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Fangstmetoder for insekter 

Av Trygve Rygg 

For ikke sa svcert mange ar tilbake ble det a samle insekter 
sett pa som en raritet. I dag er det en populcer hobby for mange 
mennesker, ikke minst blant de unge. Med sin enorme variasjon 
i arter og levevis er da ogsa insektene en fascinerende del av var 
natur. Det er ikke av jaktlyst vi samler insekter, men for a lcere 
dyrene a kjenne, - hvordan de ser ut og hvordan de lever. Vi skal 
derfor sa n0yaktig som mulig notere tid og sted for hvor et insekt 
er fanget, gjerne ogsa andre opplysninger. 

Som nevnt er det en veldig artsrikdom blant insektene, og det 
nytter ikke a samle alt. For en anskaffer eller lager seg utstyr, bor 
en vcere klar over hvilke grupper av insekter (f.eks. sommerfugler, 
biller eller teger) en viI samle, og over formalet med samlingen. 
Det er f.eks. sporsmal om en 0nsker £lest mulig arter, eller om en 
trenger mange individer av en bestemt art som ledd i undersokelser 
over artens biologi. 

I denne artikke1en skal jeg kort omtale en del hjelpemidler 



for fangst av insekter og gi noen kommentarer til bruken av dem. 
Bov er et enkelt fangstredskap, anvendelig for de fleste grupper 

av insekter. Den kan brukes bade til a fange insekter i flukt og 
til a fange insekter direkte fra vegetasjonen. En hov besrar av 
ramme, oppsamlingspose og skaft. Det vanligste er rund ramme 
med diameter ea. 30 em, men hvis hoven skal brukes til a fange 
insekter i flukt (sommerfuglhov), kan den gjerne lages noe stone. 
Den trenger da heller ikke sa solid ramme som hov som skal 
brukes i vegetasjonen (slaghov). Rammen kan gjores sammenleggbar 
slik at hoven blir lettere a bringe med. Posen lages av nylon eller 
lignende stoff. Maskevidden rna ikke vrere for stor i forhold til 
insektene sam skal fanges. Dybden i posen b0r vrere minst det 
dobbelte av diameteren slik at en far en lukket pose ved a dreie 
hoven. Bvis posen festes til rammen ved hjelp av knapper el.l., 
kan en nytte flere poser til samme ramme. H0velig lengde av 
skaftet er 60-70 em. 

Nar det gjelder oppsamling av insektene fra hoven, sa kan en, 
hvis det bare er fa og lett kjennbare individer, ta disse direkte 
i et avlivingsglass. I andre tilfelle kan det 10nne seg a bruke en 
aspirator (se fig. 1). Hvis det er mange insekter i hoven, er det 
praktisk ved hjelp av en strikk a stenge insektene i en lomme 
nederst i posen. Denne kan sa puttes inn i en plastpose hvor det 
ligger en ukorket avlivingsflaske. Etter kort tid kan sa insektene 
plukkes eller t0mmes ut av hoven - alt etter hvor varsomt det 
er n0dvendig a behandle dyrene. En kan ogsa innrette seg slik at 
et avlivingsglass festes (skrus) direkte til bunnen i hoven. 

Med hoving vet en meget n0yaktig tidspunktet nar insektet er 
tatt; en kan ogsa ganske n0yaktig angi stedet, men ofte ikke 
vertplante. Hoven er et verdifullt hjelpemiddel for a unders0ke 
nar og hvor et insekt opptrer, og brukes ofte i systematisk planlagte 
unders0kelser over f.eks. svermetider og d0gnrytme. Ved slike 
unders0kelser er det viktig at hovingen utf0res etter bestemte 
regler. 

Aspirator (fig. La.) brukes ikke bare til a plukke insekter ut 
av hoven; den kan ogsa brukes til a ta sma og middelstore insekter, 
sa sam mange slags biller, teger og trips, direkte fra vegetasjonen. 
Nar en bruker aspirator, vet en n0yaktig hvor insektet er tatt, slik 
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Fig. 1. a. Aspimtor. b. Avlivingsglass. 

at en som regel kan angi vertplante og plantedel. Sky og livlige 
arter er det -vanskelig a fange med dette utstyret i solskinn am 
dagen. Om kvelden kan de samme artene vrere trege og lette a ta; 
dette gjelder bl.a. engteger og jordlopper. Til gjengjeld viI da langt 
frene individer befmne seg apenlyst pa vegetasjonen. 

Fra aspiratoren tas insektene over i en spesieU tube (flaske, 
glass e.l.) for a avlives (fig. Lb.). Til avliving kan brukes ethylaeetat 
(eddiketer) i bomull. Hvis en bruker sterke gifter som kalium- eller 
natriumeyanid, ma det utvises den st0rste forsiktighet. Figur 2 
viser en ny type avlivingstube etter dr. Frej Ossiannilssons ide 
(Ossiannilsson 1962). Den bestar av en plastflaske hvor det er 
skaret hull i lokket, og gjennom dette hullet er det loddet en 
plasttrakt. Loddingen gj0res ganske enkelt ved a varme opp plasten 
over en flamme. Den Hlle perforerte tuben for oppbevaring av 
insektene har nummer preget i bunnen slik at en kan f0re notat 
med henvisning til tubens nr. Slike tuber er a fa i handelen. Pa 
denne flasken er det brukt eyanid som avlivingsmiddel. Cyanid.. 
krystallene bor av sikkerhetshensyn stopes inn i gips og flasken forsynes 
med giftetikett. Ethylaeetat kan ikke brukes fordi det 10ser opp 
plastmaterialet. 
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Fig. 2. Ossiannilssons flaske. (NB I Cyanidkrystallene bar swpes inn i gips). 

