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T orskeutklekningen ved F10devigen 
Noen unders0kelser over nyttevirkningen 

Av Cjunnar Dannevig 

Arbeidet med klekking og utsetting av torskyngel ble tatt opp 
ved Fl0devigen ait i begynnelsen av 1880-arene. Det var min 
farfar, kaptein G. M. Dannevig, som tok initiativet i denne saken, 
og det Iyktes ham a komme frem til virkelig effektive metoder 
for klekking av torskyngel i stor stil. Formalet med den kunstige 
utkiekkingen var a 0ke torskebestanden i fjordene og skjrergarden 
ved utsetting av store mengder yngel. Pa den tid var nemlig utbyttet 
av torskefisket pa Skagerakkysten gatt sterkt tilbake. Samtidig 
hadde man da hatt anledning til a se hvilke gode resultater som 
kunne oppnas i ferskvann ved utsetting av kunstig klekket yngel. 
Det var dog langt fra aIle som mente at det hadde noen hensikt 
a fors0ke det samme i sj0en, og det ble stor strid om utklekkingens 
berettigelse. Men tross all motstand lyktes det a holde virksornheten 
gaende, og den pagar fremdeles. I det f01gende skal vi se litt pa de 
resuitater vi har fatt av yngelutsettingen i den senere tid. 



Men forst litt om hvorledes utklekkingen foregar. _ Til 
a begynne med ble det forsokt a stryke rognen og meIken av torsken 
og foreta kunstig befruktning, sIik som det ble gjort for laks og 
aure. Men dette viste seg a v~re vanskelig. For mens all rognen 
hos laks og aure modnes noenlunde samtidig, sa modnes torskens 
egg mer gradvis. Den gyter derfor eggene i smiiporsjoner gjennom 
fIere uker. Og mens man kan stryke all rognen av en laks i en 
enkeIt operasjon, sa matte torsken strykes gjentatte ganger med 
bare fa dagers mellomrom, om en skulle HI all rognen av den. 
Dette ble selvsagt en hoyst arbeidskrevende og tildels ogsa vanskelig 
jobb. 

For om mulig ii finne frem til noe bedre, ble det gjort forsok 
med a la torsken gyte pa naturlig mate i et stort saltvannsbasseng, 
og ta yare pa de befruktede eggene. Dette viste seg a ga riktig fint, 
slik at man kunne ga over til a gjore det pa denne maten. Stamfisken 
blir kjopt inn i januar og forste deI av februar, hanner og hunner 
samfengt. Den blir da straks sluppet ut i et eget gytebasseng, der 
det stadig pumpes inn friskt sjovann, og hvor der er god plass for 
en 500-600 fisk. 
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Fig. 1. Kurvene viser hvorledes eggmengden (L) varierer med tem1)eraturen (Oe). 
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Vanligvis begynner torsken a gyte omkring midten av februar, 
og nar det lir litt ut i april, er mesteparten av fisken utgytt. Under 
gytingen vil torsken helst ha en temperatur pa rundt 50 C, og 
tidspunktet for hovedgytingen er heIt avhengig av sjotemperaturen. 
Er vannet sv~rt kaldt, modnes eggene langsomt, og vi far lite 
gyting for temperaturen stiger. Vedstaende figur 1 viser hvorledes 
den innsamlede eggmengde kan variere med temperaturen. 

Eggene gytes under en parringslek. Hann og hunn svommer 
opphisset omkring, buk mot buk. Egg og melke sproytes ut 
samtidig, sa eggene blir befruktet med det samme. De befruktede 
eggene er slik avbalansert at de holder seg svevende n~r overfIaten, 
forutsatt at saltholdigheten ikke er eksepsjoneIt lay. Ved derfor 
a la avlopsvannet fra bassenget ga ut fra bunnen, unngar vi a miste 
eggene, som samler seg i overflatelaget. 

Vanligvis blir eggene samlet opp en gang i dognet. Da stenges 
avlopet fra bunnen av bassenget, og i stedet lar vi na overflatevannet 
lope ut gjennom en fin sil av silkeduk. I den store silen blir eggene 
holdt tilbake, slik at vi kan ose dem opp i baljer og overfore dem 
til klekkeapparatene. Disse er inndelt i sma rom, der vi setter ned 
kasser med silkeduk i bunnen. Og sa rinner da vannet kontinuerlig 
fra den overste til den nederste kasse i hvert apparat. Vanligvis har 
vi en liter rogn, eller en halv million egg, i hver av de sma kassene. 
Nar gytingen er pa det beste, kan vi fa inn opptil 20-30 liter egg 
for dagen. 

Sjovannet som gar til klekkeapparatene, blir pa forhand filtrert 
gjennom store sandfiltre. Det viste seg nemlig nodvendig a fjerne 
mest mulig av groen og ata, som forarsaket tilstopping av silke
nettet i klekkekassene, med pafolgende oversvommelse til folge. 
Det synes imidlertid som om denne filtreringen er nyttig ogsa av 
helt andre grunner, idet vi far fj ernet en stor del av de sykdoms
frembriogende organismer som fins i sjoen. Vi er i alle tilfelle lite 
pia get med parasitter og sy kdom under torskeutklekkingen, og 
vanligvis blir omkring 90 % av eggene klekket. 

Ved en temperatur pa 4_5 0 klekkes eggene etter ca. 3 uker. 
Den oyklekte yngelen er bare 4-5 mm lang. De forste dagene far 
den nok mat fra plommesekken, en liten nisteskreppe som den har 
med seg fra egget. Men nar denne er oppbrukt, ma yngelen ha 
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annet a spise. Vi setter den derfor ut allerede etter 3-4 dager 
mens den enna har litt av plommesekken i behold. 

Men, vil kanskje noen si, hvorfor da ikke fore yngelen noen 
tid og fa litt storrelse pa den for utsettingen? Dette ville utvilsomt 
ha vrert en stor fordel, men enna har det ikke lykkes oss a drette opp 
store mengder torskyngel i akvarier. Yngelen spiser og synes 
i det hele a trives godt de forste par ukene. Men sa begynner 
svommeblreren a fungere, og da blir det straks vanskeligere. 
Svommeblreren blir sterkt utspilt av gass, hvorpa yngelen flyter 
opp til overflaten og dor. Det synes som om det ikke er balanse 
mellom svommeblrerens funksjon og det trykk som yngelen ma 
leve under i et akvarium. I naturen finner vi da ogsa mest yngel 
pa en 10 til 30 meters dyp. Ved yngelutsettingen blir det na tatt 
hensyn til at trykket sannsynligvis er en viktig faktor. Mens yngelen 
for ble satt ut direkte i overflaten, fores den na ned pa 6-8 meters 
dyp. Dette blir gjort ved hjelp av en stor gummislange, som er 
belastet i den nedre enden. 

Kapasiteten ved vart anI egg er stor nok for en produksjon av 
200-300 millioner yngel for aret, og alt sammen blir satt ut 
i fjordene pa Skagerakkysten. Yngelen blir da transportert i 
spesielle kar ombord i vart eget fartoy. Det er da viktig a ha godt 
salt vann i karene, slik at yngelen flyter lett. Er vannet lite salt, vil 
meget av yngelen synke til bunns, og det oppstar lett dodelighet. 
Ellers gar transporten vanligvis fint, bare det ikke er for mye sjo 
og slingring. 

Som nevnt var det fra begynnelsen av mye diskusjon og strid 

om torskeutklekkingens berettigelse. Noen hevdet at den kunstig 

klekte yngelen ikke var levedyktig, og det hele derfor fullstendig 

bortkastet. Men ved a sette ut yngel i et stort saltvannsbasseng, 

fikk man snart bevis for at den nok var levedyktig allikevel. Sa 

ble det hevdet at den utsatte yngelen drev til hays med overflate~ 

strommen og derfor gikk fullstendig tapt. Andre fremholdt at 
torskyngelen normalt kom inn fra havet i slike mengder at det 
umulig kunne bety noe a sette ut noen millioner ekstra. I en klasse 
for seg stod noen som nrermest betraktet utklekkingen som en 
gudsbespottelse. Det matte overlates til Varherre a ordne med 

4 

forplantningen, selv om vi mennesker gjor vart beste for a drepe 
mest mulig av fisken _ 

Det er sikkert flere arsaker til at det i sin tid var sa mye diskusjon 
og strid om denne saken. For det forste var det nok dengang en 
fremmed tanke at vi mennesker skulle kunne gjore noe fra eller til 
med fisken i det store hay. Dertil visste man sa alt for lite bade 
om torsken og om de forhold som den lever under. Og stridens 
bolger gar jo aldri hoyere enn nar man kun har antagelser og troen 
a stotte seg til. 

Det var altsa nodvendig a lrere noe mer bade om torsken og 
om de forhold den lever under, for utklekkingens nyttevirkning 
kunne vurderes. Arbeidet ved Flodevigen ble derfor utvidet til 
ogsa a omfatte fiskeribiologiske undersokelser, og disse er etter 
hvert blitt hovedsaken. Torskeutklekkingen er med andre ord blitt 
en spesialitet, ved siden av andre viktige oppgaver. 

I dag vet vi at torsken pa var Skagerakkyst stort sett er sterkt 
stedbunden, noe som blant annet er vist ved hjelp av merkeforsok. 
Vi ma saIedes regne med at hver enkelt fjord i hovedtrekkene har 
sin egen, lokale bestand. I sa mate skiller kysttorsken seg sterkt 
ut fra skteien og flere andre torskestammer, som foretar vidstrakte 
vandringer. Denne forskjell rna, skulle jeg tro, vrere arvelig betinget. 
Vi tar ihvertfall hensyn hertil og bruker nodig annet enn ekte 
sorlandstorsk som stamfisk. Levende torsk tilfort nordfra i bronn~ 
bater, soker vi derimot a unnga. 

Det er videre klarlagt at fornyelsen av bestanden helt ut er 
avhengig av den lokale gyting i kystfarvannet. Vi kan ikke regne 
med noe tilskudd av yngel fra det apne hay, slik som tidligere 
hevdet. Na viser det seg imidlertid at kysttorsken de fleste steder 
blir sa hardt beskattet ved fiske at bare en liten del av bestanden 
overlever til kjonnsmoden alder. Rekrutteringen til bestanden blir 
med andre ord begrenset av gytebestandens storrelse. For med de 
bestandstettheter vi har med a gjore her, ma vi regne med at 
rekrutteringen til bestanden er direkte avhengig av det antall egg 
som blir gytt. Forholdene ligger derfor godt til rette for at en skulle 
kunne oke bestanden ved utsetting av yngel. 

Men var det ikke da bedre a la torsken gyte i naturen, istedet 
for a drive med kunstig utklekking? Dertil er a si at yngelproduk~ 
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sjonen pr. gytende fisk blir langt storre nar en tar hand om eggene 
i et klekkeri. Her klekkes nemlig rundt 90 % av dem, mot h0yst 
et par prosent i naturen. Dertil kommer at hele var yngelproduksjon 
blir et rent netto tilskudd til bestanden. Vi kj0per nemlig stamfisken 
pa det apne marked og lar den fa anledning til a gyte, mens den 
ellers var gatt i gryta. 

Sporsmalet om nytten av yngelutsettingen hadde veert lett 
a besvare, om vi bare hadde kunnet merke yngelen slik at den 
kunne gjenkjennes som voksen fisk. Men av gode grunner er det 
ingen av yare vanlige merkemetoder som kan komme til anvendelse 
her. Rollefsen kom derfor pa den tanken a skaffe seg merket yngel 
ved kryssing av neer beslektede arter. For ham gjaldt det a studere 
nytten av t0dspetteutklekkingen i Trondheim, og for dette formalet 
laget han en bastard mellom rodspette og skrubbe. Ved utsetting 
av bastardyngel og senere provefiske i samme omrade, fant Rollefsen 
forholdsvis mange bastarder sammen med rene rodspetter. Ved 
kontrollforsok i et saltvannsbasseng viste det seg imidlertid at 
oppvekstprosenten var langt storre for bastarclene enn for de rene 
rodspetter. Og dermed var man i grunnen like langt. Problemet 
var blitt et helt annet, i og med at det ble benyttet en ny fisk. 

Skal vi derfor studere nytten av torskeutklekkingen, er vi nodt 
til a holde oss til ren torskeyngel. Og da har vi faktisk ikke andre 
muligheter enn a undersoke om argangenes styrke kan pavirkes ved 
utsetting av yngel. For a fa sammenligningsmateriale ma en da 
sette ut yngel annet hvert ar, slik at enkelte arganger far tilskudd 
av yngel, andre ikke. 

I arene fra og med 1950 har Oslofjorden veert brukt som for
s0ksfelt. Her har vi noksa regelmessig kunnet sette ut mellom 
100 og 150 millioner yngel annethvert ar. Yngelen er blitt godt 
fordelt pa begge sider av fjorden, fra Hvaler og inn til Drobak 
og fra Holmestrandsfjorden til Tj0me. 

