante og sjeldne fugIeoya ute i storhavet. 

Summary 
Ornithological observations from community of Her0Y 
on Sunnm0re 1960--1962 

The community of Heroy consists of five mediumsized and one large island 
south-west of the town Alesund. Of these islands the famous bird island Rund0Y 
lies furthest out towards the sea. 

58 species of birds were observed, four of which were new to Rund0Y's 
avifauna. 12 of the species observed have never been recorded from Rund0Y 
but were found on some of the other islands. 
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Spisshalet kutling, Lesueuria friesii 
(MaIm 1874) 
Funnet for annen gang i Norge 

Av Carl Erik Engh og Eivind 0stbye 

Under innsamling av materiale for zoologisk laboratorium ble 
en spisshalet kutling tatt med ynglevad i Hallangspollen ved 
Dmbak, 24. juli 1962. Fangsten ble gjort pa grunt vann, vegetasjon 
overveiende alegress (Zostera marina). Spisshalet kutling er i f0Ige 
Dannevig (1960) bare tatt i ett eksemplar i Norge hittil, dette funn 
ogsa i Oslofjorden. Arten er ellers kjent fra BahusIan, Kattegat og 
farvannet 0st og vest for Irland. Det antydes ogsa at den muligens 
finnes i Middelhavet, der en kutlingform synes a vrere identisk 
med denne. 

Pa grunn av den store Iikhet med svartkutling ligger det nrer 
a anta at den spisshalete kutling er mer alminnelig hos oss enn de 
to funn hittil antyder. Fisken kan vrere fanget flere ganger uten 

Spisshalet kutling (overst) og svartkutling tegnet i naturlig storrelse (etter Nybelin 1945). 

at fangeren har vrert klar over dette. Den kan ha havnet i «sekken)) 
med svartkutling. 

Det ville vrere av interesse at man sa bedre etter nar man far 
svartkutlinger i fangsten, slik at man kunne fa et bedre kjennskap 
til utbredelsen, og derfor gir vi her de kjennetegn som er sikre 
til adskillelse av de to arter. Tatt fra Dannevig (1960) og Nybelin 
(1945). 

Spisshalet kutling Svartkutling 
Lesueuria friesii Gobius niger 

Lengde: 
Farge: 

Hodet: 

Skjell: 

Finner: 

Opptil 10 cm. 
Siank kropp med guibrun 
bunnfarge, noe Iysere un
der buken. Pa rygg, sider 
og de uparrete finner er 
det gull-gule flekker. 
Langs midten av sidene 
9-10 m0rke flekker. 
Bukfinner nesten sorte. 
Hodet h0yt, med flere 
rekker av sma slimgroper. 
0ynene st0ter nesten 
sammen. 
Store skjell som faller lett 
avo Helt skjellkledd. 28
29 skjel1 i en rad langs 
midten av kroppssiden. 
8-9 skjell i en tverrad 
fra forkant av bakre rygg
finne til gattfinnen. 
R yggfinner skilt med et 
kort mellomrom. F0rste 
ryggfinne har 6 finne
straler, annen ryggfinne 
14-15 og gattfinnen 
13-14. 

Halefinnen tilspisset. 


Opptil 15 cm. 
De utvokste hanner er 
m0rke, undertiden nesten 
helt svarte. Hunner og 
unge hanner er gragule 
til brungr0nne, med m0r
kere flekker over ryggen 
og langs sidene. 

Hodet bredt, 0ynene sit
ter langt fra hverandre. 

Sma skjell, fa eller ingen 
pa hodet. 35--42 skjell 
i en rad langs midten 
av kroppssiden og 13-15 
skjell i en tverrad fra 
forkant av bakre rygg
finne til gattfinnen. 
R yggfinnene st0ter sam
men. F0rste ryggfinne har 
6 finnestraler, annen rygg
finne 12-14 og gattfinnen 
11-13. 

Halefinnen avrundet. 
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Det fangne eksemplar har en lengde pa 52 mm. Langs midten 
av kroppssiden i en rad har den 28 skjell og i en tverrad fra forkant 
av bakre ryggfinne til gattfinnen, 8. 

Slimgropene pa hodet er lett synlige, dessuten er halen tydelig 
tilspisset. Farvetegningene stemte helt overens med ovenforstaende 
beskrivelse. Eksemplaret oppbevares pa Zoologisk laboratorium. 

Summary 
Until 1962, Lesueuria friesii (Maim 1874) had been recorded only once 

in Norwegian waters, in Oslofjord (year unknown). On July 24, 1962, a specimen, 
total length 52 mm, was caught in Oslofjord at Dmbak, Hallangspollen in 
shallow water. 
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Folketro og virkelighet 

Av Rolf Vik 

Oppe ved Grorud hadde noen lagt merke til en krake som 
bare holdt seg nede pa bakken. Den fulgte aldri med de andre 
krakene nar de satte seg opp i trrerne for natten, pa tross av at 
den kunne fly. 

En nysgjerrig jeger skj0t kraka og oppdaget da at den venstre 
foten var unormal. Det var tydeligvis en skade der, og fuglen 
«hadde dekket skaden med kvae». Det var blitt iakttatt at fuglen 
stadig var borti den ene foten med nebbet, og det ble oppfattet 
slik at den da ordnet pa denne «kvaebandasjen». Dette intelligente 
trekk var jo ikke sa lite oppsiktsvekkende, for det er ikke kjent 
at fugler slik kan utnytte noe fra omverdenen «til medisinsk bruk». 
Det intelligente dyret ble overlatt til lrerer Gudmund Nymo ved 
Groruddalen skole, som gjerne ville ha fenomenet nrermere under, 
s0kt. Han var ikke overbevist om at det som dekket skaden var 
kvae, og hvis det virkelig forholdt seg slik som fremstilt, var 
tilfellet verdt a rapportere. 

FAUNA 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFf 

Arg. 15 - 1962 

J. Steenberg & Co. Boktrykkert, Drammen 
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Foreningsmeddelelser 
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Fuglen ble derfor brakt til Zoologisk laboratorium pa Blindern. 
hvor da undertegnede fikk anledning til a unders0ke fenomenet 
(fig. 1). Fuglen var en mager og pjuskete hannkrake. 

Lcerer Nymos mistanke var vel begrunnet. Foten var ikke 
dekket med kvae, men var sterkt oppsvulmet, slik at hornlaget 
var sprukket i stykker og unormalt vokset. Det hadde mistet sin 
normale svarte farge og liknet faktisk pa st0rknet gammel kvae. 

Dr. Akhus pa Ulleval sykehus var sa elskverdig a ta rontgen, 
bilder av fuglens f0tter for obduksjonen (fig. 2). 

Som det fremgar av bildet, er leddflatene sprengt fra hverandre 
og knokkelendene pa de f0rste tiiknokler omformet i forhold 
til normalen. Ogsa i vristleddet roper rontgenbildet en fremskreden 
leddbetennelse (overst til venstre pa bildet). 

Ved obduksjon av foten ble en uttalt arthritis avdekket. Brusken 
pa leddhodene og leddskalen var sterkt fortykket og hadde et grovt, 
svampet utseende. Leddkapsiene var sterkt utvidet og fortykket, og 
det var abnorm okning av bindevevet som ogsa hadde fatt en 
apen, svampet konsistens. Det hadde dannet seg store huirom 
i bindevevet, og disse var fyit av blod. 

Hva som har forarsaket denne sykelige utvikling av foten, er 
det ikke lett a si noe om, men i alle fall var en «intelligent krake» 
med sans for legevitenskap blitt redusert til en invalid stakkar 
som forstiielig nok ikke hadde lett for a ferdes i trcerne og som 
sikkert hadde all mulig grunn til a vie sin verkende fot oppmerk, 
sombet, om ikke akkurat for a Iegge bandasjer. 

Summary 
illusion and reality 

An adult, male Hooded Crow with a malformed left foot was believed 
to have tried to cure this foot by wrapping it up in resin. X-ray and autopsy 
proved that an extremely well developed case of arthritis was the cause of the 
malformation and the supposed resin bandage proved to be the colourless horny 
substance from the corneum. 

I1!ustrasjoner se neste side 
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Fig. 2. Rentgenbilde all de samme fotter. Leddbetennelsens virkning pa leddhulen, 
leddkapselen og knokkelendene er tydelig. Ogsa i IIristleddet er det tydelig enfremskreden 

·L ........ _ ·-k_, 
 arthritis. (Foto: Dr. Akhus.) 

Fig. 1. Fottene all den legekyndige kraka. Det er forstdelig at hornlaget 
pel den lIenstre foten ble mistatt for kllae. 

222 223 



NYTI FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. VIII 

Funn av sjeldne fugler og andre orni .. 
tologiske data. 

Av Edvard K. Barth 

I det folgende skal gis en oversikt over relativt sjeldne fuglearter 
som er innkommet til Zoologisk museum i Oslo i lopet av de 
siste ar. Samtidig gis en sammenstilling av opplysninger om 
hekking og observasjoner av sjeldne arter samt andre data av 
interesse. 