Feller for kontinuerlig fangst .er gjerne laget etter det prinsipp 
at de skal ha en tillokkende Yirkning pa insektene. Virkemidiene 
er Iys, farge, lukt, form m.fl. 

Lysfeller er srerlig egnet til a fange sommerfugier. To hoyed
typer ay Iysfeller er Rothamsteds (fig. 3) og Robinsons (fig. 4). Som 
det fremgar ay figurene, er lampen plassert i ulik posisjon i de 
to felletypene. I Rothamstedfellen har en utnyttet det prinsipp 
at insekter som kommer under innflytelse ay lys, gjerne vil sla seg 
ned like under lyskilden. Fangstprinsippet for Robinsons felle er 
derimot insektenes atferdsm0nster idet de flyr inn mot lyskilden. 
Et insekt som kommer under pavirkning ay lys, s0ker hele tiden 
a fa lyset inn fra samme vinkel, og dette f0rer til at insektet vil fly 
i spiral nrermere og nrermere lyskilden og til sist st0te mot en av 
seksjonsveggene i samletrakten og hayne i fellen. 

Med en enkel konstruksjon som vist i figur 4, blir hele nattens 
fangst samlet i en beholder, men det er ogsa laget lysfeller som 
automatisk skiller fangsten for hver time (Sylven 1958, Gussgard 
1960). Lyskilden og fell ens form hal' betydning for fangstresultatet. 
Engelske unders0kelser (Williams 1951) hal' vist at i en Robinson 

Fig . 3. Rotham.sted lysfelle (e. Oldroyd). W. Tak av tre eHer metal!. Cj. Skrastilte 
glassplater. K. Oppsamlingsboks. 

Fig. 4. Robinson lysfeHe (e. Oldroy). F = Samletrakt med seksjonsinndeling. D = 

Avl0pstrakt. K = Spritlampe til fordamping av tetra·chlorethane eUer ethylacetat. 


T . h. Robinson felle i bruk (foto A. Bakke). 
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lysfelle ble fangstene fra 1Y2 til 3 ganger st0rre ved bruk av en 
125 watts kvikks0lvlampe enn med en 200 watts vanlig g10delampe. 
Med lik lyskilde (125 watts kvikks0lvlampe) fanget en Robinson 
felle langt flere stor-sommerfugler enn en Rothamsted felle, mens 
forskjellen var mindre nar det gjaldt sma-sommerfugler. Forholdet 
forklares ved insektenes forskjellige tyngde og fl yhastighet. Guss
gard (1960) peker pa at insektene ofte er spesifikke i sin registrering 
av lys, og at det derfor er gunstig a bruke en lampe som gir vidt 
spektrum. 

Av de fleste sommerfugl-arter blir det tatt langt flere hanner 
enn hunner i lysfeller. Blant viklerne som Sylven (1958) tok i sine 
lysfeller pa Akarp, utgjorde hannene ca. 90 % av totaiantallet. 

Meteorologiske faktorer som temperatur, nedb0r , vindforhold 
osv. pavirker fangstresultatet. Det er derfor n0dvendig med lengre 
tids kontinuerlige observasjoner for a kunne trekke slutninger 
utover det at visse atter er funnet. M.h.t. sjansene for a fange 
tilstedevrerende arter i lysfelle er det verd a nevne at van de Bund 
(1955) aldri fikk mer enn halvparten sa mange arter pa en natt 
som i 10pet av 14 dager, og dette forholdet holdt seg meget konstant 
hele sommeren. 

Vannfeller er ganske enkelt en beholder som er mer eller mindre 
fylt med vann. Beholderne kan vrere av varierende form og st0rrelse, 
og de kan vrere av sink, glass eller annet materiale. FeHene b0r 
settes i h0yde med vegetasjonen (figur 5), men plassering pa en 
parsell svart jord f.eks. inne i en kornaker gir ogsa stor fangst. 
For at insektene skal synke raskt, er det bra a ha litt sape i vannet 
for a redusere overflatespenningen. Skal fellene sta lenger enn 
2-3 dager mellom hver t0mming, b0r en tilsette litt formalin 
for a konservere dyrene. Det rna vrere sa mye vann i feHene at 
ikke alt fordamper f0r neste t0mming. I regnvrer kan en miste 
insekter med vann som renner over hvis en ikke har en oppsamlings
eller sileanordning. Ved hyppige t0mminger er ikke flom eIler 
t0rke noe problem. 

Vannfeller er srerlig mye brukt til a fange bladlus, trips og 
fluer, til dels ogsa biller. Ved hjelp av bestemte farger pa feHene 
kan en pavirke fangstene bade i antaH og sammensetning. I fors0k 

! 