For a fa materiale til a bed0mme argangenes styrke blir det om 
hosten foretatt omfattende og n0yaktig utf0rte fiskefors0k etter 
de yngste aldersgrupper. Torskeyngelen vokser sa raskt at den alt 
f0rste hosten, ved en alder av ca. et halvt ar, er kommet opp i en 
st0rrelse av rundt 10 em. Den holder seg da for det meste pa grunt 
vann i strandregionen, der den kan fanges kvantitativt med en 

finmasket not. Samtidig faes ogsa noe torsk pa lYz ar, selv om mye 

av denne har s0kt ut pa dypere vann. 
Fors0ksfisket blir altsa utfort i strandregionen, og alltid pa 

noyaktig samme tid om hosten. Videre blir nottrekkene alltid tart 
pa n0yaktig de samme steder, og slik at nota savidt mulig dekker 
det samme arealet. Det blir i det hele tatt gjort alt for a fa et virkelig 

sammenlignbart materiale. 
I Oslofjorden blir det foretatt slikt fors0ksfiske pa i alt 35 

Iokaliteter. Hele fangsten blir tellet opp og fisken aidersbestemt, 
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slik at vi kan beregne den gjennomsnittlige fangst pro nottrekk 
for hver aldersgruppe. For korthets skyld blir fisk i sitt forste 
levear betegnet som O-gruppen, den i sitt annet levear som I-gruppen 
o.s.v. 

Resultatene av det foretatte pt0vefisket er vist pa vedstaende 
figur 2, der O-gruppen og I-gruppen er behandlet hver for seg. For 
a lette sammenlikningen av de to diagrammer, er fangstene henfort 
til de arganger som de representerer. - Det vil fremga at fangstene 
har variert ganske mye fra ar til ar, og det uten hensyn til om det 
er satt ut yngel eller ikke. Dette skyldes at skiftende naturforhold 
har stor betydning savel for utfallet av den naturlige gyting som 
for oppveksten av den utsatte yngel. 

Men om vi na ser noyere pa fangstene av O-gruppen, sa finner 
vi at de tre beste arganger alle har fatt tilskudd av yngel. Videre ser 
vi at selv de darligste ar med yngelutsetting har gitt omtrent like 
store fangster som de beste ar uten utsetting av yngel. Og beregner 
vi den midlere fangst for alle ar med yngelutsetting, sa far vi 30,9 
mot bare 9,0 for de andre arene. 

Som for nevnt er mye av den lY2 ar gamle torsken vandret ut 

Fig. 3. Stamfisken i gytebassengee. Her har den sam lee seg under en elekerisk lampe. 

pa dypere vann, slik at vi ikke far sa mye av den i strandnota. 
Fangstene av denne aldersgruppen er derfor ikke bare avhengig av 
argangenes styrke, men er ogsa avhengig av i hvilken utstrekning 
fisken har sokt bort fra strandregionen. Allikevel ser vi at de 
arganger som har fatt tilskudd av yngel, stort sett har gitt storre 
fangster enn de ovrige, gjennomsnittlig over dobbelt sa mye. 

Disse resultater kan vanskelig tolkes annerledes enn at yngel
utsettingen i Oslofjorden virkelig har medfort en okning av 
argangenes tallrikhet. Dette stemmer forovrig helt ut med fiskernes 
praktiske erfaringer. Yngelutsettingen blir derfor omfattet med stor 
interesse, og fiskerne sa visst helst at vi gikk over til a sette ut yngel 
hvert eneste ar. Vi vil imidlertid fortsette denne forsoksrekken 
i Oslofjorden og kommer ogsa til a utfore liknende forsok andre 

steder. 
Til slutt er det bare grunn til a understreke at om vi skal fa 

det storst mulige utbyttet av torskefisket og av yngelutsettingen, sa 
rna torsken fa anledning til a komme opp i skikkelig storrelse for 
vi tar den. For tiden er det et minstemal pa 30 em, men det er et 
stort sporsmal om dette ikke burde vrere hoyere. Men hvorom 
allting er, sa spar smatorsken, og du vil fa mer stor fisk. 

Summary 

Hatching of cod at Flodevigen - new investigations 

on the utility of artificial propagation 


In an effort to increase the local stocks of cod along the Skagerack coast 
of Norway, methods have been developed for hatching cod eggs on a large scale. 
Mature fish are collected during the months of January and February, and 
allowed to spawn in a salt water pond. The fertilized eggs, which assemble 
in the surface layer, are collected by draining the surface water through a filter 
of silk gauze and are subsequently transferred to special hatching apparatus. 
At a temperature of about 4° C, the eggs will hatch after approximately three 
weeks, and the total mortality up to that time is generally less than 10 %. 

The larvae are liberated at an age of 3 or 4 days, before the yolk sacs is 
completely resorbed. It has proved impossible to raise codlings on a large scale 
in ordinary aquaria. The main difficulty is that the airbladder becomes strongly 
distended with gas, and the larvae float to the surface as soon as the gas gland 
begins to function. As the hydrostatic pressure is evidently an important factor, 
the larvae are liberated at a depth of 6-8 meters. 

To study the utility of the artificial propagation, about 100- 150 million 
larvae have been released in the Oslofjord every other year since 1950. Material 
for evaluating the relative abundance of the various year-classes has been obtained 
by experimental fishing through all years. The material now at hand demonstrates 
that the liberation of larvae has had a noticeable effect on the abundance of 
young cod in the Oslofjord district. 
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Ville svaner i Norge i nyere tid 
Av Hjalmar Munthe-Kaas Lund 

Tre svanearter tilh0rer var fauna. Det er sangsvanen, Cygnus 
cygnus (Linne) som hekker i de nordligste deler av landet vart; 
dvergsvanen, Cygnus bewickii Yarrel, som bes0ker oss om vinteren; 
og knoppsvanen, Cygnus olor (Gmelin). Knoppsvanen holdes som 
prydfugl i en del parkanlegg, men er i de senere ar ogsa patruffet 
vill eller forvillet i de S0r-0stre deler av landet. Det har lenge vrert 
kjent at et betydelig antall svaner har overvintret hist og her langs 
Norges kyst, og ogsa enkelte steder i innlandet hvor elveosene 
ikke fryser til om vinteren. 

De voksne svaner kan vanskelig forveksles med noen andre 
norske fugler, men de tre svanearter innbyrdes er det ikke sa helt 
enkelt a se forskjell pa, hvis man ikke kommer noksa nrer innpa 
demo Nar man derfor skal samle opplysninger om forekomst av 
svaner i vintertiden, kan en ikke vente at rapport0rene skal kunne 
angi hvilken art det dreier seg om. I Sverige er knoppsvanen 
trekkfugl; og det er ingen grunn til a anta annet enn at det samme 
vil vrere tilfelle for de fa viltlevende knoppsvanene i Norge. Sjansen 
for at rapporter om svaner fra vinteren vil omfatte knoppsvaner 
er derfor minimal. Nar det gjelder sangsvanen og dvergsvanen, er 
st0rrelsesforskjellen pa disse to i0ynefallende, og i flere av de 
rapporter jeg har mottatt, er angitt st0rrelsesforskjell pa de obser
verte svaner. Dette bekrefter da noe som er kjent fra f0r, at 
dvergsvanene iblant oppholder seg sammen med sangsvanene pa 
overvintringsplassene. I flokker med fugl av noenlunde ensartet 
st0rrelse vil det pa langt hold ikke vrere mulig a si om den bestar 
bare av sangsvaner eller bare dvergsvaner. Knoppsvanen kan med 
meget stor sannsynlighet helt elimineres fra vinterobservasjonene. 
I det etterf0lgende vil begrepet «ville svaner» omfatte sangsvane og 
d vergsvane nar ikke annet er nevnt. 

Overvintrende ville svaner 

Gjennom en arrekke har jeg samlet opplysninger fra forskjellige 
personer og gjennom aviser om overvintrende ville svaner i Norge. 

Pa grunnlag av disse opplysninger takserte jeg antallet til a vrere 
mellom to og fire tusen for arene f0r 1961. I februar 1961 fikk 
jeg, takket vrere samarbeid med barne- og ungdomsavdelingen 
i Norsk Rikskringkasting, anledning til a foreta en opptelling pa 
gtunnlag av innsendte opplysninget i brever fra intetessette lyttere. 
En viss kontroll av at de innsendte opplysninget vat korrekte, fikk 

Overvintrende svaner j Norge, opptait i februar 1961 

I Antall svaner 

Fylke Cr~~ -Alder~bestemt Ikke 
(Landsdel) I alt~a~~- I VOkS- , Ars- I Til- ald.

ne unger sam. best. 

Finnmark ........... . ..... ... . 
 05 

Troms ......... . .. . .. .... .. .. 
 22
IS 31 
 53 
 79 
 132 

Nordland _............... . . ... 
 47 
 23 
 114
91 
 226 
 340 


(Nord-Norge ....... . . ... 
 167
67 
 122 
 45 
 305 
 472) 

Nord-Tr0ndelag ........ . .. _.... 
 41 
 48 
 20 
 68 
 187 
 255 

S0r-Tr0ndelag ....... .. ... _ . . .. 
 22 
 54 
 29 
 83 
 15 
 98 


(Tr0ndelag . ........ . . ... 
 63 
 102 
 49 
 151 
 202 
 353) 

M0re og Romsdal ........... . . 
 53 
 287
133 
 45 
 178 
 465 

Sogn og Fjordane .... .... ...... 20 
 14 
 81 
 95
9 
 5 

Hordaland .. . ....... . .. . .. . ... 
 3 
 11 
 II 

Rogaland ... .. ..... .. ..... . .... 
 44 
 32 
 10 
 42 
 358 
 400 


(Vestlandet ..... ... ..... 120 
 174 
 60 
 234 
 737 
 971) 

Vest-Agder ......... . ...... ... 
 8 
 4 
 24 
 38
10 
 14 

Aust-Agder ................... 
 5 
 13 
 13 

Telemark .... . ......... . . .. ... 
 17 
 7
7 
 0 284 
 291 


(S0rlandet ..... .. . ...... . 30 
 17 
 4 
 21 
 321 
 342) 

Akershus .. . .. ........... . .. . . 
 42 
 76 
 19 
 95 
 32 
 127 

Vestfold ............ . .... . . . . . 
 13 
 60 
 25 
 4 
 89
85 

0stfold .. .. ....... . . .. .. ... . . 
 30 
 12 
 7 
 19 
 109 
 128 

Hedmark ............ . . .. .. .... 
 7 
 22 
 12 

Oppland . .. . ......... . ....... 
 2 
 3 
 6 
 6
3 

Buskerud .. . ............. . .... 
 40 
 44 
 55
10 
 54 
 1 


(0stlandet . . .. ... . ...... 134 
 195 
 427)64 
 259 
 168 

-_. 

Norge .... .. . ..... 414 
 610 
 222 
 832 
 1733 
 2565 
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jeg ved at flere personer svrert ofte sendte inn opplysninger om de 
samme svaneflokkene. 

Av tabellen fremgar at det kom inn i alt 414 brever med opp
lysninger om i alt 2565 overvintrende svaner. 

Noen av rapportene inneholdt opplysninger om hvor mange 
grafargete fugler som var observert i flokkene. I tabellen er disse 
anf0rt med arsunger. I de £leste rapporter ble det altsa ikke angitt 
noe om fargeforskjellen, men til gjengjeld har enkelte rapport0rer 
anfort at det var forskjell pa storrelsen av fuglene i £lokkene. Dette 
tyder pa at det er observert blandete £lokker av sangsvane og 
dvergsvane. Dette er ikke anf0rt i tabellen, men vil omtales spesielt 
senere. 

Antal! fugler i flokkene 

I Vorma ved Eidsvoll stasjon i Akershus overvintret ca. 100 
svaner. Samme antall ble rapportert fra omradet ved utl0pet av 
Glomma i 0stfold, der det foregaende vinter ble talt opp ca. 190 
svaner. Den 19. desember 1961 talte jeg opp 120 sangsvaner her, 
hvorav 9 var gra. 

Den st0rste £lokken, ca. 200, ble sett pa Nordsjo i Telemark. 
Det ble opplyst her at bestanden hadde oket noksa jevnt fra 
2 svaner i 1925. 

I Ervikvatnet, Selje herred i Sogn og Fjordane, ble talt opp 
49 svaner. Her har de overvintret i ca. 20 ar. 

Ved Samshavn, Sande herred i More og Romsdal, overvintret 
ca. 60 svaner. Fra samme fylke meldtes fra Ed0Y prestegard, Sm0la, 
om 48; og fra Grimstadvatnet, Hareide herred, om 40 svaner. 
Her overvintret bare 2 i 1947--48, hvoretter antallet 0kte til et 
maksimum pa 68 i 1957-58. 