Havsule, Sula bassana. Kjente funn omkring Oslofjorden 
i senere ar er folgende: En ung hunn skutt utenfor Lysaker 18/9
1954; vekt 1770 g (mager), vinge 478 mm, hale 135 mm (defekt). 
En gammel fug! skutt i Arefjorden i Rygge i 0stfold 10/11-1956. 
En ung hann funnet dod i Sande i Vestfold 5/11-1957; vekt 1750 g, 
vinge 484 mm, hale 284 mm. En ung hann avlivet i Pipervika 
i Oslo 28/10-1959; vekt 1850 g, vinge 504 mm, hale 214 mm. 
En ung hann avlivet i Frognerparken i Oslo 29/10-1959; vekt 
2000 g, vinge 589 mm, hale 196 mm (avbrukne fjeerspisser). En 
gammel fugl funnet skadet i Fredrikstad 12/5-1961; den hadde 
antagelig floyet mot noen ledninger. Sistnevnte individ er det 
eneste kjente tilfelle fra denne landsdel i var/sommertiden. 

Stol!'skarv, Phalacrocorax carbo. Et individ ble skutt pa Kvitdals
vatnet 5 km nordost for Hjerkinn pa Dovre i 1916. (Befinner seg 
utstoppet pa Hjerkinn skole.) En hann ble skutt 20/9-1962 pa 
Vinstervatn i Jotunheimen ; vekt 3200 g, vinge 376 mm, hale 
161 mm. 

Snadderand, Anas strepera. En fullt utfarget hann ble skutt 
8/10-1960 pa Uia i Vestfold, og innsendt til Zoologisk museum 
av Narve Pedersen, Sandefjord. Vekt 720 g, vinge 265 mm, hale 
90 mm, tars 37,5 mm, nebb 42,6 mm. I folge Haftorn (1962) er 
denne art patruffet 8 ganger i Norge (inkl. det her nevnte funn). 

Skjeand, Spatula clypeata. Den 12. mai 1962 observerte Hans 
Nystuen en hann i Uigen ved Hundorp. 

Lappfiskand, Mergus albellus. En hann ble skutt ca. 20/4-1959 
i Lordalen i Trysil; vekt 670 g, vinge 207 mm, hale 76 mm. Denne 
arten er sett (og skutt) adskillige ganger i samme distrikt, og har 
til og med et eget lokalnavn; den kalles «sma-skrekje» (T. Opseth). 
I sept./okt. 1962 ble en hunn skutt i Telemark (lokalitet ukjent); 
vekt 455 g, vinge 182 mm, hale 68 mm. 

Kortnebbgas, Anser [abalis brachyrhynchus. En hann ble skutt 
ca. 10/ 10-1962 i Hurdal; vekt 2350 g, vinge 457 mm, hale 136 mm. 

Vepsevak, Pernis apivorus. Et individ ble observert ved Bang
sund ca. 16 km S for Namsos 20/7-1958 (Gunnar Prytz). 

Steppehauk, Circus macrourus. I till egg til den observasjonslisten 
av 12 individer som jeg har oppfort i «Fuglene i Norden», bd. II 
s. 101, kommer folgende 4 fugler som er oppbevart i Zoologisk 
museum: En ung hunn fra Sande i Vestfold 15 /5-1924. En ung 
hunn fra Arnot, Modum, 11 /5-1933; vinge 355 mm. En hann fra 
Asta i Arnot, 0sterdalen, 5/5-1952; vinge 347 mm. En fullt utfarget 
hann fra Hov i Spydeberg i 0stfold 21/4-1962; vekt 350 g, vinge 
342 mm, hale 211 mm. Dertil kommer en voksen hunn fra Kvikne 
ca. 23 /5-1935 (Trondheims museum). Videre en ungfugl i privat 
eie skutt i Narjordet i Os i 0sterdalen i slutten av september 1940. 
I folge Holgersen (1957) ble en 1 ar gammel hann skutt i Suldal 
14/5-1956. Tilsammen gir dette 19 kjente abservasjaner i Norge. 

Fiske0rn, Pandion haliaetus. I munningen av Snigfjorden, 
10 km vest far MandaI, saes et individ daglig den 15., 16. og 
17. juli 1960 (Odd Latun). I et vann 400 m a.h. noen km vest eller 
nordvest for Saneren i Sigdal fisket et individ 4/6-1961 (Strand). 
I Atnasjo-omradet i Sollia har arten ikke veert iakttatt pa flere ar 
(Barth 1956). 

Vandrefalk, Falco peregrinus. I noen bratte fjell ved Haddeland 
ca. 5 km vest for MandaI har det ofte i ny tid veert bade ett og to 
bebodde reder. I 1959 og 1961 hekket et par der (Helge Haddeland). 
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Orrfugl, Lyrurus tetrix, var. Bjerkreimorre. H0sten 1956 ble et 
eksem'plar skutt i Setesdalen (nrermere data mangler); vekt 1010 g, 
vinge 256 mm, hale 180 mm. Fuglens utseende tilsvarer n0yaktig 
det individ som er avbildet i Norsk Ornithologisk Tidsskrift 1922, 
plansje VI or. 31 (Schaanning 1922). I f0lge avis melding (med fot.) 
ble en lignende fugl skutt i Nord-0sterdal h0sten 1959. 

Rakkelhane, Lyrurus tetrix <5 X Tetrao urogaHus ~. Den 11/12. 
1949 ble det skutt et eksemplar i Hemnesberget i Nordland, vekt 
2,3 kg. I februar 1960 ble et eksemplar skutt i Olderdalen i Trams; 
vekt 2710 g, vinge 340 mm, hale 230 mm, tota1lengde 755 mm. 
Ca. 1/3-1960 ble det skutt en i S0r·Aurdal i Valdres; vekt 2430 g, 
vinge 331 mm, hale 236 mm. 

Vaktel, Cotumix coturnix. En fugl ble funnet d0d i Ringsaker 
27/5.1953 (fl0yet mot telefontdd); vekt 108 g, vinge 110 mm, 
hale 37 mm. Den 7/10-1958 ble det skutt en hunn pa en kornaker 
pa Sunndals0ra; vekt 155 g, vinge 118 mm, hale 41 mm. 

Vannrikse, RaHus aquaticus. Den 8/10-1950 ble en hunn skutt 
i Brandval; vekt 100 g. Ca. 1/11-1952 ble en hann funnet Selvd0d 
i Brerum; vekt 125 g, vinge 132 mm, hale 54 mm. Ved Sunndals0ra 
ble et individ skutt medio desember 1958; vekt 110 g, vinge 
117 mm, hale 49 mm. I juni 1958 sa Helge Haddeland en vannrikse 
med ungekull ved Landekilen like vest for MandaI. I f0lge Haftorn 
(1962) er det ellers bare gjort en observasjon av hekking i Norge 
i ny tid (i Tmndelag). 

Sivhene, Qallinula chloropus. I 1957 fortalte Helge Haddeland 
at de siste arene hadde han funnet bade rede og ungekull flere 
ganger ved Landekilen og Skogsfjord straks vest for MandaI. 
I Rregevannet i samme distrikt hekket h0yst sannsynlig et par 
i bade 1959 og 1960. I l0pet av de siste 10 ar er 4 eksemplarer 
innkommet til Zool. museum. En hann fra Grorud ved Oslo 
30/8-1952; vekt 265 g, vinge 182 mm, hale 69 mm. En ungfugI fra 
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Dal st. ved Eidsvoll 11/10-1952; vekt 185 g, vinge 173 mm, hale 
68 mm. En hann fra Kdkstad 0st for Dmbak ca. 25/9-1953; 
vekt 355g, vinge 182mm, hale 80mm. En ungfugi ITa Holt ved 
Tvedestrand 3/8-1959; vekt 1919, vinge 166mm, hale 68mm. 

Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus. Ved 0kern i Oslo bIe 
det funnet et levende individ 24/3-1958. Fuglen var mager og 
avkreftet og ble avlivet; en hann, vekt 36 g, vinge 116 mm, hale 
51 mm. Ved Kjeller (nrer 0yeren) ble et d0dt eksemplar funnet 
1/10-1959; en hann, vekt 53 g, vinge 113 mm, hale 48 mm. 

Polarjo, Stercorarius pomarinus. I nyere tid har Zoologisk 
museum fatt inn f0lgende fugler: Fra Halden 5/11-1935 en hann. 
Fra Hvaler november 1947 ett individ. Den 4/11.1959 ble en hunn 
skutt ved Randsfiorden; vekt 570 g, vinge 357 mm, hale 140 mm. 
Den 17/11-1961 ble en ung hann skutt utenfor Lillesand; vekt 
675g (meget fet), vinge 352mm, hale 142mm. Ved Elverum ble en 
ung hann funnet d0d under en kraftledning 13/1.1962; vekt 360g, 
vinge 332mm, hale 137mm. 

Storjo, Catharacta skua. I tillegg til den observasjonslisten som 
jeg har oppf0rt i «Fuglene i Norden», bd. III s. 164, nevner Bernhoft· 
Osa (1954) et individ utenfor Lillesand, og Holgersen (1956 og 
1957) noen individer fra Rogaland/Hordaland. St0P Bowitz (1950) 
nevner 2 eksemplarer fra 1949. Senere har Zoologisk museum fatt 
inn bare 2 stk.: En hann skutt ved Vamy mer Lindesnes 9/10-1953; 
vekt 1210 g, vinge 378 mm, hale 148 mm. En hunn skutt ved 
Holmestrand ides. 1954; vekt 1030 g, vinge 405 mm, hale 155 mm. 