~ 

Fig. 5. Vannfelle i havrcaker. Vannskalen star pa en glassplate som bUr hordt at> en 
stativklemme. Oppa glassplaten, under s!<alen, li gger en bla plastfolic. 

med ferskenbladlus (Myzodes persicae) fant Moericke (1950) at 
dyrene skilte meIlom to fargegrupper: 
1. Langb0lgete, 660-550 fL (R0d-gul-gmnn). 
2. Kortb0lgete, inntil 400 fL (Bla-fiolett-purpur). 

Av de langb0lgete fargene reagerte dyrene sterkt pa gult og 
gr0nt, men lite pa mdt. Pa de kortb0lgete fargene viste dyrene 
ingen reaksjon. For bladlus brukes som regel gule vannfeller. 

Musolff (1958) pmvde forskjellige farger ved fangst av fritfluer 
(Oscinella spp.). Det viste seg at i havre fanget bla skaler fl ere 
fritfluer enn gule skaler som igjen fanget langt flere enn gmnne, 
hvite og mde. Ogsa Mayer (1961) fanget flere fritfluer i bla enn 
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i gule skaler. I de bia skalene kom det derimot fa individer av 
andre smaflue-arter. Gornitz (1956) viste at nepejordiopper (Phyl
lotreta spp.) ble tiltrukket av bia farge bare nar fellene var pIassert 
utenom akre av korsbIomstra vekster. 

Vannfeller er billige og enkle i bruk, og de er ogsa vel skikket 
til mange formal, selv om en bor v::ere varsom med a trekke 
slutninger pa grunnlag av kvantitativ fangst. Balogh (1958) mener 
likevel at vannfellefangstene gir et godt bilde av det han kaller 
aktivitetstettheten i vegetasjonskiktet. 

Limfeller brukes til fangst av sma, luftbarne insekter som 
bladlus og diverse fluearter. Limfeller er enkle a lage og a sette 
ut. Limet eller klebestoffet smores gjerne pa en folie som festes 
til en plate eller et mr. En kan da bare skifte folie for hver fangst. 
Det er spesielt insektlim a fa kjopt. En ulempe ved denne fangst
maten er den arbeidskrevende prosess som rna til for a I0sne 
insektene fra limet. 

Ater. De fleste insekter som normalt gar i blomster, tiltrekkes 
av stoffer som sukker, sirup, honning, eteriske oljer og alkoholer, 
og ved hjelp av slike stoffer kan vi lokke insekter til fangstappa
ratene. Som eksempel kan nevnes sukkerholdig lim til limfeller 
eller tilsetting av koreanderolje i vannfeller. 

Ater brukes ogsa som selvstendig fangstmetode, og det finnes 
flere oppskrifter pa tillaging av slike. Torre epleskiver dyppet i en 
yelling av 01, honning (som helst skal v::ere gj::eret) og sukker el' 
av de ting som blir anbefalt. Hvis en henger atene ut i tr::er eller 
busker etter morkets frembrudd om kvelden, kan en siden ga 
med lommelykt og ta insekter som «star pa aten» direkte i et 
avlivingsglass. 

En spesiell form for ate er a henge ut hunner for a tiltrekke 
hanner av samme art. 

Et forhold en skal v::ere oppmerksom pa ved alle fangst
apparater som pavirker insektene ved lys, farge, lukt eller andre 
ting, er at vi aldri helt ut kjenner effekten av disse stimuli. Virk
ningen av et bestemt stimuli kan variere med insektart, alder, 
kj0Illl, med omgivelsene osv. , og dette gjor det vanskelig a vurdere 
hvilke slutninger en kan trekke pa grunnlag av fangstresultatene. 
For enkelte atters vedkommende vet en atskillig om deres reak

sjoner overfor bestemte pavirkninger, som eksempel nevnes 
ferskenbladlus (M yzodes persicae) m.h.p. farger. 

Sugefeller (Suction traps) har verken tillokkende eller fra
stotende virkning pa insektene. De bestar i sin enkleste form av 
en sugevifte med en oppsamlingspose under. Nar viften stilles 
horisontalt, vil den ta inn en tiln::ermet konstant mengde luft 
pr. tidsenhet uavhengig av vindfol'holdene. Viften rna ikke mon
teres for lavt ned mot bakken eller annet fast underlag fordi dette 
vil gi en oppadgaende luftstmm omkring viften. Av samme grunn 
bor ogsa nettet vrere sa grissent som mulig. Det er ikke pavist 
repellent effekt av stoy fra viftene. Ogsa for sugefellene er det 
konstruert apparatur som automatisk skifter oppsamler for hve] 
time (Johnson 1950, Taylor 1951). Denne type av sugefeller kan 
bare fange insekter i flukt, men det er ogsa konstruert sugefeller 
for bakkebruk. 

Pa grunnlag av fangsten i en sugefelle kan en med ganske stor 
noyaktighet beregne det gjennomsnittlige antall individer pro vol um
enhet luft som hal' stmmmet gjennom viften. Dette gjor at suge
fellene er utmerkete instrumenter for populasjonsundersokelser 
og flyvaner. 