Ved utl0pet av Malselva i Troms overvintret 68 svaner, det ble 
opplyst at antallet har 0kt stadig fra 7 fugler i 1936. 

Antal! unger i flokkene 

Som nevnt var det i endel rapporter angitt hvor mange gra og 
hvite fugler som fantes i £lokkene. I alt ble 832 svaner aldersgruppert 
pa denne maten; av disse var 222 gra ungfugler, som altsa utgjorde 
ca. 27 % av aIle svanene. 

Fordelingen sangsvanejdvergsvane 

I noen fa rapporter ble det gitt opplysninger om storrelses
forskjeller, noe som kunne tyde pa at vi hadde begge svanearter 
representert i £lokkene. Ved Batnfjords0ra, 0re herred i More og 
Romsdal, ble det saledes observert at en svane av fern var mindre 
enn de andre. I Ure, HoI herred i Nordland, ble seks svaner obser
vert den 14. nov. 1960, to av svanene var gra; av de lwite var to 
mye mindre enn de to andre. Av de ca. 100 svaner som ble iakttatt 
ved 0ra, utl0pet av Glomma, 0stfold, ble 5 antatt a vrere dverg
svaner. (Ingen rapporter inneholdt noen angivelse av knoppsvaner, 
og det er heller ikke noen angivelse i norsk litteratur om knopp

svaner iakttatt overvintrende i landet vart.) 

Rugende svaner 

Sangsvaner 

Sangsvanen er tydeligvis gatt sterkt tilbake i antall i Norge, og 
rapporter om rugende sangsvaner i den senere tid er sjeldne. 
I desember 1961 meddelte major Axel Printz meg at han sommeren 
1922 sa et sangsvanepar med tre unger pa et vann ved Akkanas, 

mellom Kautokeino og Karasjokk i Finnmark. 
Myrberget (1962) anf0rer en observasjon av et par rugende 

sangsvaner ved et vann pa Senja i Troms fylke i 1960; i 1962 
observerte han et hekkende par pa samme sted. 

Knoppsvaner 

Lengre sor i Europa har knoppsvanebestanden 0kt i en arrekke. 
Sparck (1958) meddeler saledes at antallet rugende par i Danmark 

har oket fra 3-4 i 1926 til ca. 750 i 1954. 
Tarras-Wahlberg (1960) meddeler at antallet rugende par i 

Narke, Sverige, har oket fra 15 i 1921 til 88 i 1959. Dette skyldes 
at fuglene er totalfredet, men sannsynligvis ogsa at de naturlige 
betingelser, srerlig klimaforholdene, er blitt gunstigere. Ogsa i vart 
land har vi sett forskyvninger av fuglefaunaen, og det var derfor 
grunn til a vente at noen av knoppsvanene som var ruget ut i 
Danmark eller Sverige, ogsa skulle finne rugeplasser i Norge. Det 
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foreligger na flere rapporter om rugende knoppsvaner fra de syd
0stlige deler av landet, og ogsa fra Jeeren. 

Martin T. Anfinnsen skriver i «Aftenposten» 22. juli 1961, 
at det ikke er uvanlig a treffe pa forvillete knoppsvaner rugende 
ved enkelte vann pa Jeeren. Vi har ingen holdepunkter nar det 
gjeldera skjelne mellom tamme, forvillete og ville knoppsvaner 
annet enn hvordan de oppf0rer seg overfor mennesker; dette vil 
variere medhvordan fuglene blir behandlet av folk pa de forskjellige 
steder og er intet kriterium pa om de er ville eller tamme. For 
andre andefugler er dette forhold seerlig i0ynefallende nar det 
gjelder de ville stokkender i parkene Yare. Disse ender er utvilsomt 
ville, men oppf0rer seg som tamme under forhold hvor de ikke 
blir etterstrebet. Hvor en derfor ikke tydelig har merker som viser 
at fuglene er forvillete, vil hekkende fugl utenfor parkanlegg matte 
angis a veere ville. Jeeren er gjerne den lokalitet hvor nye fuglearter 
som kommer s0rfra eller vestfra, slar seg til, og det er liten grunn 
til a anf0re disse hekkende svaner som forvillete hvis man ikke 
spesielt vet at de er mmte fugl. 

Barth (1961) har angivelser av hekkende svaner ved utl0pet 
av Glomma i 0stfold sa tidlig som i 1937. Han har ogsa samlet 
en del rapporter om hekkende svaner i samme omradet i senere 
tid, og nevner dessuten hekkende knoppsvaner fra Vestfold. Selv 
har jeg hatt anledning til a bes0ke et knoppsvanerede i Vannsj0, 
Valer i 0stfold, i mai 1961. Dette redet la pa et lavt, delvis gresskledt 
skjeer (ca. 5 X 10 m) i en sivskog, og inneholdt 10. mai 6 egg. Ved 
bes0k 24. mai var bare 3 egg igjen. Hannen holdt seg i god avstand 
fra redet, opptil 1 km unna, under bes0ket; hunnfuglen derimot 
ruget inntil vi kom i en avstand av ca. 70 m. Da forlot hun redet, 
lettet fra vannet og fl0Y en runde over redet da vi forlot dette. 

Gunnar Vik, As stasjon, og Kare L0vstad, Rygge, meddelte at 
svaneparet har hatt tilhold i Vannsj0 i et par sommere. Antakelig 
begynte rugingen i f0rste uke av mai 1961. Fuglene var ankommet 
til vannet i mars maned. De 3 eggene ble klekket i begynnelsen 
av juni. Svanene ble om mulig enna mere skye etter klekkingen. 
Hannen omkom den 30. juli da den kolliderte med en h0yspent
ledning. I oktober, etter at den intenseste del av andejakten var 
avsluttet, var antallet svaneunger redusert til 2; men til gjengjeld 

Knoppsvaneredet ved Vannsj0 1961. 

En av knoppsvanene liggeT pci vannet litt til h0yre for gdrden i bakgrunnen. 


hadde det na dukket opp 2 nye knoppsvaner i vannet. Disse var 
noksa tamme. I mai-juni 1962 ble det observert 3 svaner pa samme 

Iokalitet. 
H0yspentledningenes innvirkning pa svanebestanden fremgar 

ogsa av en notis i «Smalenenes Amtstidende» fra 23. oktober 1961, 
hvor det angis at det ogsa f0r om arene har veert svaner ved 
Gj0Isj0en i 0ymark herred, 0stfold, men at de er blitt drept ved 
kollisjoner med h0yspentledninger. I denne sj0en hadde i 1961 
et svanepar bygget rede og fatt frem 3 unger til flygedyktig alder, 
og her hadde tydeligvis andejegerne veert i stand til a se forskjell 
pa svaneunger og ender. 21. juni 1962 bes0kte jeg selv denne 
Iokaliteten, og det ble iakttatt et knoppsvanepar med 6 unger 

omtrent sa store som stokkender. 
Ved utl0pet av Glomma i 0stfold i Gandsmdbukten og i 

0ra-omradet, skriver Kollbj0rn Tellefsen til Barth at det ble 
registrert 6 reder av svaner i 1961. H0yvannet 0dela de fleste av 
disse redene, men det ble klekket ut noen unger. 

Ragnar Syvertsen og Hakon B. Hansen angir i brev at de fant 
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et knoppsvanerede med 5 egg ved Akervannet i Vestfold i 1962. 
Idette redet ble eggene ikke ruget ut. 

Summary 

Recent records of wild swans in Norway 

In February 1961, 2565 overwintering swans were counted in Norway with 
the aid of a survey of listeners by the National Broadcasting Company. Plumage 
was indicated for 823 of these, showing 27 % to be birds of the year. Although 
exact field identification was not possible, the great majority of the swans are 
believed to be Cygnus cygnus. In one flock of 100 where size differences were 
noted, about 5 % of the birds were smaller than the others and were probably 
C. bewickii. 

In 1.960 and 1962 C. cygnus nested, on the Island Senja in Troms County, for 
the first time in recent years. Nesting C. oior, possibly wild, were observed 
in 1961 and 1962 in Jaeren and in four localities in Ostfold and one in Vestfold 
County. Milder climate and growing populations of C. olor in Denmark and 
Sweden may be expected to result in the northward extension of the range 
of this swan. 
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T 0ffelsneglen (Crepidula fornicata L.), 
et nytt element i norsk fauna 

Av Arne Semb Johansson 

Mennesket har i tidens l0p, frivillig eller ufrivillig, trukket med 
seg en he! rekke dyr fra et land til et annet. KakerIakker og edder
kopper fra varmere stmk som gjenfinnes i fruktlaster, tiltrekker 
seg ofte oppmerksomhet, og koloradobillens invasjonstrusse! mot 
vart land er aiment kjent. Mer upaaktet er oftest de nye hvirve1l0se 

dyr som dukker opp i var marine fauna, for ogsa denne del av var 
dyreverden fomkes med nye innvandrere. Den siste som har nadd 

vart land, er t0ffelsnegle;1 (Crepidula fornicata). 

Fi g. 1. T ~ffclslleglens skat! sett fra 110yre side. 

T 0ffelsneglen har et hvelvet, grahvitt skall som hos yngre 
individer er forsynt med lysebrune lengdestriper (fig. 1). Skallet 
mangler spiralsnoing, og spissen (apex) ligger bak og er vridd over 
til den ene siden. Inne i skallet ligger bakerst et meget karakteristisk 
hvitt horisontalt diafragma som beskytter innvollssekken og dekker 

Fig. 2. T0ffeLsneglens skalL sett nedenfra. 

omtrent halvparten av apningen (fig. 2). Ser vi skallet fra undersiden, 

kan det derfor minne noe om en t0ffel. 
Et merkelig trekk i t0ffelsneglens biologi er at dyrene oftest 

sitter oppa hverandre (fig. 3). Man har funnet opp til 14 individer 
i en slik stabel. Et individ sitter ikke midt oppa skallet av det som 
ligger under, men slik at h0yre forkant av skallet har kontakt med 
den tilsvarende del av skallet hos det underIiggende dyr. Pa den 
maten danner stabelen av dyr en spiral. T0ffelsneglen lever av sma 
organismer som den filtrerer ut av sj0vannet. Da vannet hos hvert 
dyr hvirvles inn fra venstre side, viI hvert individ pa grunn av 
spiralformen pa kjeden, fa vann fra et maksimalt omrade, mens 
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Fig. 3. En stabel av toffelsnegler sett fra siden med de sterste, hunlige individer nederst. 
De strekete piler markerer noen av de inngaende vannstremmer, mens den opptrukne 

pilen markerer den felles utgaende vannstrem. (Omtegnet etter Orton.) 

pa den annen side den utgaende stmm som forer vekk ekskre~ 
mentene, blir felles og derved mer effektiv. 

Toffelsneglen forplanter seg i sommerhalvaret. Larvene som er 
planktoniske i omkring en maned, kan krype omkring en tid etter 
at de har slatt seg ned, men etter et par ar mister de evnen til 
a forflytte seg. Pa det tidspunktet vil mange allerede ha funnet sin 
plass i en stabel av individer. Gjennomsnittlig oker en slik stabel 

Fig. 4. Den fremre delen av toffelsneglen i hanlig fase. p = parringsorgan. 

med ett individ pr. ar. De yngste individene sitter pa toppen, de 
eldste som kan bli opptil 6-7 em lange, sitter i bunnen. Undersoker 
vi kjonnsforholdene i en slik stabel, viser det seg at de overste dyr 
er hanner med velutviklete parringsorganer (fig. 4), mens de 
underste er hunner med funksjonsdyktige ovarier og resorbert 
parringsorgan (fig. 5). I midten kan vi kam,kje finne noen som 

Fig. 5. Den fremre delen av teffelsneglen i hunlig fase med tilbakedannet parringsorgan. 

hverken er funksjonelle hanner eller hunner. I dag er det vel kjent 
at toffelsneglen skifter kjonn fra forst a vrere hann til senere a bli 
hunn, men da]. H. Orton beskrev dette for forste gang i 1909, var 
det en stor sensasjon. Det unge individ har muligheten til a bli 
enten hann eller hunn, og det ser ut til at utviklingsfor1opet 
bestemmes mye av andre individers nrervrer. Er modne hunner 
tilstede, vil en overveiende del av de unge individer bli fungerende 
hanner. Mangler modne hunner, vil bare omtrent halvparten bli 
funksjonelle hanner, og resten blir funksjonelle hunner. Slar derfor 
en larve seg ned pa toppen av en stabel, blir den til en funksjonell 
hann. Slar den seg ned direkte pa et ostersskall eller pa fjellet, blir 
den oftest til en hunn uten forst a gjennomga en funksjonell 
hanlig fase. 