Svartbak, LaTUS marinus. Ruging i ferskvann av denne art er 
kjent f1ere steder i Norge (se bl.a. min oversikt i «Fuglene i Norden», 
bd. III s. 190). Her skal nevnes to rugesteder som ligger srerlig 
Iangt inne i landet. Nils Nersten meddelte i 1958 at pa ytre Lauvrak 
i Mykland i Aust-Agder hekker ett og to par i Flekvatn og nrer
liggende vann ca. 35 km fra kysten. Omkring 1890 var antallet 
hekkende svartbak i disse vann st0rre enn na, og sikre kilder 
beretter at de hadde fast tilhold der ogsa i 1830-arene. Nersten 
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skriver videre at i Longerakvatn, ca. 600 m o.h., 0st for Byglands
fjord har det i hvert fall siden 1912 hekket ett eller to par. Dette 
vannet ligger i luftlinje ca. 60 km nord for Kristiansand. I 1961 
fikk Zoologisk museum tilsendt en fullvoksen svartbak og en 
ungfugl fra samme ar, begge fra Engerdal. Gunvald Sand skriver 
at han skj0t dem ved Engeren 5/10-1961. Pa anmodning har Sand 
tilskrevet flere kontakter langs Femundsj0en og ved Vurrusj0en 
(Drevsj0) S0r0st for Femund. Pa en liten holme i Vurrusj0en har 
det i flere ar hekket et svartbakpar, de kaller den for «stormase» 
{Ole H. Elgaen). Langs Femundsj0en synes svartbaken a v~re en 
kjent fugI, som innfinner seg sa snart isen er gatt i slutten av mai 
eller f0rst i juni. Det er iakttatt opptil 10-12 fugler samtidig. 
Folk pa Elga og Svukuriset snakker om s~rlig mange observasjoner 
av den nord i Femundsj0en, men ingen av kontaktene hadde 
funnet reder. 

Hettemake, LaTUS rindibundus. Hans Nystuen har meddelt at 
ca. 2 km nord for Hundorp stasjon ved et lite tjern like ved jern
banelinjen boddet ett par i 1958. Ruging tok til ca. 20. maL 

Ved Mj0sa har arten hekket siden 1930 (Barth 1953), og na 
hekker store kolonier i Akersvika ved Hamar og i Rokosj0en 
i L0ten (P. N0kleby i brev). 

Alkekonge, Plautus alle. Den 8/11-1953 ble det iakttatt ett 
individ pa Valsvannet, ca. 20 km nordvest for H0nefoss. Den 
9/11 ble den funnet d0d (A. Feragen). Det var en hunn; den var 
utmagret og veide 98 g, vinge 120 mm, hale 32 mm. Den 14/11-1958 
ble en hunn skutt i Bunnefjorden ved Oslo; vekt 175 g, vinge 
126 mm, hale 26 mm. 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto. Tidligere er ingen observa
sjoner fra Mandals-traktene kjent (Holgersen 1961). Helge Hadde
land meddeler at i 1959, 1960, 1961 og 1962 sa han flere stykker 
i august i n~rheten av MandaI, og i 1962 sa han dessuten en i maL -
Det skal tilf0yes at omkring 1. november 1962 observertes opptil 
30 tyrkerduer samtidig pa en foringsplass n~r Akerselven midt 
i Oslo; arten har hekket i eller like ved T0yenparken dette ar, 

foruten flere andre steder i Oslo. Varen 1960 ble en tyrkerdue 
observert flere ganger samle redemateriale pa Heggeli i Oslo 
(L. Blomberg). 

Slagugle, Strix uraLensis. En hann ble skutt i Biri ved Mj0sa 
31/1-1959; vekt 790 g, vinge 340 mm, hale 262 mm. 

Isfugl, ALcedo atthis. Den 26/8-1955 ble en ungfugl fanget pa 
Oslo havn og bragt til Zoologisk museum. Den 29/8 ble den i 
ringmerket stand sluppet i Maridalen. 

Hc:erfugl, Upupa epops. Fra 27 /10-1961 hadde ett individ tilhold 
pa Hogganvik ved MandaI i 5 dager (H. Haddeland). 

Topplerke, Qallerida cristata. Yare oppslagsb0ker har gjennom
gaende v~rt lite orientert om hvor vanlig denne art har v~rt 
i Oslo adskillige ar. Det eneste sikre redefunn var lenge ett i Oslo 
i 1924. Odd Latun (1952) publiserte det neste redefunn, pa Etterstad 
i Oslo 1951. Aret etter fant han et rede til med 4 egg samme sted, 
og i 1953 ble et rede med unger funnet pa Lille T0yen i Oslo. 
I 1959 meddelte S. Slembe og L. Klavnes at de hadde funnet to 
reder pa Etterstad; det ene inneholdt 3 unger, det andre hadde 
2 egg og 1 unge den 1. juni. Det er ingen tvil om at arten ruger 
arvisst i Oslo. Det er vanlig a se diverse individer, s~rlig i vinter
halvaret, i omradet Sinsen, Carl Berners Plass, T0yen, Etterstad. 
De holder seg alltid pa l0kker, lagertomter, i skolegarder eller 
i selve gatene, dels i f0lge med graspurv. Pa 0stbanestasjonen 
i Oslo 'holdt 8-10 individer til i jernbanesporene for lokaltoget 
til Lillestr0m i hele januar 1961. - En lite kjent publikasjon 
(Vesthassel1926) forteller at pa Lista er arten observert i rugetiden. 

Ravn, Corvus corax. Pa Hil10Y ca. 5 km S0rvest for MandaI har 
ett par hatt redeplass i mange ar (H. Haddeland). I 1959 og 1960 
var redet enna bebodd, men i 1960 ble ungene tatt, og den ene 
gamle fugl skutt. - Pa Tors0 S0r0st for Fredrikstad hekker 
antagelig ett ravnepar (Kai Mohr). 
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Mellomeuropeisk bHlstrupe, Luscinia suecica cyanecula. Kalles 
ogsa hvitstjernet blastrupe fordi den sentrale strupeflekken er hvit 
og ikke rod som hos den vanlige blastrupen. Vi kjenner bare en 
tidligere observasjon i Norge, i Pasvik i 1905. - En hann ble 
funnet d0d (av J. Pettersen) pa Nesodden ved Oslo 5/6-1957; 
vekt 19 g, vinge 75 mm, hale 62 mm. 

Redstrupe, Erithacus rubecula. Pa Malm0ya i Oslo har ett 
individ overvintret ved mitt hjem og stadig veert pa fuglebrettet 
de tre siste vintrene. 

Munk, Sylvia atricapiUa. Den 25/11-1961 ble en hann skutt 
i R ygge i 0stfold; den spiste rognebeer. Pa Snaroya ved Oslo saes 
en hann pa et fuglebrett 6/2 og 28/2-1962. 

Vintererle, MotaciUa cinerea. Kalles ogsa graerle. Odd Abelsnes 
(1954) har gitt en oversikt over hekking av denne art i Oslos 

Vinterer!e, Motacil!a cinerea, barrer bart ekskrernenter ira redep!assen 
i Marida!en i Oslo. (Foto: Gunnar Fryden!und 1957.) 

nordvestre deler. Senere observasjoner tyder pa at den er arviss 
rugefugl i Lysakerelven. I ca. 1952 ble den iakttatt ved Akerselven 
ved Brekke sag i Maridalen (Gunnar Frydenlund). I 1957 fant 
Frydenlund et rede samme sted i en stendemning ved fossen 
(se foto). Han fant redet ved eller i samme stenur i 1958 og 1959. 
Senere observasjoner tyder pa sikker hekking av ett par der hvert 
ar. Fuglene er usedvanlig skye og vanskelige a oppdage. Eggleg
gingen inntreffer allerede i l0pet av de to f0rste ukene av maio 

Tornskate, Lanius col1urio. Kalles ogsa brunryggvarsler. H. 
Haddeland fant varen 1962 et rede av denne art pa Hogganvik 
ca. 5 km vest for MandaI. 

Dompap, Pyrrhula pyrrhula. I 1961 hekket et par i T0yenparken 
i Oslo. De siste fern ar har ett og to par hekket pa Malm0ya 
i Oslo. 

Summary 
Records of bird specimens and reports sent to the Zoological Museum, 
the University of Oslo 

Gannet: An adult was found wounded in Fredrikstad May 5, 1961; the 
first summer observation from this part of the country. 

Cormorant: A specimen was shot at Vinsteren Lake, Jotunheim Sept. 20, 
1962. 

Gadwall: An adult male was shot at Ula, Vestfold County Oct. 8, 1960. 
This species has been observed 8 times in Norway. Nests have never been found. 

Smew: A male was shot April 4, 1959 in L0rdal, Trysi!. A female was shot 
Sept.IOct., 1962 in Telemark. 

Pink-footed Goose: A male was shot Oct. 10, 1962 in Hurdal, south-east 
of Mj0sa. 

Pallid Harrier: Has been observed 19 times in Norway, the last time in 
1962 (adult male). Nests have never been found. 