Taylor og Carter (1961) sammenlignet fangsten av stor-sommer
fugler i en sugefelle med 12" vifte og i en Rothamsted lysfelle med 
en 200 watts kvikks0Iv-glodelampe. Av de fleste arter ble det 
fanget flest individer i lysfellen, men for enkelte arters vedkom
mende var forholdet omvendt. Av Amphipyra tragopoginis L. bIe 
det saledes tatt 355 stykker i sugefelle mot bare 1 i lysfelle. Under
s0kelsene viste ogsa at fangstene i lysfelle kan gi et skjevt bilde 
av d0gnrytmen i flyging hos enkelte arter. 

Sugefeller er ideelle fangstapparater, men blir nok som regeI 
bade for dyre og for tidkrevende i bruk for amat0rer. Operasjons
omrii-det er ogsa begrenset. 

De fangstmetodene som er omtalt hittil, er aIle beregnet pa 
voksne, flygende insekter, eller insekter pa vegetasjon. 

Insekter som beveger seg i eller pa jorda, kan en ta i fallgruver 
ved a sette glass i jorda sa dypt at overkant av glasset er litt under 
plan med jordoverflaten. Som tak pa feUen kan en bruke en 
glassplate som legges opp pa steiner eUer lignende slik at det blir 
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en apning mellom glassplaten og fangstglasset. Ved hje1p av ate 
i fangstglasset kan en gj0re fellen mer effektiv. En annen metode 
er a drive insektene ut av sitt milj0 ved langsom oppvarming eUer 
utt0rring. Denne fangstmetoden sam f0fst ble lansert av Berlese, 
kaUes gjerne Berlese trakt. Den besrar av en fmmasket tradduk 
festet oppa en trakt sam munner ned i et oppsamlingsglass. Over 
tradduken henges en elektrisk peere. Pmven sam legges pa trad
duken viI t0rke ut ovenfra, og insektene vi! bevege seg nedover 
inntil de havner i glasset under trakten. Berlesetrakt er seerlig egnet 

Syl/nder av sink 

Fig. 6. TuUgrens konstruksjon av Berlese trake (e. Oldroyd). 

.... 1 .· · 'I...+-- Tradduk 

,I It. Trakt a v st"nk 

---- -- --- Sta flv 

for sma insekter (fig. 6). Litt st0rre dyr sam lever i sand eller 
sandjord, kan en i mange tilfeUe lettere fa tak i ved a harpe jorda 
gjennom tradduk av passende maskevidde. 

En kan ogsa ta insekter pa larve- eUer puppestadiet og sa 
«ti!trekke» det voksne insekt i kultur. Dette lar seg enklest gj0re 
hvis en samler voksne larver eller pupper. Hvis det er insekter 
som naturlig forpupper seg i jord eller larver sam lever i mtter, 
kan en legge puppene eller larvene med vertplante(de1) i en potte 
med sandjord og sa binde en hette av gaze eller lignende over 
potten, eller en kan sette potten under en klekkekasse. Den 
st0rste vanskeligheten med slike kulturer er gjerne a passe 
fuktighetsforholdene. For lav fuktighet vii f0re til utt0rking, men s 
for h0Y fuktighet lett resulterer i 0de1eggende soppangrep. F0r en 
far noen erfaring, b0r en nok regne med h0Y d0delighet i slike 
kulturer. 

Som en vi! skj0nne, er det mange mater a ga fram pa nar en 
vii samle insekter. De skal heller ikke bare fanges, men ogsa 
prepareres og monteres. Det er saledes flere sp0fsmaI insektsam
leren' rna sette seg inn i, og jeg vii anbefale nye samlere a studere 
en av de mange handb0ker am fangstmetoder og teknikk \Ted den 
videre behandling av dyrene for de setter i gang med samling. 

Summary 
Methods for collecting insects 

A description is given of the most commonly used methods for co ll ecting 
insects. 
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B0r vi overf0re den hvite bergsauen 
fra Alaska til Norge 

Av Odd Lana 

For om lag ett ar siden var mitt arbeid a f0lge vandringene til 
den store stammen av ca. 100 000 caribou i Nordvest-Alaska. Til 
observasjonene bruktes sma fly, og det var foruten caribou OgS8 
mange andre dyr vi kom til a observere. Et dyr som s<erlig fanget 
min interesse, var den hvite bergsauen, Quis daW daW. Denne 
sauen sa vi alltid noen flokker av nar vi fl0Y over Brooks Range 
om sommeren. Om vinteren var den langt vanskeligere a se, da 
var den hvite pelsen en fullkommen vernefarge. Jeg tenkte mange 
ganger, var ikke denne mesterklatreren noe a overf0re til de 
norske fjell? Vi har store fjellomrader bade pa Vestlandet og 
i Nord-Norge som er helt tomme for storvilt. 

La oss f0rst se pa hvilke arter av villsau vi har. 
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Fig. 1. Europeisk muflon , bukk. Bitdet er tatt i San Francisco Zoo. 

Europa: 
Muflonen, OVis musimon, er den eneste ville sau som finnes 

i Europa. Den er den minste av alle ville sauearter med skulderh0yde 
65- 75 cm. Fargen er pa sidene og ryggen brun med en lysere 
sadelflekk, hvit buk og .wart under halsen og pa framsiden av 
bena (Ekman 1939). Muflonen er meget hardf0r og n0ysom. 
r tidligere rider var muflonen utbredt i fjellene i Spania, Frankrike 
og pa flere 0yer i Middelhavet. I dag er det ville mufloner bare 
pa Korsika og Sardinia. Noen n0yakrige oppgaver over hvor mange 
mufloner det fremdeles finnes , har jeg ikke klart a fa, men professor 
A. Toschi, ltalia, forteller i et brev at pa Sardinia lever i dag de 
fleste mufloner i det store fiellpartiet i Gennargentu. Den st0rste 
ansamling av mufloner, omtrent 300, lever pa en «game farm» 
pa 0ya. 