Toffelsneglen horer egentlig hjemme pa Nord-Amerikas ostkyst. 
Sannsynlig er den sammen med importert amerikansk osters blitt 
bragt over til England i 1880-arene. Her har den bredt seg til 
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Skottland i 0st og Cornwall i vest. I 1930 ble den funnet i Holland, 
og den fulgte med hollandsk 0sters som ble importert til Limfjorden 
i 1934. 11950-51 var den kommet sa langt som til Bahuslanskysten, 
og det var ventet at den ville dukke opp i Norge, noe som professor 
Hj. Broch har gitt uttrykk for i dette tidsskrift (Broch 1955). Den 
er ikke velsett i de omrader hvor den dukker opp, for den konkur# 
rerer med 0stersen, bade nar det gjelder plass a sitte pa og nar det 
gjelder mering. 

Sa vidt jeg vet, er det f0rste eksemplaret som er tatt fra norske 
farvann, et levende individ som Hans J0rgen Fyhn fant ved Skat0Y 
i begynnelsen av juni 1962 pa 10-15 meters dyp, og som ble 
innlevert til Universitetets zoologiske laboratorium i Oslo. Dette 
individet hadde slatt seg ned pa et skall av en vanlig strandsnegle 
som huset en eremittkreps. Selve skallet hos denne t0ffelsneglen 
var ca. 20 mm langt, og dyret var en funksjonell hunn full av egg
celler og med helt redusert parringsorgan (se fig. 5). Kanskje har 
den slatt seg ned pa en strandsnegle fordi det ikke har V[ert sa 
mange andre individer av t0ffelsnegler a finne i omradet. Men 
noen har det sannsynligvis V[ert, for Universitetets zoologiske 
museum i Oslo har tidligere fatt melding om at Dag Kjelldahl har 
sett t0ffelsneglen ved Krager0 sommeren 1961. Veksten hos 
t0ffelsneglen avhenger blant annet av n[eringstilgangen og tempera
turen, og den er raskere hos enslige individer enn hos de som 
sitter i kjeder. Det er derfor umulig a si sikkert hvor gammelt det 
individet var som ble funnet sommeren 1962, men det er mulig 
at det kan stamme fra larver som har slatt seg ned sommeren 1959 
eller 1960. 

Over mindre strekninger kan t0ffelsneglen spre seg ved egen 
hjelp da den har planktoniske larver. Men over lengre strekninger, 
slik som fra Amerika til England, er den nok kommet med im
portert 0sters. Den er ikke den eneste som har lurt seg med 
0sters som «nissen pa lasset». Boremuslingen Petricola pholadiformis 
ble innf0rt til England omkring 1890 med amerikanske 0sters. 
I 1934 hadde den nadd til den vestlige del av Limfjorden, og i 1953 
og 1954 ble tomme skall funnet ved Jomfruland (Rustad 1955). 
En annen amerikansk musling (Mercenaria mercenaria) som fore
10pig finnes i kolonier langs den britiske og franske kyst, er ogsa 

kommet inn sammen med 0sters. En lite velsett, amerikansk 
«gjest» som vi er blitt forskanet for, er boresneglen (Urosalpinx 
cinerea) som ble funnet i 0sterskulturer i England i 1928, sikkert 

transportert over havet ved menneskets hjelp. 
Foruten med 0sters er det med skip at en rekke marine organis

mer er transportert til nye steder. Enten har de sittet utenpa 
skroget, eller de har greid seg i vannet i ballasttankene. Den sist
nevnte maten har sannsynligvis bragt den kinesiske ullhands.
krabben (Eriocheir sinensis) til Tyskland fra 0st-Asia i begynnelsen 
av dette arhundre. Den finnes regelmessig i Sydvest-Jylland, men 
ser ikke ut til a yngle der. Streifindivider er ogsa tatt i Syd-Finnland 
og flere steder i Sverige, bl.a.i G0teborgstraktene. Men savidt jeg 

vet, er den ikke kjent fra norske farvann. 
Rur danner ofte en kraftig bevoksning utenpa skip, og mange 

arter av rur er blitt spredt med skip. I fj[erebeltet i Australia og 
New Zealand lever ruren Elminius modestus. I 1945 ble den funnet 
pa syd-0st kysten av England. Man vet at den ikke fantes der 
i 1939, og det er sannsynlig at den kom inn under krigen da 
forholdene med mange skip som ble liggende lenge i samme havn, 
sikkert gjorde det lettere for den a fa fotfeste. Det er sannsynlig 
at den fulgte med invasjonsfart0yene over til Normandie i 1944, og 
na er den utbredt fra Nord-Spania og Portugal i syd til den dansk
tyske grense i nord (Barnes og Barnes 1960, Petersen 1962). 
Elminius sHir seg helst ned h0yere opp i tidevannssonen enn var 
vanlige rur Balanus balanoides. Men etter hvert som Elminius blir 
tallrikere pa et sted, brer den seg nedover og fortrenger Balanus. 
Elminius er en lite kresen og seiglivet form som trives best i havne
bassengenes brakkvann. Den har vist seg a kunne overleve en 
17-d0gns transport gjennom tropene, inkludert ferden gjennom 
Panamakanalens ferskvann. Det er ikke umulig at den ogsa vil 

kunne dukke opp hos oss. 
Av andre rur som er transportert med skip, kan nevnes Balanus 

eburneus som er kommet fra Nord-Amerika til Middelhavet og 
England. Det er ogsa de som mener at Balanus improvisus, den liUe 
ruren som blant annet finnes under b0yer og smabater i Skagerak
omradet, er kommet med skip fra Nord-Amerika til Europa. Fra 
den nordlige halvkule er den ogsa kommet helt ned til Australia. 
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Som man ser, er disse importerte arter forst kjent fra andre 
europeiske land for de eventuelt har nadd frem til oss. En unn
takelse danner den amerikanske smamaneten Qonionemus murbachii. 
Det forste europeiske eksemplaret av denne art ble tatt i Oslo
fjorden i 1921, og senere er den kjent ogsa fra Bahusliin og Frank ~ 
rikes kyster. 

Mange arter blir slept langt utenfor sitt naturlige utbredelses ~ 
omrade og havner under miljoforhold hvor de ikke kan greie seg. 
Men av og til kan de finne helt spesielle forhold som gjor at de 
kan fa fotfeste. Et eksempel pa det danner kalkr0rsormen Mer

cierelLa enigmatica i Kobenhavn. Denne ormen ble forste gang 
funnet i Nord-Frankrike i 1923 og fikk artsnavnet «den gatefulle». 
Sannsynligvis stammer den fra India, men innslept med skip finnes 
den na i mange havner fra tempererte til tropiske strok. Det var 
uventet at den skulle dukke opp sa langt nord som i Kobenhavns 
havneomrader hvor den ble funnet i 1953 sammen med brakk
vannskrabben Rhithropanopeus harrisi som ogsa var importert 
(Rasmussen 1958). Men nettopp i de delene av havnen hvor den 
var utbredt, brukes vannmassene til kjolevann i industrien, og 
dette gir vannet en temperatur som ligger ca. 5° C hoyere enn 
havnevannet ellers. Og det var det Mercierella trengte for a kunne 
leve sa langt nord. 

De eksempler som her er nevnt, viser at det oftest er grunt
levende arter med stor toleranse for temperatur og saltholdighet 
som er blitt innfort. Det er all grunn til a holde utkikk hos oss 
etter tegn til mulige nye innvandrere slik som ruren Elminius 
modestus, og srerlig bor toffelsneglens videre skjebne forfolges. 

Summary 

The slipper limpet (Crepidula fomicata L.), a new element 
in the Norwegian fauna 

In the beginning of June 1962 a sexually mature female individual of Crepidula 
fomicata was collected at Sklltoy (near Kragero) on the southern coast of Norway. 
Crepidula had already been observed in this region the previous summer. 
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Fauna 8: 60-62. 

Prestrodkilens vadefuglfauna 

Av Magnar Norderhaug 

Innledning 

Prester0dkilens fauna omfatter minst 25 arter av Norges 
vadefugler. Disse er alle pavist i eller ved den vel kilometerlange 
brakkvannsbukta ved Tonsbergs bygrense. Grunnet regulerings
planer og utfyllinger star na dette omradet i ferd med a odelegges. 
Omradet er tidligere beskrevet i Sterna (Norderhaug 1962), og 
omradebeskrivelser og den naturvernmessige siden av saken skal 
ikke ber0res i denne artikkelen. 

Hensikten med det foreliggende er a gi en sa samlet oversikt 
som mulig over Prestr0dkilens vadefuglfauna, delvis ment som et 
bidrag til var viten om vadefugl og vader-trekk pa det lavere 
0stland, dels som et bidrag til arbeidet med a beskytte denne 
enestaende fuglelokalitet. 

Prestr0dkilen har som vader-biotop primrert betydning som 
rastepJass pa var- og hosttrekk, sekundrert som hekkeomrade. 
Hekking av vadefugl i omradet har i de senere ar gatt tilbake som 
folge av utfyllinger og uro i omgivelsene. Som rasteplass pa trekk 
synes omradets verdi uendret. 

Det foreliggende bygger i det vesentligste pa forf. egne observa
sjoner i de 8 siste ar, 1955-1962, supplert med tilgjengelige 
observasjoner fra andre Vestfold-observatorer. Av spesiell verdi 
i sa mate har vrert Hakon Baust Hansens, Jan Michaelsens og 
Ragnar Syvertsens relativt kontinuerlige observasjonsrekke i 1962. 
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Deres gode observasjonsteknikk og journaIf0ring har gjort deres 
notater til et viktig bidrag, for hvilket jeg her vil fa takke. Der 
spesielle observasjoner er nevnt i teksten, er kiide oppgitt i de 
tilfelle det ikke er egne observasjoner. For overnevnte observat0rer 
er da forkortelsen (BH/M/S) benyttet. 

I det f0lgende er det gjort fors0k pa a sammenfatte de fore
liggende observasjoner til en generalisering av den enkelte arts 
forekomst og trekkforhold. Dette medf0rer seIvsagt en fare for 
utelatelse av vesentlige detaijer, samt apner muligheten for feil
slutninger. Det foreliggende materiale er imidlertid sap ass stort at 
i et hvert fall hovedtrekkene skulle vrere riktige. 

Observasjoner fra T0nsbergdistriktets annen gode vader
lokalitet, Ilene, er ikke benyttet direkte til det foreliggende, bare 
i visse tilfelle som sammenlikningsgrunnlag. 

Fig. 1. Heitende myrsmper, Prestr0dkiLen h0sten 1961. Individet tiL venstre har rester 
av sommerdraktens m0rke bukflekk i behold. 

Dunlins (Calidris alpina) on the feeding grounds in Prestriidkilen, autumn 1961. 

(Foto : M. Norderhaug) 

Pilviste vader-arter, deres forekomst og trekk 

Tjeld, Haematopus ostralegus: Sees pa var- og h0sttrekk. Vanligst 
pa vartrekk. Ankommer Prestr0dkilen noe senere enn ute i Oslo
fjorden. Tidligste ankomst 4/3 (1961). Ankomst i siste trecljedel 
av mars og f0rste uke av april er mer vanlig. Opptrer mest i sma
flokker pa 1- 7 individer, av og til i flokker pa 20-25 stk. Pa 
h0sttrekk sees den bare spredt i august-september. Som tiIholdssted 
foretrekker tjelden omriidets mer steinete deler. 

Vipe, Vanellus vanellus: Vanlig rugefugl. Som trekkfugi er den 
tallrikest pa h0sttrekk. Ankomsten om varen varierer. Tidligste 
observasjon er 8/3 (1959) (P. Tj0nneland). H0sttrekket i omriidet 
synes avsluttet omkring manedsskiftet oktober/november. Hek
kingen tar til allerede i april. I 1957 fantes et reir med to egg 11/4, 
i 1959 ett med tre egg 12/4. I 1958 (meget sen var) foregikk egg
leggingen noe senere, og fullagte kull fantes f0rst i slutten av april. 

Sandlo, Charadrius hiaticula: Kun pavist hekkende en gang 
(pa Kilens 0stside), men hekker muligens arvisst. Som trekkfugi er 
sandloa vanlig bade pa vaT- og h0sttrekk. Arten ankommer i siste 
tredjedel av mars og er vanlig forekommende i april. Tidligst 
noterte ankomst er 19/3 (1961). Pa h0sttrekk er den vanlig i om
radets mindre sumpige deler i slutten av august. Den er sett sa sent 
som i begynnelsen av oktober. 