Peregrine Falcon: This species breeds just about every year (lor 2 pairs) 
at Manda!, not far from the southernmost point of Norway. 

Water Rail: In June 1958 a bird with a clutch of young was seen near Manda!. 
Only one earlier case of breeding is recorded in this century. 

Moorhen: Has been seen breeding near MandaI fairly often in recent years. 
Pomatorhine Skua: Five observations are recorded from south-east Norway 

(along the coast and inland) 1935-1962. 
Great Skua: During the last 13 years two specimens have arrived at the 

Zoological Museum from the south·east coast. 
Great Black-backed Gull: Yearly breeding has been confirmed at Femund 

Lake and smaller lakes nearby (in central eastern Norway, near the Swedish 
border). Some breeding pairs have been regularly reported in recent years at 
lakes in the inland of Aust Agder County (Bygland and Mykland), where ca 
70 years ago they were seen in larger numbers. 
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Little Auk: A specimen was found dead at a lake 20 km. N.W. of H0nefoss, 
Nov. 14, 1958. 

Collared Turtle Dove: Observations near MandaI have been reported every 
year since 1959. In Oslo this species is now a common breeder, 30 birds were 
seen together in November 1962 in the middle of Oslo. 

Crested Lark: This species has become a regular breeding species in Oslo 
in the last 10- 12 years. 

White-spotted Bluethroat: A male was found dead at Nesodden, near Oslo, 
June 5, [957. The only earlier observation was in Pasvik, Finnmark in 1905. 

Robin: This species has wintered in Oslo in recent years. 
Blackcap: A few birds have wintered in Oslo and 0stfold County in the 

last few years. 
Grey Wagtail: Has become a yearly breeding species in several places on 

the outskirts of Oslo in the last 10 years. 

Red-backed Shrike: A nest was found 5 km. west of Mandai in 1962. 

Bullfinch: Breeds yearly several places in Oslo . 
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Smanotiser 
Kompassmanet i Vest-Agder 

Kompassmaneten, Chrysaora hysoscella, er en sorlig art som opptrer alminnelig 
sa langt nord som i Kanalen og ved kysten av Belgia. I S0re del av Nordsj0en 
fins den av og til, sjeldnere jo lenger nord. Ved kysten av Jylland opptrer den 
uregelmessig, men kan iblant forekomme i antall; den er ogsa funnet enkelte 
ganger i det nordlige Kattegat (Danmarks Fauna bd. 43). 

I Fauna er kompassmaneten omtalt av Finn Otterbech (arg. 7 S. 138) i 1954. 
Ett eksemplar ble den 15. oktober 1953 brakt inn til Arenda!. I folge Otterbech 
er arten oppgitt som observert utenfor Norges vestkyst, men f.eks. Zoologisk 
museum i Bergen har ingen eksemplarer og kjenner ikke noen funn her. 

Stavanger Museum fikk inn en kompassmanet tatt i Kirkehamn pa Hidra 
den 22. september 1962. Finneren var Kr. Waage, Kirkehamn, som tok dyret 
i overflaten p ll grunt vann. Under maneten sto bade smilfisk og andre smadyr. 
Den maksimale diameter av skiven - liggende p1\ fast underlag - er 13 cm. 

Holger Holgersen 

Summary 
A specimen of Chrysaora hysoscella was found sept. 22, 1962 at Kirkehamn 

on Hidra. The diameter was 13 cm. 

Noen fuglenotater sommeren 1962, vesentlig fra Haldendistriktet 
Hegre (Ardea cinerea) er snart sa vanlig pa 0stlandet at det ikke er noe 

1\ skrive om. Jeg sa den bade midtveis og innerst i Iddefiorden flere ganger i 
f0rste halvdel av juli og har eUers i sommer sett hegre ved Dal i Eidsvoll 13/8, 
pa Fokstumyra (I) 16/8 og i 0stmarka ved Oslo 19/8. laUe tilfelle var det enslige 
fug!. 

Fiske0rna (Pandion haliaetus) ser ut til a klare seg bra i s0ndre 0stfold 
(tross hensynslose eggsamlere). Sa den pa fisketur i Iddefjorden - skarpt forfulgt 
av terner - en mils vei fra nrermeste rede jeg har hort om. Lokale iakttagere 
fortalte at den nrermest var daglig gjest, og fiskemulighetene ma vrere ideelle 
pa grunnene innenfor takrorbeltet der det f.eks. er rikelig med stor mortefisk. 

Svartbak (Lams marinus) . At denne f01ger i fiskemakas kjolvann og blir 
landfugl, er vel av nyere dato? Pa IIkrene p a Iddesletta, 2-3 km fra sj0en, sa 
jeg flere ganger flokker pa 10-15 fugl, og den viser seg i innsj0ene helt innover 
mot svenskegrensen. 

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Den f0rste sa jeg ved Idd kirke 20/5. 
Senere pa sommeren hadde tyrkerduer tilhold i Haldens sentrale park, en liten 
park med divisjonsmusikk, friluftsrestaurant og Iivlig trafikk. En lokalavis 
meldte om opptil 4 «turtelduer», hvorav 2 unger. De jeg sa - flere ganger 
forst i juli - var voksne tyrkerduer (2 stk.). 

S0rlig gulerle (Motacilla flava flava). Ytterst pa Iddesletta, pa en noe fuktig 
aker nrer en kilde av Iddefjorden, holdt det til et erlepar av denne rasen. Hadde 
flere ganger begge i kikkerten pa kort hold og i fin beslysning, og den lyse overoye
stripen og hannens blagra hette var ikke til a ta feil avo Den engstelig agressive 
oppforselen tydet pa at de hadde unger i en engkant, men pa denne tida (29/6
2/7) ville de antagelig ha forlatt redet, og det lykkedes meg ikke a finne dem. 
Sorlig gulerle skal her i landet - etter litteraturen - bare hekke sparsomt 
pa Jreren. Hekking ved Iddefjorden er altsa sannsynlig, men ikke pilvist i denne 
omgang. Lokale observat0rer b0r vrere pll utkikk! 

Summary 
Heron (Ardea cinerea). Single birds observed in Iddefjord several times 

the first half of July, at Dal in EidsvoU Aug. 13; on Fokstumyra, Dovre Aug. 16; 
and in 0stmarka near Oslo Aug. 19. 

Osprey (Pandion haliaetus). The bird was nesting near Iddefjord and was 
seen daily fishing there. 

Great Black-backed Gull (laTUS marinus). The bird seems to travel inland 
more frequently than earlier in 0stfold. Flocks of 10-15 birds were seen 
in fields 2-3 km from the sea, while visits to lakes near the Swedish border 
were also reported. 

Collared Turtle Dove (Streptopelia decaocta). One bird observed near Idd 
church May 20. Two birds were seen several times during July in the central 
park in Halden. 
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Blue-headed Wagtail (MotaciHa jlava jlava). A pair of this subspecies was 
observed several times on Iddesletta near Iddefjorden from June 29 to July 2. 
Due to the behaviour of the birds there was reason to believe that they had 
their young in the area. 

Car! M",lbach·Petersen 

Invasjon av korsnebb sommeren 1962 

Flere observasjoner av korsnebb pa ettersommeren i ar tyder pa en storre 
invasjon over 0stlandet. De forste eksernplarene viste seg allerede tidlig i juti 
maned. 3. juli skjot jeg saIedes en ungfugl av furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) 
i Rollag i Numedal. Dette var ogsa f0rste dag jeg observerte korsnebb. Senere 
gjorde jeg observasjoner av korsnebb daglig 27. og 31. juli, og 5. august skjot 
jeg ungfugler av grankorsnebb (Loxia curvirostra) i Rollag. Ellers observerte jeg 
korsnebb ved Solheimstulen i Uvdal 23. juli, og korsnebb var meget alminnelig 
i Nordmarka ved Oslo i midten av august. 

Summary 
Influx of Crossbill and Parrot Crossbill in the south.eastern part of Norway 

reported. 
Hans Staaland 

Korsnebb i Oslo-omradet 

Fra midten av juli i ar har jeg i Oslo·omradet til stadighet sett korsnebb 
i skogen, i flukt over apent lende, ja selv over selve bykjernen. Under granene 
i Oslomarka er det ofte tepper av kongleskjell etter korsnebbflokkenes maltider. 

Summary 

Influx of Crossbill in the Oslo area reported. 


Odd Utun 

Bandkorsnebb pa Lein0Y, Sunnm0re 

Om ettermiddagen 16. juli i ar observerte jeg to korsnebb i en aim i en aile 
pa Lein0Y. Lysforholdene gjorde sikker observasjon vanskelig, og jeg trodde 
etter st0rrelsen a d0mme at det var to grankorsnebb. Ut pa kvelden sa jeg fuglene 
igjen pa samme sted, men na oppdaget jeg de hvite band pa vingene og kunne 
rned letthet fastsla at det var et par bandkorsnebb, hann og hunn, som hadde 
tilhold her. 

Fuglen blir hos oss vanlig observert under froar, nar vi har tydelig invasjon 
av de andre korsnebbarter. Det er tydelig at vi i ar har «korsnebbar». Det interes
sante er at disse fuglene som er savidt sterkt bundet til barskogen, er a finne 
sa langt ut mot havet som pa Lein0Y. . 