I f0lge Ekman har muflonen blitt overf0rt til Karpatene, Harz, 
Taunus, Riesengebirge, Hannover og Italia med meget godt resultat. 
I Italia er det i dag etter professor T oschi flere «game farms» og 
private omrader med flokker pa 30- 50 stykker. 

57 56 



Muflonen er a flnne i mange zoologiske hager bade i Europa 
og i Amerika. De trives meget godt i fangenskap og formerer seg 
lidig. De synes a tale godt bade varmt og kaldt klima. Pa Hog
holmens Djurgard i Helsingfors h ar de hatt mufloner i mer enn 
30 ar uten noen problemer. 

Asia: 
Asiatisk muflon, O vis orientalis, er utbredt pa Kypern, Lilleasia , 

Armenia , Transkaukasia og Iran. I dette store utbredelsesomrad e 
har arten utviklet mange raser som aUe er noe storre enn europeisk 
muflon, unntatt den lille rasen pa Kypern. Fargetegningene stemmer 
stort sett overens med europeisk muflon. Den storste forskjellen 
er at hornene er storre, rettere og peker mere utover. Hunnene 
mangler alltid horn. 

Steppesau, Ovis vignei, har storre utbredelse enn noen annen 
villsau i den gamle verden. Omradet den lever i, strekker seg fra 
Det Kaspiske Hav til det vestre Tibet. Den lever for det meste 
i fjellene heIr opp til 5 000 meter, men i enkelte strok gar den 
ned pa steppene. De klimatiske forhold varierer sterkt der den 
lever, og arten rna tale bade sterk kulde og varme. 

Steppesauen er en stor sau med skulderhoyde opp til 80-90 
em. Fargen er rodaktig pa oversiden med mork sadelflekk, lyserc 
eller hvit pa undersiden og hvit hale. Bukkene har kraftige horn 
som hos eldre individer danner mer enn en sirkel pa siden av 
hodet. Lengden av hornene malt langs yttersiden kan komme opr 
i 97 em (Burton 1962). Hunnene har sma korte horn. I dens store 
utbredelsesomrade har det dannet seg £lere raser. 

Alle de tre omtalte arter, mu£lon, asiatisk muflon og steppesau, 
som aile lever vest og sor for Pamir, star nrer hverandre og sammen
fattes i en gruppe. Artene forplanter seg lett med hverandre og 
danner fruktbare bastarder. 

Argalisauen, Ovis ammon, er den storste av alle ville sauer 
med en skulderhoyde pa opp til 1,20 meter. Bukkene kan h a en 
vekt pa mer enn 200 kg, herav er hodet med hornene over 45 kg 
(Bridges 1948). Hornene er kraftige og danner ofte mer enn en 
sirkel med spissene pekende utover. Burton (1962) nevner et 
rekordhorn som har en lengde av 187 em malt langs yttersiden, 

og bredden fra spiss til spiss var 136 em. Argalisauen er grabtLln 
pa oversiden; undersiden, speilet og nesen lwit eUer gra. Den er, 
etter Burton, utbredt i fjeUene i Sentral-Asia fra Bokhara og Altai 
til Tibet og Mongolia hvor den danner flere raser. Argalisauens 
egentlige hjem er fjelltraktene over tregrensen. I Tibet oppholder 
den seg om sommeren sjelden under 4500 meter. De flestearga li
sauer lever i samme omradet bade sommer og vinter, og blir de 
ikke jaget, kan en £lokk holde seg pa en fjellrygg i flere ar. 

Sn0sauen, Ovis nivicola, star meget mer Amerikas bighornsau, 
og forskjeUen er mermest bare at snosauen har ikke fullt sa tykke 
og kraftige horn. I New York Zoovar arten nevnt som Ovis 

canadensis nivicola, en underart av bighornsauen. 
Snosauen lever pa Kamtsjatka og i fjellene nord for Okhotske 

Hav. Dessuten finnes en isolert stamme pa 70° n.br. i Syvernma
bergene ost for Jenesei, 2000 km fra de mermeste andre snosau 
(Ekman) . . 

Blasau (nahoor), Pseudo is nahooT, inntar en mellomst illing 
mellom sauer og geiter. Blasauen har en skulderhoyde pa tre fot 
og lange, svakt boyde horn. Hunnene har sma horn. Den er en 
fabelaktig klatter og lever mellom tregrensen og snogrensen oppe 
i fjeUene av Tibet (Bridges). 

Afrika: 
Mankesau (odad, aroi), Ammotragus lervia, er den eneste ville 

sau som flnnes i Afrika. Den lever i fjellene nord for Sahara, fra 
Marokko til ost for Nilen og i noen fa fjellpartier i Sahara (Burton). 
Fargen er lys rodbrun. Den mest karakteristiske er den lange 
manken som den har under halsen og pa frambena. Manken er 
lengst hos bukkene og rekker nesten ned til marken. Hornene er 
svakt krummet og blir hos bukkene ca. 70 em, noe mindre hos 
hunnene. Mankesauen regnes til en avvikende siekt. 