Dverglo, Charadrius dubius : Spredt hekkefugl. Pavist hekkende 
f0rste gang i 1957, da dununger ble funnet i f0rste uke av juni 
(0. Hagelund/H. Holgersen). I senere ar er ogsa arten funnet 
hekkende. Et reir bIe b1.a. funnet i 1962 (BH/M/S). Dvergloa 
ankommer betraktelig senere om varen enn sandloa. Tidligste 
noterte observasjon er 28/4 (1957), men vanligst er ankomst i 
f0rste uke av maio Fra h0sttrekket foreligger fa observasjoner. Om 
varen og sommeren sees arten oftest i omradets indre deler. 

Tundralo, Squatarola squatarola: Forekommer pa h0sttrekk. 
I Prester0dkilen ble den f0rste gang pavist h0sten 1959, og er siden 
funnet arlig. Fuglene sees enkeltvis eller i smaflokker, aIle i 
vinterdrakt. Arten opptrer av og til i selskap med andre vadere. 
Vanligst sees tundraloa i slutten av september og i f0rste halvdel 
av oktober. Tidligste observasjon pa h0sttrekk: 19/9 (1960), da 
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7-8 individer ble sett i to flokker. Ved Ilene, Sem, er arten sett 
sa tidlig som 4/9 (1962) (BH /M/S). Bade i 1960 og 1961 er tundralo 
sett sen ere enn den av Collett (1921) angitte dato for seneste skutte 
eksemplar ved Fredrikstad, 12/10 (1886). I 1960: 16/10. I 1961: 
22 /10. Ett eksemplar i full sommerdrakt ble sett i omradet 17 /6 
1962. Hvorvidt dette dreier seg om regulcer oversomring eller om 
et individ fra et spredt, upaaktet vartrekk, er vanskelig a si. Som 
tilholdssted velger denne arten, som de 0vrige arter av 10, omradets 
mer t0rre og steinete deler. 

Heilo, Pluvialis apricaria: Tilsynelatende arlig pa h0sttrekk. 
Fra vartrekket er det bare gjort en observasjon i omradet. Ett 
enslig eksemplar ble sett 23/4 (1961). I Prestt0dkilen er den aldri 
sett i st0rre antall enn fern av gangen. Ved Ilene er inntil 31 sett 
i flokk (5/10-62 (BH/M/S)). 

Enkeltbekkasin, Qallinago gaHinago: Hekker i mindre antall. 
Vanlig pa var- og h0sttrekk. Ankomsten om varen noe uregelmessig, 
vel avhengig av vcerforholdene. Tidligste varobservasjon er 4/3 
(1962). Vanligere er ankomst i siste tredjedel av april. Pa h0sttrekk 
sees den oftest til siste tredjedel av november. Ellers foreligger 
spredte observasjoner sa sent som fram til 29/12 (1957). Ett eksem
plar ble da sett, og dette kan tyde pa overvintringsfors0k grunnet 
gunstige vcerforhold. Det var da mildt og nesten isfritt i omradet. 
Overvintring er ikke mulig under normale forhold, grunnet 
isdannelser. Arten har vesentlig tilhold i omradets mest sumpige 
og vegetasjonsrike deler. 

Dobbeltbekkasin, Qallinago media: Arten kan ikke betraktes 
som sikkert pavist, men en rekke observasjoner av «store» bekka
siner taler for at den kan finnes under h0sttrekk. 

Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus: Kun to sikre observa
sjoner i omradet, en fra vartrekk og en fra h0sttrekk. Ett eksemplar 
ble sett under gode forhold 19/11-61. Det neste ble sett, likedan 
under gode forhold, 9/4-62 (BH/M/S). For 0vrig er det tidligere av 
og til bemerket mindre bekkasiner med en oppf0rsel som tyder 
pa at det kan ha vcert kvartbekkasin. Bade for denne arten og 
dobbeltbekkasinen gjelder at sikker artsbestemmelse vanskelig
gj0res av bekkasinenes mest vanlige tilholdssted, de vegetasjonsrike 
sumpomradene i omradets indre del. For kvartbekkasinen gjelder 

for 0vrig at mange ikke er oppmerksomme pa artens spesielle 
adferd nar den st0kkes. Nar den sktemmes pa vingene, er det ofte 
rett foran f0ttene pa observat0ren. Den letter da uten en lyd og 
lar seg falle ned i vegetasjonen igjen, ofte bare 10- 20 meter vekk. 
Dette kan gjenta seg flere ganger om den skremmes pa ny. 

Rugde, Scolopax rusticola: Kun bemerket en gang pa vartrekk 
i omradets ytre del, ved Trceleborg. 

Storspove, Numenius arquata: Sees pa var- og h0sttrekk. 
Ankommer vanligst i f0rste uke av april. Den er tidligst sett 31/3 
(1962) (BH /M /S). Sees som vanlig i april og utover i maio Savel 
i juni som juli sees spredte individer, vel hunner pa trekk. Om 
h0sten sees storspover i august og september, mest enkeltvis eller 
i spredte smaflokker. Storspovene har for det meste tilhold i om
radets midtre del. 

Smaspove, Numenius phaeopus: Fra vartrekket kun en observa
sjon. Tre stk. ble sett 3/5-62 (BH /M /S). Fra h0sttrekket er det to 
observasjoner, hvorav en usikker: Ett individ ble sett pa trekk 
over Kilen 18/7-58. I 1961 ble muligens ett eksempar h0rt 10/8. 

Svarthalespove/islandsspove, Limosa limosa: Ett individ ble 
sett 18/5-58 (Norderhaug 1959). Fra 1956 foreligger dessuten en 
usikker observasjon fra varen (22/4), men meget tyder pa at det 
har vcert et eksemplar av en av disse raser. 

Lappspove, Limosa lapponica: Sees pa var- og h0sttrekk. Det 
foreligger flest varobservasjoner, og den b0r sannsynligvis betraktes 
som fast vartrekkgjest i omradet. Fra h0sttrekket fcerre og mer 
spredte observasjoner fra august/september. Pa vartrekk er den 
sett sa tidlig som 22/4 (1962 (BH/M/S)) og 23/4 (1961), og flokker 
pa 1-7 individer sees til midten av maio Flere ganger om varen 
er det sett lyse individer (individer i sen vinterdrakt). Lappspovene 
sees som regel bare midt ute i bukta, der de vader omkring, ofte 
i vann til buken. 

Skogsnipe, Tringa ochropus: Sees pa var- og h0sttrekk. Vanligst 
pa h0sttrekk. Om varen patreffes den oftest i siste tredjedel av 
april. Om h0sten sees den pa trekk allerede spredt i f0rste del 
av juli, men blir tallrikere i slutten av maneden og ut august. Sees 
mest i spredte flokker i Kilens indre del. 
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Gr0nnstilk, Tringa glareola: Sees pa var~ og h0sttrekk. An~ 
kommer om varen merkbart senere enn skogsnipa og sees vanligst 
i omradet fra midten av mai og maneden ut. Den er pa Kilen 
tidligst sett 7/5 (1950) (0. Hagelund /H. Moller 1951). Pa h0sttrekk 
sees smaflokker fra manedsskiftet juni/iuli, men f0rst i siste 
halvdel av juli og utover i august er den vanlig. Ogsa denne arten 
har mest tilhold i omradets indte de1er, der vegetasjonenen er 
rikest. Den sees imidlertid mer pa apen mark enn skogsnipa og er 
ikke sa sky som denne. 

R0dstilk, Tringa totanus: Vanlig hekkefugl. Ankommer om 
varen omkring midten av april. Om h0sten sees den vanlig til ut 
i oktober, men under gunstige forhold kan spredte individer sees 
til ut i desember. Senest sett 28/12 (1960). 

Sotsnipe, Tringa erythropus: Arten er sett arlig i omradet siden 
1958, men bare pa h0sttrekk. De fleste er sett i august, men flokker 
pa 4-5 individer er sett til ut oktober. De observerte eksemplarer 
har vanligvis full eller delvis vinterdrakt. Den opptrer vanligvis 
i smaflokker. Sees vesentlig i omradets indre og midtre de1er. 

Gluttsnipe, Tringa nebularia: Vanlig pa var~ og h0sttrekk. Om 
varen ankommer den i slutten av april eller i f0rste uke av maio 
Den forsvinner igjen i l0pet av maL I juli maned viser spredte 
individer seg igjen, men arten blir forst vanlig i august og ut 
september maned. Spredte individer er sett i oktober, og pa Ilene, 
Sem, ble en gluttsnipe sett sa sent som 8/11 (1962) (BH/M/S). 
I Prestemdkilen har gluttsnipene tilhold overalt i strandomradene. 

Strandsnipe, Actitis hypoleucos: Sees pa var~ og h0sttrekk. Om 
varen ankommer den tidligst i f0rste tredjede1 av maL Pa hosttrekk 
sees spredte strandsniper fra midten av juli, men blir f0rst vanlig 
i august. Trekket synes avsluttet i slutten av august. Den sees 
i smaflokker pa opptil 10 individer overalt i omradet. 

Polarsnipe, Calidris canutus: I Prestemdkilen er arten kun 
pavist pa h0sttrekk. I omradet ble den f0rste gang pavist i 1957. 
Den forekommer sannsynligvis arlig om h0sten. Vanligst er 
polarsniper sett i manedsskiftet august/september og da i flokker 
pa inntil 10 stk. Enkelte individer har da rester av sommerdrakten 
i behold, mens andre har full vinterdrakt. Polarsnipene ve1ger 
omradets mer steinete de1er som tilholdssted. 
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Fig. 2. Polarsnipei vinterdrakt, PrestT0dkilen h0sten 1960. 
Knot (Calidris canutus) in winter plumage, Prestriidkilen, autumn 1960. 

(Foto: M. Norderhaug) 

Fjrereplytt, Calidris maritima: Kun sett en gang pa h0sttrekk, 
15/8~62 (BH/M /S). Kilenomradet byr neppe arten srerlig gode 
forhold, men den foreliggende observasjon gj0r at en rna vrere 
oppmerksom pa muligheten for a se den i omriidet. 

Dvergsnipe, Calidris minuta: Sees spredt og noe urege1messig 
pa h0sttrekk. I 1958 og 1962 er den saledes ikke bemerket i Kilen~ 
omriidet, mens den f.eks. i 1960 opptradte vanlig og relativt 
tallrikt. De f0rste dvergsniper er sett i siste uke av august. Videre 
kan den sees ut september maned i omradet. Den er sett flokkvis, 
11-12 individer sammen, men vanligst er enke1tindivider eller 
2-3 stk. sammen med myrsniper. Kan sees i hele omradet. 

Temmincksnipe, Calidris temminckii: Artens forekomst og 
trekkforhold ved T0nsberg er tidligere behandlet i et mindre 
arbeid (Norderhaug 1961). Ved T0nsberg er temmincksnipa bare 
funnet i Prestemdkilen. Den forekommer noe spredt og uregel~ 
messig, men nok arlig pa var~ og h0sttrekk. Pa vartrekk er den sett 
fra annen uke av mai og til f0rste uke av juni, oftest i smaflokker. 

29 



Pa hosttrekket sees arten i manedsskiftet august/september, ogsa 
da 2-3 i folge, eller enkeltvis. Er for det meste sett i Kilens indre 
del. 

Myrsnipe, Calidris alpina: Arlig, og vanlig, pa hosttrekk. 
Observasjoner av enkeltindivider kan tyde pa et spredt vartrekk 
i april. Pa hosttrekk er spredte individer sett fra midten av juli og 
fram til siste tredjedel av august. Da setter trekket inn i storre grad. 
Det vedvarer til siste tredjedel av oktober. Arten sees i relativt 
store £lokker pa inntil 60-65 individer, ofte i selskap med brus
haner og dvergsniper. Har tilhold overalt i den vegetasjonsfrie del 
av Kilenomradet. 

Tundrasnipe, Calidris testacea: Det foreligger kun en usikker, 
udatert observasjon fra august/september 1960. 2 eks. ble da 
registrert som noe uvanlig fargede myrsniper, idet tundrasniper 
til da ikke var regnet som forekommende i T onsbergdistriktet. 
Fotografier som ble tatt av fuglene, er siden blitt undersokt og 
stotter muligheten for at det kan ha va:rt tundrasnipe, uten at de 
kan regnes som holdbare bevis. Arten ble sikkert pavist ved Ilene, 
Sem, i 1961, og herfra foreligger £lere observasjoner fra 1962, som 
viser en spredt forekomst i september (BH/M/S). Pavisning av 
arten vil delvis va:re avhengig av gode observatorer som, spesielt 
i september, vier tilfeldige «myrsnipe£lokker» na:rmere oppmerk
somhet. 