Summary 
A pair of Two·Barred Crossbill (Loxia leucoptera) observed on Leinoy south 

of Alesund, July 16, 1962. 
Sigmund Haldds 

Korsnebb pa R0st 

4. juli i ar ble 2 hanner og I hunn observert pa Sand0ya mer Ellefsnyken 
utenfor R0st. Hunnen ble skutt og viste seg a vrere en voksen grankorsnebb. 

7. juli ble flere korsnebb observert pa selve R0st. En hann som ble skutt, var 
ogsa en voksen grankorsnebb. 

Summary 
Crossbill (Loxia curvirostra) observed and shot near and at Rost in Lofoten, 

July 4 and July 7. 
Edvard K. Barth 

Vipa hekker pa sn0en i Surnadal pa Nordm0re 

I midten av april 1962 ble det her i Surnadal funnet flere reder av vipa som 
la eggene rett pa sn0en og la seg til a ruge. Sn0en var 40 em dyp i Surnadal 
i april. Jeg tok et bilde av ett rede med to egg. Redet la ca. 15 ern dypt, for sn0en 
hadde smeltet under fuglen pa grunn av varmen den ga fra seg under rugingen. 
Det var derfor vanskelig a se vipa nar den la pa redet. Redet la tett inntil en 
kvist som stakk opp av snoen, slik det fremgar av bildet. Det var 10-15 slike 
reder, men ikke i noen av dem ble det ruget ut unger. 

Summary 
Lapwing (VaneHus ranellus) reported laying and incubating eggs on the snow 

in Surnadal, mid.April 1962. 10-15 «nests» were found, but hatching did not 
occur in any of them. 

Ivar O. 0ye 
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Nytt gjenfunn av ringmerket 1unde 

I Fauna nr. 3 1962 (s. 157) har jeg gjort rede for resultatene av ringmerkingene 
av lunde, Fratercula arctica (L.), pa Lovunden i arene 1952-57. 

Etter at denne artikkelen var trykr, er det kommet inn enda en lunde. Den 
ble funnet d0d i Sheringham (52 57 N, I 12 E), Norfolk, England, etter en kraftig 
storm fra 0st den 25/2-62. 

Ringen var slitt nesten helt bort. Det eneste som kunne leses med sikkerhet 
var Zoo!. Oslo. O ..... Med denne ringtypen er det heldigvis bare undertegnede 
som har merket lunde, og da bare pa Lovunden. Sannsynligvis ble denne ringen 
brukt i 1955 eller i 1956, og den ble i det minste ikke brukt sa sent som i 1957. 
Det har saledes gatt over 5 ar fra fuglen ble ringmerket til den fant sin d0d. 

Dette er den fjerde lunde som jeg har fatt igjen fra utlandet. To er kommet 
fra Skottland og en fra Tyskland. 

Summary 
In addition to the banding results printed in Fauna nt. 3 1962 (p. 157), a Puffin 

Fratercula arctica (L.), has been reported found in Sheringham, Norfolk, England. 
Svein Myrbel'get 

Hjelp til selvhjelp 

Pa ettervinteren i ar var det masse skriverier i avisene om villreinen som 
var p1\ sultegrensen eIler som sultet ihjel i heiene pa S0r- og Vestlandet. Det 
var diskusjon om den hjelp som ble ytt, var av noen nytte eller om den kanskje 
tvert om var til skade. Na har jeg selv hatt anledning til a se at menneskelig 
hjelp kan va!re av stor betydning nilr det gjelder et annet av Yare storvilt, nemlig
hjorten. 

I 0stb0dalen, en sidedaI til Surnadal, ble pa ettervinteren sultende hjort 
hjulpet av stedets befolkning og ved innsats fra viltnemndene i disttiktet. 

Det ble etablert foringsplasser hvor dyrene samlet seg, og hit ble det baret 
h0Y, kvister av 10vtra!r og vann, og de utmagrede dyrene begynte a se ut som 
hjort igjen. 

Dyrene holdt sammen i flokker pa 12-14 dyr, og de ble etter hvert helt 
tamme sa en kunne na!rme seg dem pa 10-15 meters hold. Enkelte dager ble 
det observert over 80 hjort. 

Mange var de 80m 0nsket a se disse vakre dyrene pil na!rt hold, og enkelte 
dager var det rene bilk0er i 0stb0dalen, hvor ogsil fjernsynet gjorde opptak. 

Summary 
Help was successfully given to a starving population of deer in 0stb0dalen 

in Surnadal in the late winter and early spring of 1962. The farmers established 
feeding places to which hay, brush and water were transported. 

Ivar O. 0ye 

Bokanmeldelser 


EDWIN H. COLBERT: «Dinosaurs their discovery and their world». 

Hutchinson of London. 1962. 

288 sider og 47 + 100 figurer. Pris ikke angitt. 


Det ville sikkert ikke va!re lett a finne en bedre mann til a skrive om dino
saurier enn Edwin H. Colbert. Han er knyttet til American Museum of Natural 
History i New York som konservator for fossile krypdyr og er kjent for sine 
mange vitenskapelige arbeider over de forskjellige mesozoiske reptiler, f0rst og 
fremst dinosaurier eller skrekk0gler. De som har va!rt i 0glehallen i det ameri
kanske museum, vet hvor enorme og imponerende samlingene av skrekk0gler 
der er. Man f0ler seg formelig hensatt tillengst svunne tider og star helt overveldet 
mellom aile kjempeskjelettene. 

Colbert er heller ikke nybegynner hva popula!rvitenskap angar. Allerede 
i 1945 utga han den f0rste popula!re boken om dinosaurier, og den kom ut 
senere i forbedrede utgaver. 

Den foreliggende bok er imidlertid ikke et nytt opplag, men en helt ny bok, 
selv om den n0dvendigvis ma inneholde meget av det samme stoff, siden den 
ogsa handler om dinosaurier. 

Boken er meget bredt anlagt og begynner med en sVa!rt popula!r geologisk 
innf0ring, hvor jordens historie i all korthet er repetert. Sa f0lger noen meget 
underholdende kapitler som begynner med en beskrivelse av de f0rste funn 
av dinosaurieknokler, som i parentes bemerket skjedde for knapt ISO ar siden. 
Den avsluttes sa med beretningen om de store «oppdagelses-ferder» etter 
dinosaurier, som ble foretatt i de f0rste 20-30 ar av v~ht arhundre i de forskjel
ligste verdensdeler_ Her savnet jeg forresten beretninger om de russiske ekspedi
sjoner til Mongolia etter den siste krig. 

Man f0lger sa de innsamlede knoklenes videre skjebne - hvordan de blir 
transportert, preparert, studert og utstillet. Pa denne mllten ble man stillet 
ansikt til ansikt med disse merkelige skapninger som blir sa inngaende introdusert 
og beskrevet i de neste kapitler. Hele den lange rekken av alle disse kjempe0gler 
som hersket gjennom hele jordens mellomalder - noe slikt som i 120 millioner 
ar - passerer n1l revy for yare 0yne. Og beskrivelsen av dyrene og redegj0relsen 
om deres levevis, tilpasninger, 0kologi m.m. blir utmerket st0ttet med meget 
rikelige og gode illustrasjoner. 

De siste kapitler omhandler mere perifere, men likevel meget interessante 
problemer. F0rst omhandles 0glesporene, som er sa tallrike mange steder, og 
som viser klart hvor ufullstendig var kunnskap om dinosauriene tross alt er 
det er nemlig kjene mange flere sportyper enn det er kjent forskjellige dinosaurie
skjeletter! Det er kanskje interessant her a minne om funnet av dinosauriespor 
pil Svalbard i 1960. De har med ett slag utvidet var kjennskap til dinosaurienes 
utbredelse med mange rusen kilometer. Tidligere har man aldri funnet dinosaurie
rester sa langt nord. Disse funn er imidlertid ikke omtalt i boken. 

Problemene om dinosaurienes hjerneutvikling, kroppstemperatur, utvikling 
fra egg til voksent dyr og endelig diskusjonen om under hvilke ytre forhold 
disse merkelige dyr levet er delvis meget spennende lesning og gir en del nytt 
og interessant stoff. Bokens nest siste kapitel ber0rer det evig lokkende problem 
om dinosaurienes utd0en - dette storslagne drama i livets historie, som alltid 
har lokket bade leg og la!rd til spekulasjoner. Etter a ha gjennomgatt en del av 
de foresHltte teorier, avslutter Colbert dette kapitel med a fremheve at for 
0yeblikket kan ikke sp0rsmalet besvares med sikkerhet, og man ma bare hape 
at nye forskningsresultater b1\de om dinosaurier selv og om utviklingsproblemene 
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i sin alminnelighet kanskje i fremtiden kan gi oss et mere sikkert svar pa denne 
gaten. 

Boken avsluttes med en systematisk oversikt over dinosaurier og en ikke 
s<erlig fyldig bibliografi, beregnet hovedsakelig som supplerende lesning for dem 
av leserne som 0nsker a vite mere om skrekk0gler. 