Mankesauen hal' i aUe tider vrert et sterkt ettertraktet vilt, men 
den har klart a holde stand i de £leste omrader. I enkelte strok 
hal' mankesauen vrert truet med utryddelse pa grunn av torke 
i flere ar og av jakt, men den hal' sa i gunstigere perioder tatt seg 
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opp 19Jen. Mankesauen er i brunst mange ganger i aret og far 
derfor lam til alle arstider. 

I fangenskap trives den utmerket og formerer seg villig. I 
zoologiske hager er det overskudd av den over alt. Den har ogsa 
stor motstandsdyktighet overfor kulde. 

I Amerika, i New Mexico, ble 57 mankesauer satt ut i 1950. 
De trives utmerket, og til tross for at en del jakt har blitt tillatt 
siden 1955, var bestanden i 1960 over 1000 stykker (Ogren 1961). 

Amerika: 
Tjukkhornsauen (Bighornsauen, Rocky Mountain sau), avis 

canadensis, er en star sau med skulderhwy'de opp til 105 em og 
vekt opp til 135 kg. Fargen er brun eller grabrun med et stort, 
hvitt speil. Det mest karakteristiske og som har gitt den navnet 
bighorn, er de tykke, kraftige hotnene som danner en spiral pa 
hver side av hodet. Det storste m:Hte horn har en lengde av 123 em 
malt langs ytterkanten, og en omkrets av 40 em ved basis (Camp 
1958). 

Bighornsauen lever i Rocky Mountains i U.S.A. med til
grensende deler i Mexico og Canada, se fig. 2. Arten viser ~n star 
tilpassingsevne, og den ser ut til a klare like godt det harde vinter
klima hoyt i Canadas Rocky Mountains som det torre, varme 
orkenklima i California. Bighorn deles inn i flere raser hvorav 
ta na er utryddet. Helt fra de forste innvandrere kom over prrerien 
har denne ville sauen vrert sterkt etterstrebt pa grunn av det 
velsmakende kjottet. Antallet gikk faretruende tilbake, men na er 
arten effektivt beskyttet, sa bestanden har okt i de senere ar. 
I 1946 var det 23 000 i U.S.A. (Camp). I Mexico og Canada er det 
langt frerre. 

Bighorn er kjent for sine harde parringskamper om hosten. 
Lammene fodes i mai og juni, og tvillinger er mest alminnelig. 

I U.S.A. har bighorn blitt overfort med hell til steder hvor den 
har vrert utryddet (Freemann 1961). Utenfor sitt opprinnelige 
utbredelsesomrade har den, sa vidt jeg har klart a fa greie pa, ikke 
vrert forsokt overfort. 

I de nordlige delene av Rocky Mountains og Alaska lever en 
nrerstaende art til bighorn. Den deles inn i to underarter, steinsauen 
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Fig. 2. Kartet viser utbredelse av III bighornsau, = steinsau og 1:1 hvit bergsau i 

Nord-Amerika. Utbredelsen av bighom og steinsau er etter Burn og Qrossenheider. 

Utbredelsen av hvit bergsau og fannin sau er etter opplysninger at! F. Jones, Wildlife 


Service, Alaska . 


og hvit bergsau. Det er nrermest bare fargen som avgjor forskjellen 

mellom disse. 
Steinsauen (Stone Sheep), avis dalli stonei. Denne er utbredt 

i de nordligere deler av Rocky Mountains og opp til grensen av 
Alaska, se fig. 2. Av utseende er den lik bighorn, men fargen er 
morkere og kan nrerme seg svart. Hornene er noe slankere enn 
hos bighorn, men oppnar samme lengde eller noe lengre. I den 
nordlige del av utbredelsesomradet blir fargen lysere, og mot 
grensen av Alaska opptrer en lys, gra variant som kalles Fannin 
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sau. Det er en overgang til den hvite bergsau i Alaska og de 
nordlige deler av Canada. 

Hvit bergsau (Dall Sheep), OtJis dalli daUi, er den minste av 
de ville sauer i Amerika. Skulderh0yden er opp til 100 cm, og 
vekten pa de st0rste bukkene blir vel 100 kg. Hornene er av samme 
type som bighornsauen, men mindre og slankere. Det st0rste 
malte horn har en lengde av 119 cm malt langs yttersiden (Camp). 
Mot m0rk bakgrunn virker hvit bergsau helt hvit, men mot sn0 
virker den noe gullig. 

Den hvite bergsauen holder seg om sommeren for det meste 
h0yt oppe i fjellene. Gar den noe nedover i dalsidene, passer den 
alltid pa a ha retretten ldar til fjelltoppene. am vinteren s0ker 
sauen alltid lenger ned over i dalsidene for a finne f0de. Adolph 
Murie (1944) som i flere ar har studert inngaende den hvite berg
sauen i Mont McKinley nasjonalpark, forteller at trekket der fra 
sommer- til vinterbeiter ikke er lengre enn 20-30 km. En del 
av dyrene holder til pa de samme omrader hele aret. 