Brushane, Philomachus pugnax: Forekommer bade pa var- og 
hosttrekk. Vanligst pa hosttrekk. Spredte individer i juni og juli 
kan tyde pa oversomring. Ankommer pa vartrekk tidligst i slutten 
av april (hanner). Hunner er tidligst sett i annen uke av maio Pa 
vartrekket er brushaner bare sett i spredte £lokker pa inntil 5 
individer. Om hosten blir den vanlig fra annen uke av august og 
ut september. Flokker pa 40-70 eksemplarer kan da sees. Spredte 
individer er sett til midt i oktober. Hanner med rester av sommer
drakten i behold er sett til midt i september. Brushanene kan sees 
i hele omradet, pa strandengene, i de mer steinete omradene og i de 
gjormete strandomradene. 

Forekomst og trekkforhold for Kilenomradets mer regelmessig 
forekommende vaderarter (20 arter) er vist i den pafolgende 

Fig. 3. Dvergsnipe i vinterdrakt, Prestmdkilen h0sten 1961. 
Little Stint (Calidris minuta) on migration, Pres(rodkilen, autumn 1961. 

(Foto: M. Norderhaug) 

skjematiske oversikt. Den rna kun betraktes som et tilna:rmet bilde 
av de virkelige forhold (de bygger pa de observasjoner som er 
gjort i de siste 8 ar). 

Det skal bemerkes at milde og unormalt kalde perioder var og 
host kan forarsake forskyvninger for flere arters vedkommende. 
Det samme gjelder unormale tidevannsforhold om hosten. Tidlige, 
vedvarende hoyvannsperioder vil betinge tidlig borttrekk osv. 

Sammendrag 

Til Prestr0dkilens vaderfauna kan henregnes 25 sikkert paviste, samt 2 usikre 
arter. Av de sikkert paviste arter er 5 arter kun sett 1- 5 ganger. Av de evrige 
kan minst 12 arter ansees som regelmessig forekommende pa bade var- og hest
trekk. Av de 25 sikkert paviste arter er 20 funnet pa vartrekk, mens 24 er 
registrert pol hesttrekk. Differansen utgjeres av delvis arktiske arter (sotsnipe, 
polarsnipe, fj<ereplytt og dvergsnipe). Hesttrekket i omradet er kvantitativt 
storre enn vartrekket. Bare 4 arter kan betraktes som arlige hekkefugler i omradet. 

Prester0dkilens betydning som vaderbiotop er pa mange mater enestaende. 
Pa 0stlandet fins neppe et tilsvarende begrenset omrade av samme verdi. -
Dette ber fa betydning nar Prestredkilens skjebne skal avgjeres. 
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Summary 

The occurrence and migratory status of waders in Prestrodkilen 
Prestrodkilen near Tonsberg in the Oslofjord is one of the best localities for 

waders in the South-Eastern part of Norway. On this small, brackish beach, 
25 species of waders have been found during the last 8 years. Only 4 species of 
waders breed in the area; its greatest value is as a resting place for waders on 
migration in spring and autumn. 

Notes on the occurrence and migration of 27 species are given. For the 
20 more regularys observed species, this data is also given in tabular form. 

On spring migration 20 species have been observed, on autumn migration, 
24 species. The migration of waders in the autumn is quantitatively greater 
than in the spring, but the numbers of birds are much smaller than the numbers 
seen on the South-West coast of Norway. Prestrodkilen must be considered 
as an important object for conservation as a migration refuge for waders and 
ducks. 

Litteratur 

Collett, R . (v. 0rjan Olsen) 1921: Norges Fugle. II . Kristiania . 

Hagelund, 0.1954 : Noen fuglenotiser. Fauna 7: 41-43. 

Hagelund, 0., M0ller, H. 1951: Fra Vestfolds fugleliv varen og sommeren 1950 . 


Fauna 4: 31-43. 
Norderhaug, M. 1959 : Nok en observasjon av svarthalespove pa 0stlandet. 

Sterna 3: 263-264. 
_ 1961 : Oversees temmincksnipa (Calidris temminckii) pa trekket ved Oslo

fjorden? Fauna 4 : 114-116. 
- 1962: Fra sivh0nas (Gallinula chloropus) forekomst og levevis ved T0nsberg. 

Sterna 5: 53-61. 

NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. IX 

Rekordmiil for norske slanger, og data 
om stiilorm og spissnutet frosk 

Av Edvard K. Barth 

Buorm (vanlig snog), Natrix natrix. Wildhagen (1958) refererer 
Collett/Wollebcek (1918) og oppf0rer 120,3 em som den lengste 
matte buorm i Norge; eksemplaret skriver seg fra Oslos omegn . 
Vols0e (1949) angir den danske rekord til a vcere 130 em. Gis1en 
& Kauri (1959) oppgir 132 em pa et svensk eksemplar, og omta1er 
samtidig en orm fra Halland som «skal ha malt 142 em», men den 
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er ikke oppbevart. Norling (1959) beretter en dramatisk historie, 
som ikke desto mindre skal vrere helt palitelig. Nrer Sbdertalje 
den 11. juli 1958 haqde han tak i en buorm som rna ha vrert ea. 
175 em lang. Han fikk ikke malt den og mistet den, men kunne 
sammenligne ormens lengde med sin egen h0yde og fikk derved 
et holdepunkt. I S0r-Europa skallengder pa ea. 2 meter forekomme. 

Den 1. mai 1957 tok Harald Olsen og Torstein Solh0Y en buorm 
som malte 135 em ved Mjavann i utkanten av Arendal. Eksemplaret 
er oppbevart i Zoologisk museum, Oslo. 

Den 11. september 1957 fant Gregers Gram en ham som en 
buorm hadde vrengt av seg. Den ble innlevert til Zoologisk museum 
og malte 138 em. Det er imidlertid et faktum at en ham strekker 
seg en del nar ormen krenger den av seg. Funnet ble gjort i Ersviken 
i Hurum. 

Slettsnog, Coronella austriaca. Et eksemplar pa 78 em (Larvik 
1875), nevnt av Collett/Wollebrek (1918), hadde det lengste kjente 
mal like til ny tid (Wildhagen 1958). VoIs0e (1949) angir ca. 75 em 
som maksimal lengde, mens Gislen & Kauri (1958) nevner et 
svensk eksemplar nrer Gbteborg som malte 83 em. De opplyser 
videre at det lengste eksemplaret i British museum er pa 62,3 em. 

Slettsnogen i Norge er kjent bare i de ytre kystomradene fra 
svenskegrensen til Stavanger og et stykke innover i Telemark. 
I Sverige og Finnland er den noen fa ganger funnet nord for den 
60. breddegrad. 

Den 15. september 1957 tok Asbj0rn Erichsen nrer Tvedestrand 
en slettsnog av uvanlig lengde. Straks den val' drept malte den 
86 em. Kontrollmal pa Tvedestrand h0yere skole dagen etter viste 
84 em nar ormen hang fritt og 83,3 em nar den la vannrett. Den er 
oppbevart i Zoologisk museum, Oslo, og er her innf0rt med 
82,5 em (malt 20. sept.). 

Den 10. september 1961 tok Frank Lunden et eksemplar nrer 
Digerud pa Nesodden ved Oslo. Den 11. september fikk vi den 
inn pa Zoologisk museum, og den malte da 89 em (som vanlig 
lagt vannrett uten a strekkes kunstig); vekten var 145 gram. 

Huggorm, Vipera herus. I f0lge Collett/Wollebrek (1918) malte 
det st0rste den gang med sikkerhet paviste eksemplaret 76,5 em. 
Det sktiver seg fra Gudbrandsdalen i 1863. Wildhagen (1958) 
nevner en maksimallengde pa 83 em, men dette er ikke nrermere 
begrunnet. Vols0e (1949) angir 80 em som mal pa det st0rste, 
danske eksemplaret. Gislen & Kauri (1959) sier at det foreligger 
ikke oppbevarte bevis for st0rre lengder enn ea. 75 em, men 
Harjedalen i 1919 skal angivelig 104 em vrere malt. Videre nevnes 
94 em for et eksemplar i Finnland i 1931, og Curry-Lindahl (1948) 
anser dette malet for mer palitelig enn det fra Harjedalen. 

Den 24. september 1950 tok J. C. Wehn en huggorm ved 
s0fspissen av Je10ya i Oslofjorden. Nar den ble hengt fritt etter 
halen, malte den 82,5 em. Fire dager senere ankom den til Zoologisk 
museum og malte da 81 em lagt flatt. Dette er det st0rste eksemplaret 

vi har oppbevart i museet. 
Den 19. juli 1959 tok O. Oppeb0en en huggorm pa Skottfoss 

ved Skien. Den ble ikke i=sendt, men ble oppgitt til 78 em. 
I juli 1959 tok Karsten Vogler et eksemplar 1,5 km S0r for 

Haugast01 pa Bergensbanen ea. 1030 m.o.h. (Bj0rkeskogen ligger 
her pa 1050-1100 m.o.h.). Den var 82 em lang, og malingen ble 
garantert palitelig. En orm pa 80 em ble innsendt til museet fra 
Langangen vest for Larvik. Den ble tatt av Erling Sundsasen 11. mai 
1960. - Vi kan etter dette si at de to st0rste hittil kjente huggormer 
i Norge malte begge ea. 82 em i helt fersk tilstand. 

Collett/Wollebrek (1918) sier at det vanlige antallet unger pro 
kull hos huggormen er omkring 10, og i 1906 ble det konstatert 
et tilfelle med 15 egghylstre. Hvass (1936) sier at det forekommer 
sjelden over 14 unger pro kull, men i 1925 ble 21 uf0dte unger 
funnet i en orm i Danmark. 

Den 26. juli 1958 ble det gjort et interessant funn ved Nedre 
Linnestad gard i Vestby i Akershus. Juel Kr. Frogner meddeler 
at han og to mann til slo da i hjel en huggorm pa ea. 75 em. Buken 
ble snittet opp, og ormen inneholdt 20 fullt utviklede unger sam 
la adskilt i hver sin egghi=e. 
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Stalorm, Anguis fragilis. Det st0rste, kjente, norske eksemplaret 
er fra 1885 og ma.ite 41,0 em (Collett/Wollebrek), mens det st0rste 
svenske er pa 42,2 em (Gislen & Kauri). 

Her skal omtales en vanlig stor sralorm pa 38,5 em. Den var 
i fangenskap i Zoologisk museum en tid, og den 12. september 
1962 f0dte den 12 unger. Det som kan vrere av interesse, er vekter 
og mal pa ungene. De malte alle mellom 8,0 og 8,3 em, og alle 
12 veide tilsammen 6,0 gram, m.a.o. 0,5 gram pro stk. Moren veide 
etter f0dselen 18 gram. 

Spissnutet frosk, Rana arvalis. I f0lge Gudrun Ruud (1958, 
side 36) er denne art bare kjent fra traktene langs Oslofjorden 
nordover til Oslo. Museets preparanter L. Blomberg og O. Latun 
har siden 1955 mange ganger funnet spissnutet frosk ved nordvest
enden av 0yeren (Arnestangen/Flateby). Latun tok et eksemplar 
i Leirelva pa Frogner 8 km nord for 0yeren i august 1955. Han 
sier at ved 0yeren er denne arten vel sa alminnelig som vanlig 
frosk. Den spissnutede er usedvanlig sky og dukker straks ned 
i vannet og gjemmer seg i den frodige bunnvegetasjonen som den 
synes a forlange i dammene for a like seg. Vanlig frosk har ikke 
de samme kravene i denne henseende. 

Aket0ya ligger noksa langt til hays ytterst pa Hvaler. H. 
Munthe-Kaas Lund fant spissnutet frosk der 11. juli 1957 og 
bragte to eksemplarer til Zoologisk museum. 

Den 23. mai 1959 tok Odd M0nnesland et rumpetroll i en 
bekk som gar ned til Jomfrudalstjernet i Solum nrer Skien. Fa 
anmodning fanget han samme sted enna et eksemplar den 17. juni. 
Dette siste kunne jeg med full sikkerhet bestemme til spissnutet 
frosk. M0nnesland flyttet fra Skien fa dager senere, og det har 
ikke latt seg gj0re a fa mere materiale fra Solum. Det kan imidlertid 
fastslaes at den kjente vestgrense for artens utbredelse i Norge rna 
flyttes til Solum S0rvest for Skien. 

Summary 

Maximum length of Norwegian Snakes, and data on Slow-worm 
and Moor Frog 

Ringed Snake, Natrix natrix. The previously largest Norwegian specimen 
measured 120.3 cm, the largest Danish one 130 cm, and the largest Swedish one 
132 cm. There are unverified Swedish reports of 142 cm and 175 cm. In 1957, 
however, a ringed snake was taken near Arendal, Norway, measuring 135 cm. 
In the same year a skin of 138 cm was found SE of Drammen. (But a skin may be 
somewhat stretched as compared to a live animal.) Both are stored in the 
Zoological Museum, Oslo. 