Det er utvilsomt en i aile henseende utmerket, underholdende og utt0mmende 
bok. Skal man komme med noen innvendinger, sa ma det v<ere den eiendom
melige sammenblanding av pa den ene siden de mest element<ere opplysninger, 
som er beregnet pa et helt ukyndig publikum, og pa den annen side den temmelig 
utf0rlige og delvis noe krevende beskrivelse av de enkelte former og den ganske 
detaljerte gjennomgaelse av systematikken. Man sp0r uvilkarlig seg selv om hva 
for et publikum er boken egentlig skrevet for? 

A . Heintz 

Nordens Fug1er. 
Under redaksjon av Finn Salomonsen og Gustav Rudebeck. 
Fargeplansjer av br0drene Ferdinand, Magnus og Wilhelm v. Wright. 
14 hefter (2 bind). 12 E.P. plater med fuglel:her. 
Johan Grundt Tanum, Oslo. 
Pris pro hefte kr. 20,00, pris pro plate kr. 16,50. 

Det var med en viss glede jeg fikk 1. hefte i handen og kunne finne at de 
ber0mte og «pa sten ritade» fargeplansjer over fugler av br0drene V. Wright 
var blitt trykt opp igjen i et nytt verk. Tidligere forela de i verket «Sveriges 
faglar» som na bare er a fa antikvarisk og i tilfelle til sv<ert h0ye priser. De gamle 
enescaende plansjer er na supplert med plansjer over nye aktuelle arter i Skandi· 
navia av Bror Hallberg og Sven Ekblom, og disse plansjer faller utmerket sammen 
med tegningene til de gamle mestere. En rekke ypperlige strektegninger er 
utf0rt av Claes Ramel. 

«Nordens fugler» er en uforandret utgave av «Danmarks fugle», bortsett fra 
et norsk forord av Edv. K. Barth og et norsk navneregister. Teksten er altsa 
dansk. Strengt tatt skulle det vel ikke v<ere n0dvendig med oversettelse av 
nordiske b0ker til egne utgaver for h vert av de nordiske land. Men b0ker som 
tar sikte pa Nordens fugler, b0 r ta hensyn til aile de nordiske lands fugler med 
hensyn til utbrcdelse, forekomster, de nordiske navn side om side osv. Dette 
er dessverre ikke tilfelle med «Nordens fugler». Teksten er i f0rste rekke for 
dansker og for danske forhold. 

Stoffet er ordnet rent systematisk med korte beskrivelser av ordner, fami lier 
og slekter, f0r artene far sin omtale pa to-spaltede sider. Utseende, feltkjennetegn 
og stemme star i petit foran utbredelse og forekomst i Danmark og i helc verden, 
adferd og forp lantning, f0de og trekkforhold. Utbredelsen i verden er illustrert 
med instruktive verdenskart. Prisverdig er det med de korte forklaringer av 
hva de latinske navn betyr, med uforst llelig er at forklaringen ikke star umiddel
bart n<er det latinske navn og ikke som f.eks. for artsnavnene n<ermest so m et 
appendix til «Stemme». 

Det foreliggende 1. hefte omhandler lommer, lappedykkcre, stormfugler, 
arefotede og begynnelsen av storkefuglene, forfattet av Arne N0rrevang og 
Ernst Torp Pedersen. 

At den norske bestand av Nordens fugler er blitt tatt litt overfladisk, skj0nner 
man nar horndykkeren i f01ge teksten ikke ruger i Norge, og at havliren ruger pa 
den norske vestkysten. Gransker man utbredelseskartet over horndykkeren 
n0yere, finner man dog som riktig er at arten er utbredt i Tr0ndelag og deler av 
Nord-Norge. Havliren er dessverre enna ikke pavist i vart land. For heirens ved
kommende far man inntrykk av at den i Norge i motsetning til andre steder, bare 

ruger pa fjellhyller ved kysten. Det er kanskje det vanligste, men ogsa hos oss 
ruger den i 10V- og barskog til dels i meget store h0yder. 

Foruten petit-avsnittene 80m jo har almen interesse, er det teksten over 
forplantningen som har st0rst interesse for norske lesere, s<erlig adferdsm0nstrene 
ved forplantningsleken som hos noen arter har fatt en meget bred plass. 1. hefte 
omfatter sv<ert mange arter som bare er tilfeldige gjester eller noksa sjeldne 
i Norden og s<erlig i Danmark, og naturlig nok derfot har fatt en forholdsvis 
kort omtale. Det er grunn til a tro at dette heftet ikke gir et representativt uttrykk 
for hvor omfattende «Nordens fugler» egentlig blir, og jeg ser med forventning 
frem til de neste hefter. Og til slutt ma det jo nevnes som den store nyhet at 
verket utkommer ledsaget av grammofonplater med ·over 100 fuglelater. Opptaket 
er gjort av Sten Wahlstr0m og er etter den pr0ve jeg har h0rt, av h0yeste kvalitet. 

Nils-lade Yt,.eberg 

G. A . NOVIKOV: Carnivorous Mammals_ 

Fauna of USSR - No 62 

Oversatt til engelsk fra russisk og publisert av 

Israel Program for Scientific Translations. 

Jerusalem 1962.284 p. 191 fig. 

Pris innb. kr. 75,00. 


Boken er for den pattedyrinteresserte. Den gir en oversikt over de 43 rovdyr
arter som fins i den russiske fauna. Blant dem er ogsa aile norske arter, til og 
med villminken, som fra Nord·Amerika ble introdusert i USSR pa over 50 
plasser fra 1933 til 1948 i et antall av mere enn 3 700 stk. med vekslende hell. 

Innledningsvis er det en 25-siders innf0ring i mammalogi, s<erlig med henblikk 
pa ordenen Carnivora. Naturlig nok tar kraniologien mye plass, ni sider, mens 
det er tolv sider 0kologi og fem sider med nytte-skade betraktninger, anvendt 
carnivorologi. 

Kraniologien er god for den student som pa kort tid vil tilegne seg det 
vesentligste om pattedyrkraniets endringer med alderen. Tannslit, som er av
hengig av n<eringsforhold og dyrets kondisjon, tillegges etter min mening for 
stor vekt som alderskriterium nar det gjelder denne dyregruppen. Videre finner 
en tegninger som klart presenterer de viktigste kranie-elementer med betegnelser 
(l00-IS0 latinske navn), og diagrammer for skallemaling. 

0kologien er en ubrutt kjede av eksempler pa rovdyrenes tilpasninger til 
ulike milj0faktorer, fysiske og biologiske. Formuleringer som: « .. . in the 
badger they (claws) serve for digging, having consequently beco me thicker and 
straighter.» m~ ikke forvirre leseren. Om man vil, kan sctningen jo leses «bakfra» 
Teksten er kortfattet, men likevel fengslende . 

Rovpattedyrenes praktiske betydning behandles temmelig inngaende. Noen 
er til skade og delvis til nytte, men, blir det fasts latt, reven skulle utvilsomt 
fullstendig tilintetgj0res sammen med enkelte andre skadelige rovdyr. Jeg vil 
minne om at en slik malsetting har en forlatt i v,\rt moderne viltstell so m 
uhensiktsmessig. Derimot anbefa les i boken a legge etterstrebelsen til den tid 
av :iret da pelsen er god, og det h0res jo rasjonelt ut. Det framgar videre at jakt, 
fangst og oppdrett av pelsdyr var og er en viktig n<ering i USSR. I eldre tider 
var skinnfeller omsetningsmiddel ogsll i Russland, og de f0rste s01vmynter kom 
til a hete «kun» (kunitsa: mardyr). 

I den spesielle delen finner en greie, dichotome bestemmelsestabeller, dvs. 
for hvert kjennetegn ma svares enten «ja)} eller «nei)}. Derved gar det lettere 
a kj0re tilbake, om en kommer pa villspor. Hver for seg er det n0kler for eksteri0r, 
karakterer og for karakteristiske trekk ved kraniet, men bare for voksne individer. 

Latinske navn er stort sett f0rt a jour, og det er en del synonymer. For hver 
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art folger en bibliografi over russisk Iitteratur om artens biologi, og pi! dette 
grunnlag presenteres i kompakt form en morfologisk og biologisk beskrivelse 
pi! ca. 4 sider. Bl.a. mangler merkelig nok vektangivelser for £lere vanlige arter, 
men ikke for andre. Kraniebeskrivelsen er forholdsvis omfattende, men Iikevel 
konsis. De mange ilIustrasjoner stotter lesningen. Ogsa bruken av nokler lettes 
i hoy grad av instruktive skisser som utelukkende viser det aktuelle poenget. 
Nesten aile fotos og en del habitustegninger er darlige, hvilket antagelig rna 
tilskrives reproduseringen til oversettelsen som er trykt i offset. Bakerst i boken 
er en alfabetisk Iiste over vanlige og latinske navn. En bor merke seg at indeksens 
sidehenvisninger gjelder den russiske original, hvis sidenumre star i oversettelsens 
venstre margin. Etter mitt skjonn er innbindingen god, slik en rna kreve av en 
handbok. 