Etter analyse av mageinnholdet fra 75 hvite bergsau i Mount 
McKinley Park fra h05t, vinter og tidlig om varen fant Murie 
f01gende: 

Tabell 1 
AntaU mager Qjennom· 

Art.: som arten ble snittsvo[um 
funnet i: i prosent 

Gress og halvgress ................ ... . . 75 81,5 

Akersnelle, Equisetum arvense ........... . 4 48,0 

Blabrer, Vaccinium uliginosum ........... . 8 14,9 

Pil, Salix spp. . ....................... . 63 10,2 

Malurt, Artemisia hookeriana .. . ...... .. . 20 5,4 

Tyttebrer, Vacciniwn vitis-idaea . ....... . . 30 4,6 

Krekling, Empetrum nigrum ............•• 14 2,7 

Rukkevier, Salix reticulata ............. . 2 1,0 


Videre nevnes 15 arter som det bare finnes svrert sma mengder avo 
am vinteren oPPs0ker sauen barf!?lykete rabber om slike 

£innes, hvis ikke, sparker den sn0en vekk med frambena. Fra 

Fig. 3. Trc ungc bakker av Iwit bergsau i Alaska. 

sommeren finnes ingen analyser, men Murie angir f0den til abesta 
av gress, halvgress og pi!. 

Ikke srerlig meget arbeide har blitt gjort for a unders0ke 
sykdommer hos hvit bergsau, men ved unders0kelser av hoder 
har en funnet stralesopp aktinom)'kose og nekrotiskstomatit. Ett 
tilfelle av lungeorm er funnet. 

Mude studerte n0ye rovdyrenes innflytelse pa bestanden. Det 
er bare ulven som har noen betydning. Ulven kan om vinteren 
srer1ig i dyp sn0 ta en del sau. De sauene som ulven f0rst og fremst 
far tak i, er de svakeste i £lokken, de helt unge, syke eller gamle 
dyr. Andre rovdyr som bj0rn, jerv, gaupe, rev og 0rn (Golden 
Eagle) har ingen betydning som desimerende faktor. 

Antallet av ville sauer i Alaska ble i 1949 anslatt til ca. 10 000 
(Jones 1963). Det har vrert en del svingninger, og srer1ig synes 
vintre med ekstra store sn0fall a ta hardt pa bestanden. 

Etter opplysninger jeg fikk fra Wildlife Service, har hvit 
bergsau aldri blitt overf0rt til andre steder. I zoologiske hager 
£Innes hvit bergsau, etter hva jeg fikk opplyst, bare i Washington 
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og Chicago Zoo med 5 stykker tilsammen. De trives utmerket, 
men fur i den varmeste tiden tilgang til et avkj0lt rom. 

Det er den hvite bergsauen som jeg mener b0r overf0res til 
fjellene i Norge. Som vi ser av omtalen av de ville sauearter, sa er 
alle disse fjelldyr, og de fleste lever under meget harde klimatiske 
vilkar. Nar en skal vurdere hvilken art som burde fors0kes i Norge, 
kunne det derfor vrere tale om flere arter, f.eks. bighornsauen. 
Om bighornsauen skriver Adolph Murie i et brev at han trodde 
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ogsa denne arten ville passe bra for de norske fjell. Da jeg likevel 
mener vi b0r fors0ke med den hvite bergsauen, er det fordi denne 
arten hos oss vil finne nrer de samme forhold som i Alaska. 

Vintertemperaturen er lavere i Alaska. Pa fig. 4 er tegnet inn det 
manedlige gjennomsnitt for nedb0r og temperatur for Hjerkin 
pa Dovre og for to stasjoner i Alaska. Den ene, McKinley Park, 
er en stasjon i utbredelsesomradet i den s0rlige del av Alaska og 
den annen, Bettles Airport, i det nordlige utbredelsesomradet. 
Bettles er kjent for a vrere en av Alaskas kaldeste steder om 
vinteren. Nar det gjelder temperaturen, sa skulle Dovre vrere noe 
gunstigere. Men det ser ut som disse dyr taler hva som heist av 
kulde bare de finner mat. Nedb0ren og spesielt sn0mengden om 
vinteren er langt viktigere enn temperaturen. Som vi ser av fig. 4, 
er nedb0ren noe mindre pa Hjerkin enn for de to stasjoner i 
Alaska. Her ogsa ligger Dovre meget gunstig an. Hvorfor jeg har 
valgt a sammenligne med Dovre, er fordi Dovre er det mest 
nedb0rfattige omri'tdet vi har. Ved siden av sn0mengden sa er det 
ogsa sn0ens beskaffenhet, isdannelse og skare, som rna vurderes. 
Her har jeg ingen meteorologiske data a bygge pa, men jeg skulle 
tro at der ligger Alaska litt bedre an. Det er mer jevn kulde i 
Alaska, spesielt i den nordlige del, men selv her trenger det av og 
til mildvrer fram og lager isdannelser og skare pa sn0en. De s0rlige 
deler at Alaska, Kenai Peninsula og den s0rlige del av Alaska 
Range, hvor ogsa hvit bergsau holder til, har st0rre nedb0rmengder 
enn McKinley Park. For dette omradet skulle sn0forholdene bli 
mere lik hva vi har i vare andre fjellomrader i Norge. De klimatiske 
forhold i Norges fjell, srerlig om vi velger Dovre, skulle passe 
meget bra for den hvite bergsauen. Sii senere, om det ble et tilfreds
stillende resultat her, kunne den overf0res videre til andre fjell 
i Norge. 