Smooth Snake, Coronella austriaca. The earlier Norwegian record (1875) was 
78 cm. The largest Swedish specimen is 83 cm. - In 1957 a smooth snake of 
82.5 cm was taken near Tvedestrand, Norway, and in 1961 a specimen of 89 cm 
and 145 g was taken near Oslo. The smooth snake is known in Norway only 
from the coastal districts between Stavanger and the Swedish border. 

Adder, Vipera berns. The previously largest Norwegian specimen on record, 
(1863) measured 76.5 cm. The largest known Danish specimen measured 
80 cm, and the largest Swedish one stored in a museum is about 75 cm. A Finnish 
observation from 1931 of 94~fm !s the maximum from that country. In 1960 
an adder was taken W of Larvik, Norway, measuring 80 cm, and in 1950 another 
was taken on Jel0ya in the O~lo·fiord measuring 81 cm; both are stored in the 
Zoological Museum, Oslo. In 1959 a specimen of 82 cm was measured near 
Haugast01 on the HardangervidCla at an elevation of 1030 meters. This specimen, 
however, was not preserved. On the 26th of July 1958 an adder was killed in 
Vestby S of Oslo measuring about 75 cm, and containing 20 fully developed 
young. 

Slow-worm, Anguis fragilis. A living specimen in the Zoological Museum, 
Oslo, bore 12 young the 12th of Sept. 1962. They measured from 8.0 to 8.3 cm, 
and all of them together weighed 6.0 g (0.5 g each). The mother weighed 18 g 
after the birth. 

Moor Frog, Rana arvalis. This species was earlier known only from localities 
along the Oslo-fiord northwards to Oslo. After 1955 it has been observed several 
times near the NW coast of 0yeren E of Oslo, and once in the Leirelv at Frogner, 
8 km N of 0yeren. In 1959 a tadpole was taken in Solum SW of Skien, in 
Telemark county. It was sent to the Zoological Museum in Oslo and identified 
as Rana arvalis. These new observations represent the northernmost and western
most occurrences of this species in Norway. 
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Smanotiser 

Asellus i T rondelag 

Som et supplement til min artikkel «Om funn av asellen (AseHus aquaticus 
(L.) sensu Racov.) ved Kautokeino, pa Lista og ved Bergen, samt en oversikt 
over funn pa 0stlandet» i Fauna, argo 15, hefte 3, S. 129-139 (1962) ska! jeg 
her omta!e et par forekomster i Trondelag. Omriidet ble undersokt sommeren 
1962, i forbindelse med regionale studier av ferskvannsinvertebrater. Jeg nevner 
i artikkelen at universitetslektor Rolf Petersen ved Norges Lrererhogskole hadde 
funnet asellen i Gaula, og etter hans anvisning fant jeg lett frem til stedet. Senere 
fant jeg ogsa asellen pa en annen lokalitet lenger oppe i Gaula-dalen. Det Iy ktes 
meg imidlertid ikke a pavise arten andre steder i Trondelag, til tross for under
sokelser pa en rekke steder der miljoforholdene burde vrere gunstige for arten. 
Undersokelsene i Finnliene ga ogsa negativt resultat, slik at forekomstene i 
Sverige fa kilometer fra norskegrensen danner de vestligste utposter for 
asellen i disse trakter. Bortsett fra 0stlandsomriidet finnes asellen i Norge bare 
som mere «tilfeldige» forekomster, noe sam nok delvis kan ha sin Arsak i at 
arten enda ikke har spredd seg til aile de lokaliteter som passer for den. 

De to Asellus-lokaliteter i Trondelag ligger begge nederst i Gaula-dalen: 

Lokalitet nr. 1: Dam (evje) ved Uddevoll bro (Leinstrand herred, Sor-Tronde
lag). Lokaliteten ligger 3 km fra Gaulas munning i Trondheimsfjorden, og 
hoyden over havet er ca. 5 m . Dammen ligger pa ostsiden av Gau!a, ca. 50 m fra 
selve elveleiet, og under star flom gar elva inn i dammen. Riksvei nr. 670 er 
fort over dammen pa en liten bra, og 50 m lenger vest gAr veien over hovede!va 
pa den store Uddevoll bro. Dammen er ca. 80 m lang, 10-15 m bred og dybden 
minst et par meter. Breddene er for en stor del leirete, og planteveksten bestflt 
delvis av arter som er assosiert med nreringsrike lokaliteter. Hydrografiske 
malinger viste hoyt elektrolyttinnho!d = 430,0 X 10_6). Dammen ble(x18
undersokt 20. august 1962. 

Lokalitet nr. 2: Gammel-elva ved Fornes (Melhus herred, Sor·Trondelag). 
Stedet ligger 14 km fra Gaulas munning, ca. 20 m o.h. Den Fornes-gard det her 
er tale om, ligger pa en oy i Gaula, idet hovedlopet gar vest for garden, mens 
Gammel-elva gar lenger ost. Gammel-elva er derfor a oppfatte som en utbuktning 
av selve Gaula. Riksvei nr. 50 er fort over Gammel-elva pa en fylling og en liten 
bro, og asellen fantes bAde pa ost· og vestsiden av veien. Ca. 500 m lenger sor 
krysser veien igjen Gammel-elva, og asellen finnes trolig ogsa her, men stedet ble 
ikke undersokt. Lokaliteten preges delvis av leirete strender med mange av de 
samme planter som fantes i dammen ved Uddevoll bro, men elektrolytt-innholdet 
(XIS = 109,0 X 10-6) var som ventelig lavere enn i den mere avstengte dammen 
ved Uddevoll. Stedet ble undersokt 9. september 1962. 

Summary 

The occurrence of Asellus aquaticus (L.) sensu Racov. in Trondelag seems to be 
restticted to an isolated area around the lower parts of the River Gaula. Here 
the species has been found in a pond 3 km from the point where the river meets 
the sea. The pond is flooded by the river at high water level. The species has 
also been recorded from a part of the old river path about 14 km from the 
river mouth. 

Jan 0kland 
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Representant for sjohestene (Hippocampus sp.) muligens iakttatt ved Larvik 
Ingenior Trygve Bn:end forteller at i midten av juli 195 8 drev han undervanns

fiske ved Svenor fyr utenfor Larvik. I en bukt som heter Bogen, med jevnt 
skranende sandbunn bevokst med litt tang, spiddet han pa ca. 2,5 meters dyp 
en fisk som var gragronn av farge og sto rett opp og ned i tangen mer bunnen. 
Den virket noe gjennomsiktig og hadde angivelig form som en sjohest . Men 
innen han nadde overflaten, mistet han fisken_ Siden har han ikke dykket i de 
traktene. Fiskens hode sto rett fremover i ca. 90 graders vinkel med kroppen, og 
halen var snodd. Han mener at fisken matte vrere minst 20 em lang, hvilket er 
i lengste laget for tidligere oppgitte mal. De to atlantiske artene er oppfort med 
bare 16 em som maksimum. Begge finnes forst og fremst i Middelhavet, men 
ogsa i Sorvest-Europa, og en av dem ved De britiske oyer. 

Summary 

In the middle of July 1958, a frog-man at Svenor lighthouse off Larvik 
(SW of the Oslo fiord) discovered, at a depth of 2,5 meters, a fish standing 
vertically in the sea-weed close to the bottom. The fish looked very like a 
Sea Horse, Hippocampus sp. He speared it, but, unfortunately, lost it. Specimens 
of this genus are not known north or east of the British Isles. 

Edvard K. Barth 

Europeisk barracuda i norske farvann? 

Et cksemplar av denne arten, Sphyraena sphyraena (Linne) , ble funnet liggende 
dod i stranden pi! oya Vealos ved Horten 27. november 1962. Den ble oversendt 
til lektor Per Hafslund, so m brakte den videre til Zoologisk museum i Oslo. 
Da fisken ble oppdaget i strandkanten, satt det et par maker og spiste pa den; 
et oye va r borte og et par em av den ene siden var hakket vekk. Totalvekten 
var 1,6 kg og totallengden 86 ern, mens kroppshoyden pa det bredeste bare var 

Europeis/, barracuda, Sph)'raena s/)/tyraena. 
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8 cm. Bildet viser det karakteristiske munnpartiet pa denne aleslanke rovfisken. 
I kroppsform kan den minne noe om horngjelen. Arten kalles av og til for 
pilgjedde. Sphyraenidae tilh0rer piggfinnefiskenes orden (Percomorphi) og er mer 
i slekt med multefiskene (Mugilidae). Europeisk barracuda kan bli opp til ca. 
en meter lang og er spesielt hjemmeh0rende i Middelhavet. Den kan ogsa opptre 
i det 0stlige Atlanterhav, men synes ikke a ha vrert konstatert nord for de spanske 
farvann. Den omtales ikke i litteratur fra De britiske 0yer eller det nordlige 
Atlanterhav. Den store barracudaen, Sphyraena barracuda, blir ca. 2 meter lang 
og finnes srerlig rundt Vestindia og i det s0rlige Atlanterhav. Den ansees vel 
sa farlig som haiene. - Forskjellige barracudaarter fiskes ofte til mat i s0rlige 
farvann, og teoretisk kan et skip ha hatt denne fisken med seg nordover og til 
slutt kastet den over bordo Den var ikke apnet og sl0yet, men fisk blir ofte 
oppbevart pa fryselager uten at de renses pa forhand. 

Summary 

On the 27th of November, 1962, a specimen of European Barracuda, 
Sphyraena sphyraena (Lin.), was found dead on the shore near Horten, midway 
up the Oslo fiord. Total length was 86 cm and total weight 1.6 kg. One eye 
and about one inch of the flank were chipped off. This species belongs to the 
Mediterranean and the Eastern Atlantic and seems never to have been caught 
north of Spanish waters. However, the barracuda is not uncommonly used 
as food, and it would seem quite possible that the specimen were thrown out 
from a ship. 

Edvard K. Barth 

Sn0gas 

I «Fauna», hefte 3, 1962, meddeler E. K. Barth at en sn0gas (Anser hyperboreus 
Pallas) ble iakttatr pa Tams0Y i Finnmark den 19. juni 1962. 

Av denne gasearten er det, i henhold til R. Collett «Norges Fugle» ved 0. 
Olsen (1921), blitt skutt to eksemplarer i 1889, ved Lista og ved And0ya; 
videre ble ett individ sett av Bernhard Hansen ved Sm01a i 1920, skriver H. 
L0venskiold i «Handbok over Norges fugler» (1947). 

I et brev til meg av ll/lZ 1962 skrev en erfaren gllsejeger, skolebestyrer 
Kristen Knudsen, Bod0, at ca. 12 sn0gjess ble sett pa tur nordover midt i mai 
1951 like vest for Bod0. 

Sn0gasen er altsa na observert 5 ganger i Norge. 

Summary 

Twelve Anser hyperboreus were seen just west of Bod0 in May 1951, one 
of 5 records for the Snow Goose in this country. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Lappfiskand ved Sandefjord 

Pa en tur til Stor0ya i Sandefjordsfjorden 26/12-1962 sa Narve Pedersen og 
undertegnede en lappfiskand, Mergus albeUus, ~. Den slo seg ned en kort stund 
i en f10kk pa ca. 120 kvinender, Bucephala clangula, var tydelig pa vakt og forsvant 

innover fjorden etter et par minutter. De andre Mergus-artene, laksand, M. 
merganser, og siland, M. serrator, var ogsa tilstede. 

Pa n0yaktige samme lokalitet sa vi en d' 18/1-1953 (Fauna 6: 141). Bortsett 
fra disse foreligger sa vidt jeg vet ingen andre observasjoner i Vestfold, heller 
ikke f0r 1927 (Schaanning, Norsk Om. Tidssk. nr. 8: 22-27). Det er kanskje her 
pa sin plass a papeke at henvisningen til Fauna 5: 146 under dvergtiskand 
indeks til smanotiser (Fauna 9: 153) gjelder siland og ikke lappfiskand. 

Summary 

A ~ Smew (Mergus albeUus) was observed near Sandefjord 26. Dec. 1962, 
the second record for Vestfold County. 

Einar Brun 

Ny lokalitet for r"'rsanger i Norge 2 

26. desember 1962 ble et gammelt rede av mrsanger, Acrocephalus scirpaceus, 
funnet ved B0rsesj0 i Gjerp~q, nrer Skien. Det var hengt opp ca. 10 m fra sj0siden 
inne i et 70--80 m bredt ;takmrbelte nrer Ud0psoset. H0yden over isen var 
ca. 110 cm. Det var delvis l!2isnet fra mrene, men hang fremdeles i to-tre stykker. 
Materialene var vesentlig fine stra, utforingen var sannsynligvis fait ut. Mal: 
st0rste indre diameter ca. 5 cm, st0rste ytre diameter ca. 7 cm, dybde ca. 4,5 cm 
og total h0yde ca. 6 cm. 