Jeg fant et avsnitt med en del grove feil, som antagelig rna lastes oversetteren. 
I kranienoklen, side 125 nederst, stilr: «Minimum with of postorbital region 
more than twice as greath as distance from line of maximum postorbital con
striction to point of junction of sagittal and occipital crests ... » Etter noen 
funderinger fant jeg at det skulle bety at hjernekassens smale forende er mere 
enn to ganger sa bred som dens lengde - og det kan ikke stemme. - Pa side 
126 viser figur 78 en tegning av minkenes pm 3 og pm 4; men figurteksten meddeler 

falskelig: «Upper premolar and molar teeth». - I noklen samme side kan en 
for europeisk mink lese at ovre molar rorer forkanten av rovtannen med sin 
bakkant. Her mil ulykkeligvis «andre premo!ar» vrere faIt ut og figurteksten 
derpa forvansket. For amerikansk mink pa samme side er samme tannen «pm'», 
mens den korrekte betegnelse er pms, da Mustela mangler pml. 

Foranstaende skulle gi et inntrykk av bokens niva. Det er en god handbok 
med konsentrerte opplysninger om de resultater russisk forskning pa omrildet 
rovdyrbiologi er kommet til. Dette var hittil utilgjengelig for de £leste av oss, og 
en ma derfor i hoy grad anerkjenne det viktige arbeide «Israel Program for 
Scientific Translation» uttorer. I serien «Fauna of USSR» er det ytterligere 
oversatt og publisert tre verker: 
Fish, Clupeidae, et omfattende, sammenlignende arbeide om sildene i USSR. 
Birds, Alcae, som er en detaljert diskusjon av alkefuglenes morfologi. 
Mammals, Musk Deer and Deer, en fullstendig beskrivelse av hjortenes utvikling, 
utbredelse og fylogeni. 

]0rgen A. Pedersen 

SVEIN HAFTORN: Yare fugler. En felthandbok. 

Ernst G. Mortensens forlag, Oslo. 

247 sider, hvorav 84 helsides fargeplansjer ved Bjorn Ursing, 

34 helsides plansjer med strektegninger i svart-hvitt 

ved Ursing, Olavi Hilden og Eva Haftorn. 

Pris kr. 25,00. 


I moderne felthandboker over fugler nyttes oftest fargetegninger som viktigste 
middel for bestemmelse av artene. «Vare fugler» er bygd pa plansjematerialet 
i den svenske boken «Faglar» av Bjorn Ursing. Plansjene er gjennomgaende 
meget gode og tilfredsstillende for sitt formal. De omfatter voksne fugler i typisk 
drakt, og artens - og eventuelt kjonnets kjennetegn - kommer som regel 
godt frem. Hos flere fugler virker dog fargene noe urene og m0rke som f.eks. 
hos gravingede maker og flere av smafuglene. Og av og til er kanskje ikke form 
eller stilling den aller beste. Det rikholdige plansjematerialet med svart·hvitt 
tegninger bidrar i vesentlig grad til a lette bestemmelsen ved feltobservasjoner, 
kanskje srerlig for fugler som blir sett i £lukt eller Iiggende pa vannet - i belys
ninger hvor fuglens farger blir sjatteringer i svart-hvitt. En rekke av tegningene 

tar sikte pa bestemmelser av fugler man har filtt i handen, srerlig ulike vinge
monster. For strektegningene er der ogsa en viss urenhet til stede, til dels med 
ufullstendige streker og konturer, som dog ikke har noen betydning for tegningene 
som hjeJpemidde\. 

Et verdifullt trekk ved plansjene, bade i farger og i svart.hvitt, er at tegningene 
er forsynt med piler som straks henleder en til de karakterer en bor hefte seg 
ved ved observasjoner og bestemmelser. For mange arter var det sikkert ikke 
lett a plassere slike piler. Kjennetegnene man bor merke seg, er ofte av relativ 
karakter og har ofre srerlig betydning for a skille to eller ganske fa vesentlig 
like arter. Er ikke tegningene for disse plassert ved siden av hverandre, mister 
pilene ofre sin verdi. Korte tekster til plansjene og henvisninger ved enkelte 
av pilene ville i enkelte tilfelle ha vrert til stor hjelp. Av og til far man foielsen 
av at det er litt tilfeldig om det er satt piler eller ikke. I fluktbildeplansjene 
numrene 18 og 19 (dykkender), 25 og 26 (sniper) og 33 (utfargede maker) finner 
man knapt en pil, mens der er opp til 3 piler for hver tegning pa andre plansjer, 
f.eks. over gressender, sniper, brokkfugler og unge maker. Det kan ogsa i enkelte 
tilfelle diskuteres Iwilke karakterer som bor trekkes frem. En pilfallende farge 
er naturligvis ypperJig nar man har fuglen pa nrert hold, mens visse andre farge
monstre kan vrere bedre og mer typisk nar fuglen betraktes pa storre avstand. 

Fargeplansjene har fatt en meget heldig plassering i forhold til den teksten 
som horer sammen med dem. To plansjer er alltid satt slik at de star overfor 
hverandre pa hoyre og venstre side og for savidt danner en stor plansje, mens 
den tilhorende teksten scar pa foregaende eller etterfolgende side - eller om 
man vii - pa baksiden av plansjene. Aile strektegningene er samlet foran 
i boken. 

Plansjematerialet har vrert bestemmende for ordningen av fugleartene, og 
den bygger pa det gamle systemet etter Hartert. Det er beklagelig at man ikke 
har kunnet folge det moderne Wetmore·system, som hurtigst mulig bor bli 
innarbeidet hos OSS. 

Boken innledes med en orientering om nomenklatur og fag-uttrykk og 
nyttige rad for nybegynneren som skal ta til med feltobservasjoner. For vanlige 
arter omfatter teksten: Artens totallengde og kjennetegn, lat, forekomst og 
utbredelse, forplantningsforhold, fode og trekkforhold. De viktigste kjennetegn 
er uthevet i kursiv. Hele 3-4 arter er gjerne omtalt pa en side, men Iikevel 
er de viktigste opplysninger man onsker og venter a finne i en felthandbok, 
kommet med. Skulle det vrere noe mer, matte det vrere noe fyldigere beskrivelser 
av vinter· og ungfugldrakter, drakter som det jo bare unntagelsesvis foreligger 
tegninger over. Beskrivelsen over hettemakens ungfugl er f.eks. helt utilfreds
stillende, da man ma skille mellom egentlig ungfugldrakt (definisjon s. 13) og 
forste vinterdrakt og sommerdrakt. 

Yare mest sjeldne arter er kort nevnt i et appendix bak i boken. Her finner 
man ogsa en systematisk ordnet Iiste etter Wetmore·systemet med en skjematisk 
fremstilling over fuglenes forekomst i forhold til terreng og hoydeforhold i vart 
land. En lapsus her er at geirfuglen er oppfort som vanlig rugefugl i Norge. Pa 
innsiden av permene finner man et skjema over fjellets regioner og mal og 
instruksjoner for utforelse og oppsecting av fuglekasser. 

Tross de bemerkninger som her er gjort, rna «Vare fugler» betegnes som 
en ypperlig felthandbok for alle som har interesse for fugler ute i naturen. Den er 
fint avpasset i stoffmengde og illustrasjoner, har et hendig format, praktisk 
plastinnbinding, og frem for alt er samspillet mellom tekst og illustrasjoner det 
aller beste. Det er slik en felthandbok bor vrere - hurtig og lett a finne frem i. 

Nils-]arle Ytreberg 
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Foreningsmeddelelser 

Arsberetning for tidsrommet 21. oktober 1961 til 20. oktober 1962 

Sryret har bestatt av: 
Formann : Lektor Carl Molbach-Petersen, Oslo 
Sekretrer: Vitenskapelig assistent Per 0ynes, Oslo 
Kasserer: Skogkonsulent Bjorn Bjornsrud, Asker 
Styremedlemmer: Professor Hans Brattstrom, Bergen 

Cando real. Per Brynjulfsen, Trondheim 
Konservator Bengt Christiansen, Tromso 
Lrerer Halvdan Moller, Sandefjord 

Varamenn: Fotograf Dagfinn Moller, Oslo 
Vitenskapelig assistent Jan 0kland, Oslo 

Revisorer: Universitetslektor Per Bergan, Oslo 
Forstekonservator Nils Knaben, Oslo 

beretningsperioden har sryret fatt melding om at folgende medlemmer er 
avgiltt ved doden: Fiskeribiolog Sven Somme, Molde, og Monrad Vik, Tonsberg. 

Det har vrert holdt 3 sryremoter og 7 arbeidsutvalgsmoter. M edlemstallet 
er na 803. Det har meldt seg 76 nye medlemmer, mens like mange har meldt 
seg ut eller er stroket pa grunn av skyldig kontingent. 

Foreningen har i sryreperioden slitt med en d1lrlig okonomi. A ile utgifter 
har steget, mens medlemskontingenten har vrert uforandret siden 1946. 

Foreningen har innledet samarbeide med Norske 4 H om dannelse av et 
srudieforbund. Tiltaket er et forsok pa a aktivisere ungdom til storre innsats 
i studiet av narurvitenskapelige emner. Dette samarbeidet vil gi Norsk Zoologisk 
Forening fordeler nar det gjelde~ statsstotte til srudiearbeide. 

Sryret fikk p~ forrige arsmote fullmakt til a oppnevne nytt arbeidsutvalg 
i navnekomiteen. Folgende er oppnevnt: Forsteamanuensis Age Jonsgard (form.), 
statsentomolog Jac Fjelddalen og lektor Carl Molbach-Petersen (sekr.). 

Arbeidsutvalget stillet et livsvarig medlemsskap som premie i aksjonen: Bruk 
naturvett! Vi har enna ikke fatt beskjed om hvem som er den heldige vinner. 

Lokallaget i Oslo har hatt et meget godt arbeidsar med mange moter og 
ekskursjoner. For ovrig har foreningens darlige okonomi gjenspeilt seg i lokal
lagenes arbeide. Der er planer om nye lokallag i Bergen, Tromso og Kristiansand. 
Disse planene er forelopig stillet i bero. 

For ovrig har arbeidsutvalget hatt en rekke zoologiske foresporsler som dels 
er overlatt de faglige kontaktmennene og dels er besvart av oss selv. 

Styret 

Norsk Zoologisk Forening - Regnskapsoversikt 20/10-1962 
Beholdning 21/10·61: Utgifter 21/10·61-20/10.62: 
Kassa .. .. . . .... . 12,52 Fauna srertr., div... 4 044,76 
Postgiro ....... .. . 1627,02 Kontor og porto .. 2 230,20 
Oslo Sparebank .. 1151,83 Oslo avd. . .. ..... 647,50 

--- 2791 ,3 7 Arsmotet ........ 383,90 
Inntekter 21/10.61-20/10.62: ---7306,36 
Kontingent ... ... . 6375,11 Beholdninger 20/10·62: 
Gamle Fauna, srertr. 534,24 Kassa . . . . . . . . . . . . 12,52 
Oslo avd. ........ 117,00 Postgiro. . . . . . . . .. 1 362,01 
Salg navnelister ... 15,00 Oslo Sparebank ... 1 151,83 

---7041,35 --- 2526,36 

9832,72 9832,72 

Norges almenvitenskalJelige 
forskningsrad. 
Trykking av Fauna nr. 2/62 .. 3647,00 
P~ konto ........ ... ..... 2333,26 

Udekket ...... . 1314,09 

Oslo, 20. oktober 1962 

Bjorn Bjornsrud (sign.) 
kasserer 

Referat fra arsmotet 20. oktober 1962 

Det var ca. 40 medlemmer som hadde funnet veien til va rt arsmote som 
skulie vise seg a bli det lengste i foreningens historie. Formannen apnet med 
a minnes de avdode medlemmene. Deretter ble arsberetningen opplest og vedtatt . 
Regnskapet ble opplest, og etter en del sporsm~ l ble dette vedtatt. Av sryret 
var det tre som ikke onsket gjenvalg, og det nye styret fikk uten noen diskusjon 
folgende sammenserning: Lektor Carl Molbach-Petersen (form.), cando mag. 
Reidar Mehl (sekr.), cando mag. Kirsten Ruud (kass.), cando real. Per Brynjulfsen, 
Trondheim, konservator Bengt Christiansen, Tromso, lrerer Halvdan Moller, 
Sandefjord, og konservator dr. J. F. Willgohs, Bergen. Varamenn ble fotograf 
Dagfinn Moller, Oslo, og cando real. Jan 0kland, Oslo. Revisorer: Universitets
lektor Per Bergan og forstekonservator Nils Knaben. 

Det ble vedtatt at arsmotet 1963 skal sokes holdt i Trondheim, evt. Bergen. 
Med hensyn til den av styret foreslatte forhoyelse av medlemskontingenten 

og de lovendri;'ger som dermed var nodvendig, ble det en meget lang og heftig 
debatt. Srerlig kom Arne W. Martinsen med en rekke kritiske bemerkninger 
mot sryret. Resultatet av debatten ble dog at styrets endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. Endringene er folgende : 

«Lover» endres til «Vedtekter». 
I paragraf 3 er skutt inn som 2. serning: «Medlemskap er bindende inntil 

utmelding er skjedd skriftlig til styret». 
Paragraf 4 er endret til: «Kontingenten fastsettes av arsmotet. Det er adgang 

til 1\ bli livsvarig medlem 'led ~ betale et engangsbidrag som svarer til 15 ganger 
arskontingenten. Kontin~enten for livsvarige medlemmer avsettes som et fond 
til fremme av fdreningen's form~l. Rentene av fondet kan brukes i det lopende 
regnskap. Skoleungdom og studerende betaler redusert arskontingent.» 

De endrede lover vil bli trykt og sendt medlemmene. 
De nye kontingenter som ble enstemmig vedtatt, er kr. 15,00 for fullt betalende 

og kr. 10,00 for skoleungdom og studerende. For livsvarig medlemskap blir 
kontingenten etter paragraf 4 kr. 225,00. 

Arsmotet henstilte til sryret a forsoke a skaffe penger pa annen mate enn 
gjennom N.A.V.F. 

Det ble referert et brev fra Arne W. Martinsen med sporsm~1 om hoved· 
foreningen hadde noe imot at Oslo.avdelingen satte i gang en vervekampanje, og 
om hovedforeningen i tilfelle ville stotte tiltaket okonomisk. Hovedforeningen 
hadde selvsagt ikke noe a innvende mot tanken, men det er for tiden ikke lett 
a finne midler til ~ stotte tiltaket. Et sporsm1l1 om Oslo·avdelingen ville kunne 
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disponere fritt over midler som den eventuelt kunne skaffe pa annen mate, ble 
besvart med ja. 

Klokken ble 22 f0r dr . Svein Haftorn slapp til med sitt kaseri om fuglesang. 
Kaseriet var nydelig ledsaget av lysbilder og lydbandopptak. Han snakket srerlig 
om fuglesangens betydning i forplantningsbiologien. Kaseriet var en meget 
hyggelig avslutning pa et langt og slitsomt m0te. 

Etter arsm0tet var det som vanlig selskapelig samvrer med en enkel bevertning. 

Ekskursjonen til Dt0bak s0ndag ble i alle deler vellykket. Det var solvarmt, 
stille h0stvrer, og Yare dyktige hjelpere fra Oslo Undervannsklubb: Arne 
Andreassen, Ivar Hansen, Bj0rn Hjort Johansen, Ole Kaarby, Dagfinn L0sseth, 
Terje Olsen, Bj0rn Thorsen og Per 0ynes - kjent ogsa i annen sammenheng 
hentet opp alt vi kunne 0nske oss, fra velvoksne hummer til fargestralende 
krakeboller. Finn Walvig fungerte som stasjonens elskverdige og hjelpsomme 
vert. De mange deltakere var ytterst forn0yd med utbyttet av dagen. 

Sekretce-ren 

Vervekampanje - premier 

Arbeidsutvalget vil fra nyttar starte en aksjon for a gj0re foreningen bedre 
kjent og skaffe flere medlemmer. Vi oppfordrer medlemmene - srerlig de unge
til a delta og tilbyr: 
1. 	 Fritaking for arskontingent 1963 for aile som tegner nye medlemmer for 

minst kr. 50,00 (f.eks. 2 fullt betalende + 2 «junior»). Kr. 100,00 gir to friar 
osv. (Ett livsvarig medlem a kr. 225,00 teller for kr. 50,00.) 

2. 	 Bokpremier til de beste ververe. Antall og verdi vil avhenge av deltagelse 
og innsats. 
Interesserte far nrermere insttuksjoner, pr0venr. av Fauna samt medlemskort 

ved a skrive til foreningen. Oppgi omtrentlig antall medlemskort som 0nskes. 
Styremedlemmer i lokalavdelinger og hovedforening deltar ikke i konkurran

sen, men vi ber aile gj0re en innsats. Vi gjentar ogsa appellen om a gi oss et vink 
om zoologisk interesserte som vi b0r kontakte. 

Styret 

«Det er tydelig at vi ikke utnytter var 
viltbestand slik vi ira et jakt0kono.. 
misk synspunkt burde ..» 
skriver viltkonsulenten for 0stlandet, Arne Gabrielsen, i 
den f¢rste omfattende innf¢ring i viltstell som er kommet 
pa norsk under tittelen 

VILT OG JAKT 
en innf0ring i viltstell 


Forfatteren kommer med en rekke nye og til dels revolu

sjonerende synspunkter om var viltbestand og beskatning

en av den. 


«VILT OG JAKT» har bidrag av dr. philos Yngvar Hagen, 

leder av statens viltunders¢kelser, og byrasjef Helge Chris

tensen, leder av Landbruksdepartementets jaktkontor. 

«VILT OG JAKT» er rikt illustrert med tegninger samt 24 

sider med fotos. 


«VILT OG JAKT» gir et veIl av konkrete opplysninger om 

viitet, viltboniteten, brereevnen, minimumsjakten, viltets 

forhold til andre dyr, viltets naturlige «vekstkraft», om

setningen i en viltbestand, vekslingen i viltbestanden, be

skatningen, fremtidsmuligheter etc. 

Pris kr. 18.00. 


JOHAN GRUNDT TANUM FORLAG 

Klipp ut - send inn - I DAG - Klipp ut _ send inn _ I DAG 

JOHAN GRUNDT TANUM FORLAG, Kr. Augustgt. 7 a, Oslo 

Herved bestilles for omgaende levering eks. av Arne 
Oabrielsens «VILT 00 JAKT» 

Navn: 

Adresse: 

Bokhandel: 
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