B0rsesj0 og den f0rste delen av utl0pselven er omgitt av bl0te myrer med 
kraftig vegetasjon av takr0r og andre vanlige sump- og vannplanter. Biotopen 
minner mye om f.eks. s0renden av Borrevannet ved Horten. 

Summary 

An old nest of a Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus, was found in a 
marshy area on Lake Borsesjo, near the town of Skien. Approximate diameter, 
7 cm; depth, 4.5 em; total height, 6 cm. 

Anders Klemetsen 

Bred0ret f1aggermus, Barbastella barbastellus (Schreiber) 

I Fauna, hefte 2 1962, side 108, nevner jeg 3 funn av denne art i Norge. 
Dessverre hadde jeg da uteglemt et funn fra ny tid som ble publisert av Per 
Hafslund i Fauna, hefte 2 1949, side 64. Dette 4. eksemplar for Norge ble iflg. 
Hafslund tatt i en grubega'ug pa Konnerud ved Drammen i f0rste uke av april 
1949. Det er oppbevart pa Drammen off. h0yere almenskole. Hafslund forteller 
na at han aldri senere har St0tt pa denne flaggermusarten. 

Summary 

In addition to the 3 Norwegian records of BarbasteUa barbaste!lus mentioned 
in «Fauna» 2/1962, a fourth record is known, of a specimen collected in 1949 
from a mine entrance near Drammen. 

Edvard K. Barth 
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Sen f",dsel av reinkaiv 

Mathis KV£erne meddeler at den 3. juli 1962 ble det iakttatt en nyf0dt 
(enna vat) reinkalv nord for Hjerkinn i omradet mellom jernbanen og Kolla. 

Summary 

On 3 July 1962 a newly-born reindeer calf was observed in the Hjerkinn area, 
Dovre. 

Edvard K. Barth 
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I.P.C. Oslo 1962. 232 s. Pris kr. 50,00. 

«International Publishing Company» er en sentral som har distribuert 
verdifull og usedvanlig vakker litteratur om natur og dyreliv fra mange land, 
fra Skandinavia til selve Sydpolpunktet. Bokene oversettes og tilrettelegges av 
de respekrive lands egne fagfolk, men trykkingen finner sted i Sveits. 

Nylig er boken «Europas dyreverden)} kommet i norsk utgave. Den er f0rst 
og fremst et fotografisk praktverk med 280 bilder, hvorav 24 helsides fargebi lder, 
tatt av en lang rekke dyktige fotografer. Den norske tekst er gjennomarbeidet, 
korrigert og tilrettelagt av cando real. John Krog og cando real. Per 0ynes. 

Bokens forste bilde er et helsides flyfoto av en tusentallig villreinflokk pa 
Hardangervidda (Wideroe). Fotografiske fulltreffere av fugler, krypdyr, amftbier 
og fisk folger slag i slag. Insekter og marine evertebrater er ogsa representert med 
forsteklasses perler. Blant fiskene finner vi en utmerket gjengivelse av et stim 
europeisk barracuda, som i dette heftet av «Fauna» er omtalt under «Sm anotiser». 
En observ'asjon av sj0hest n£er Larvik er ogsa omtalt der; og den som anskaffer 
seg «Europas dyreverden)} , viI finne et f0rsteklasses, helsides fargefotograft av 
en sj0hest. 

Blant de mange enestaende fargereproduksjonene star kanskje det svenske 
n:Erbildet av en spilltiur som eksponent for naturtro gjengivelse av aile de vakre 
fargeval0rer. Samme fotograf (G. Nystrand) har en fornoyelig serie av to orrhaner 
i kamp. Tre koselige lavskrikunger som sover tett inntil hverandre pa en ragget 
grankvist, er han ogsa mester for. Men her rna papekes en av trykkfeilene, hvor 
billedteksten kaller dem for lovskriver. 

Teksten er kortfattet og grei. Det gis eksakte opplysninger om en rekke arter 
fra Europas dyreverden; beretninger fra «fri natur» og fra reservater, h vor sterkt 
desimerte arter har funnet fristeder. Det appelleres til at vi skal V:Ere oss bevisste 
de store og uerstattelige verdier som dyrelivet representerer. «Forst meget sent 
oppdagec en opplyst menneskehet at Yare medskapninger er en kilde til viten 
og glede, og at de dyrene vi fiemdeles kan glede oss over, er en kostbar arv som 
er betrodd oss. Fremtiden vil vise om vi har v£ert denne tiltro verdig.)} 

Edvard K. Barth 

M. A. SLEIGH: The Biology of Cilia: and Flagella. 
Pergam on Press. Oxford, London, New York, Paris, 1962. 
242 s. Pris 70 sh. 

Flimmerh ar ble sannsynligvis for f0rste gang sett hos encellede dyr i 1675 
av hollenderen Leewenhoek (mikroskopets oppfinner), ag har siden blitt pavist 
hos aile dyregruppcr. Selv hos ledd·dyrene som man tidligere trodde manglet 
cilier eller flageller, har man n~l pavist spor av demo Var viten 'om cilienes og 
flagellen es struktur er j de senere ar utvidet betrakrel ig,. takket V:Ere elektron. ' 
mikroskopet. Dette understrekes spesielt av de mange utmerkede mikrofotogra
fier og skisser av cilienes ultrastruktur so m boken er forsynt med. Disse nyere .. 
unders0kelser har vist at flimmerharene hos planter og dyr er bygget pa samme 
mate, og den samme grunnplan finnes det ogsa spor av i·de ·lysoppfattendecel ler 
i vart 0ye, i insektenes sanseorganer og i de centrosomer som del tar i celledelingen. 
Tallrike fysiologiske eksperimenter har pavist ulikheter ' og likheter ' mellom 
cilienes og muskelcellenes kontraksjonsmekanisme, men til tross (or det store 
eksperimentelle materi ale som foreligger, er de forsak som er gjort pa a forklare 
cilie·bevegelsene, enna rent spekulative. 

Boken saker a sammenfatte var nav:Erende viten om flimmerharenes (= cilier 
og flageller) struktur og fysiologi (litteraturreferanser opp til 1961). Den henvender 
seg f0rst og fremst til dem som arbeider innen feltet, men biologer som ansker 
orientering utover sitt snevre fagomrade, kan med utbytte lese boken dersom de 
er bevepnet med noen kunnskaper i fysiologi og biokjemi. 

Arne L0vlie , 

A. STARKER LEOPOLD OG LIFE'S REDAKSJON: «0rkenen». 
Norsk utgave ved T rygve Klunde. Gyldendal Norsk Forlag, 1962. 
189 s., mange ill. i svart-hvitt og farger. Pris kr. 39,50. 

Mange har sikkert gledet seg over de forskjellige naturserier som har vrert 
behandlet i «Life» magasin, siiledes ogsa over den om 0rkenen, som sto der 
i 1954. }J,\r man derfor tar for seg en bok som er basert pa en av disse artiklene, 
er det med store forventninger. Og man blir ikke skuffer. 

Det er bildene som dominerer boken. De kan virke overveldende, men 
nettopp sa praktfull, sa intens i fargene som man her far inntrykk av, er 0rker,>.en 
mange steder, enten det er i t01·ketid eller i blomsterflor erter regnperioder. 

Det er det internasjonale samarbeidet som gj0r det mulig askaffe oss pop,:,lrer
vitenskapelige b0ker med sa forstcklasses billedmateriale i svart-hvitt og farger. 
Ofte medf0rer imidlertid dette at bokene iIIusrreres med bilder av naturforhold, 
planter og dyr som er fremmede for er norsk publikuil', mens det ville v£ert 
0nskel ig a ha brukt mer kjente, hjemlige eksempler. Mot den forellggende boken 
kan man ikke komme med en slik innvending, for i en bok om 0rkenen rna 
n0dvcndigvis alt stoff tas fra fremmede land. 

Tek sten som knytter bildene sammen, er ordnet i 8 kapitler. Vi far vite 
hvordan 0rkenen er blitt til, blir kjent mcd det eiendommelige plante· og dyrelivet 
som er tilpasse t disse ekstreme naturforhold, og vi an: se hvordan Jnennes!cet 
har skapt orkener for igjen i de sen ere ar a gjore orkenen produktiv for oss. 
Hvert tekstkapittel folges av en serie billedsider. ' 

Mens billedstofFet er praktfullt, er det en del ting man kunne hatt Iyst til ' 
a se endret i teksten. Det er mindre ting, men det er allikevel pa sin plass a trekke 
frem enkelte eksemplet, s£erlig da fra kapitlene om dyrelivet. Det er ikke sa ren't 
fa dyr som har greid a tilpasse seg liver i 0rkenen, selv om det nok ikke er sa 
mange som man (ufrivillig?) har gitt inntrykk av nar det hevdes at i orkenen 
«finnes representanter for aile arter av kjente skogsdyr og mange andre» (s. 69). 
Litt underlig er det ogsa at man ikke regner insektene med til ledd-dyrene : 
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«Ved siden av insektene frister ogsa mange ledd·dyr orkentilvrerelsen med hell» 
(s. 70). Og skulle man na lure pa hva som i denne boken menes med ledd.dyr, 
finner man at «Et leddyr er en miniatyr.mekanisme av hensynslos effektivitet, 
bygget for Ii ga pa jakt» (s. 91). 

Det er naturlig at man i en populrer bok som denne sloyfer latinske navn 
selv om det ofte voider vanskeligheter Ii finne norske navn som sier noe. Man kan 
fornorske det larinske navnet og si at «Et srudium av gerbilenes gangsystem 
i Karakumorkenen ... » (s. 77). Men hvor mange, selv blant fagzoologer, vet 
hva gerbiler er? (Det latinske navnet er «Gerbillus».) Pa dansk og svensk kalles 
de orkenrotter. Som en motsatt ytterlighet kan man fa navn som «paddefrosken» 
(s. 70) som virker som et forsok pa en helgardering til en zoologi.eksamen. 

Man kunne fortsette med en rekke liknende ting. Men en anmelder leser 
ofte en bok pa en egen mate, og det er sannsynlig at de fleste Iesere vil overse 
slike ring og bare fryde seg over de mange positive trekk ved boken. Den kan 
varmt anbefales. Her er bilder som gjor at man kan dromme seg langt bort, og 
stoff som, selv om det er populrert, gir en noe a undre seg over. 

Arne Semb Johansson 

Foreningsmeddelelser 
HALDENAVDELINGEN - NY LOKALAVDELING 

For et halvt ar siden hadde vi i Haldendistriktet 2 personlige medlemmer 
pluss ett bibliotek og en skole. Etter at Thor Larsen og undertegnede hadde 
arbeidet litt i marken og konstatert adskillig zoologisk interesse, ble det innbudr 
til et mote pa Halden off. h. allmenskole den 24. november. Et snes interesserte 
ga avkall pa lordagskveldens ovrige underhbidniU1:liprogram og motte opp. Det 
ble gitt en orientering om N.Z.F.'s formal og arbeid, og man besluttet Ii starte 
en lokalavdeling for Halden og omegn. Et arbeidsutvalg med Aslaug Bakke, 
Rolf Froskeland, Knut Knutsen, Jan Lehre og Thore Olsen skal fungere som 
interimstyre og tilrettelegge arbeidet i samr1id med hovedforeningens styre. 

Etter forhandlingene underholdt Thor Larsen - selv «gammel» haldenser 
med fargedias og kaseri fra sommerens Spitsbergenekspedisjon. - En liten 
sensasjon til dessert' Thore Olsen viste noen fargesprakende bilder av det 
forste isfuglpar som er funnet hekkende i Norge. 

Vi onsker Haldenavdelingen velkommen og tror at den skal bli til glede bade 
for zoologi·interesserte haldensere og for N.Z.F. Allerede i starten har den 
tidobler anrallet personlige medlemmer i distriktet! Arbeidsoppgaver skulle det 
heller ikke vrere mangel pa. Man har et rikt og varierr dyreliv som srudieobjekt, 
og det er forbausende fa og spredte undersokelser som er publisert derfra. 

Vi hliper ogsa at eksemplet skal smitte. Sma lokalavdelinger i yare mindre 
byer (og i landdistriktene) skulle ha aIle muligheter for 1\ lykkes. Medlemmene 
vil snarr kjenne hverandre aIle sammen, vrere lette a samle til rurer, studiesirkler 
etc. - Den som kunne ha lyst til a gjore er forsok p1\ sitr hjemsted, er velkommen 
med et brev til oss. Vi vil i forste omgang sende en liste over ovrige medlemmer 
i nrerheten, og bare det a kunne komme i kontakt med likesinnede vil vrere 
verdifullt. Litt «propagandamateriale» og noen tips om hvordan arbeidet kan 
legges an i starten skal det ogsa bli en r1Id med. Ellers vil vi folge opp med rad 
og dad sa langt evner og ressurser rekker. 

C. MeJlbach·Petersen 
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