Floraen i Alaska og i Norges h0yfjeU er svrert lik, og som vi 
ser av tabell 1, vil den hvite bergsau finne samme f0den i yare 
[jell, som den er vant til fra Alaska. 

Noen fare fra rovdyrene kan vi se bort fra. Ulv er det jo bare 
noen fa igjen av i Norge. 

Noen farlig konkurrent for reinen vil den neppe bli. Om 
sommeren vil reinen og bergsauen spise de samme planter, men vil 
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likevel ikke vrere a finne -sammen. Bergsauen vii beite hoyt oppe 
i fjellet, mens reinen vil holde seg til de noe lavere partier. Om 
vinteren soker reinen etter lav, noe bergsauen ikke spiser. 

- Tidligere har moskusoksen blitt overfort til Norge, og det er 
bare pa Dovre at det har vrert noenlunde vellykket. Moskusoksene 
pa Dovre er i god kondisjon og synes a trives utmerket, men 
formeringen er svrert liten, ja, sa svak at det er fare for bestanden. 
Hvit bergsau far ett lam, svrert sjelden tvillinger, hvert ar. Den 
skulle derfor etter min mening kunne bli et godt jaktvilt i Norge 
etter en del ar. Aile erfaringer fra ville sauer i zoologiske hager 
og fra overforinger til andre omrader viser at de formerer seg 
uten vanskelighet over alt. 

En matte starte med 6-7 eksemplarer og holde disse i fangen
skap pa en fjellgard, og sa etter at de hadde formert seg opp til 
et tilstrekkelig antall, slippe dem i fjellene. 

Men hvor skal en fa tak i hvit bergsau? En kan med en gang 
se bart fra zoologiske hager. Der fmnes det alt for fa. Sauene 
matte fanges i Alaska eller Canada og sendes hjem derfra. Det 
forste ma vrere a fa tillatelse fra Alaska Game Department, Juneau. 
En slik tillatelse vil neppe vrere vanskelig a fa, ftkk jeg opplyst 
der. Skal sauene fanges i Canada, rna tillatelse gis av Game Director, 
\X1hitehorse, Yukon Territory, Canada. 

Etter det jeg har unders0kt, skulle det vrere mulig a fa til Norge 
et tilstrekkelig antall av hvit bergsau for en overkommelig pris. 
Til gjengjeld vil vi fa et verdifullt jaktvilt. I Amerika er villsau 
et svrert ettertraktet vilt, og etter manges mening er kj0ttet av 
villsau det beste viltkj0tt som finnes. 

Summary 

Should we introduce the Alaskan Dall Sheep? 

One of the two native wild sheep found in North America, the Dall , or 
\'Vhite, Sheep (Ovi s claW daW) is a highly prized big game species which the 
author believes could be successfully established in Norway, for instance on 
Dovre. 

This sheep prefers high, rocky, mountainous regions, but, especia lly in 
winter and whenever food is scarce, also wanders down into the valleys. Food, 
consisting mainly of grasses and species of Salix, Equisetwn, and Vaccinium, is 
found-iil winter on windswept ridges or- by kicking away the snow cover. Num

bers. in Alaska, are controlled prim arily by wolves; bear , wol\'erine, lynx, (ox, 
and eagle are not serious predators. 

The Dall Sheep has never been introduced into other areas but seems to 
thrive in captivity. Temperature, precipitation , and vegetation conditions in 
Alaska are very similar to those in Norway, especially on Dovrefiell where 
snow cover, the most important limiting factor, is minimal. The sheep should 
not compete with reindeer because they will be foraging at different altitudes 
in summer and feeding on different plants in winter. _ 

To estab~ish Dall Sheep in Norway we should start with about 6- 7 individu~ls 
end keep them in captivity on a mountain farm until there is a large enough 
population to release into the mountains. The sheep are not available from 
200S; they would have to he captured in Alaska or Canada and shipped out 
by plane. 
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I 
Observasjoner av skoglemen [Myopus 
schisticolor (Lil~ieb.)] 

Av Ival' Mysterud 

et tidligere nummer av Fauna (Mysterud 1961) er omtalt 
endel observasjoner av skoglemen fra Nordmarks-omradet, skogs
traktene nord for Oslo. Observasjonene ble gjort i 1959, som 
i disse traktene var et ar med stor smagnager-bestand. Etter et ar 
med lav smagnager-frekvens i 1960 kunne en i 1961 merke en 
ny og meget rask oppgang, srerlig utover ettersommeren og h0sten. 
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Vinterbestanden 1961-62 var star, og smagnager-frekvensen var 
h0')' allerede tidlig pa varen i 1962, sam ble et typisk «smagnagerar». 
Parallelt med et oppsving i bestanden av klatremus (Cleithrionomys 
glareolus) og markmus (Microtus agrestis) skjedde der ogsa i 1962 
en markert 0kning i bestanden av skoglemen (M),opus schisticolor). 
Denne artikkelen inneholder noen observasjoner av skoglemen 
sam ble gjort i dette omradet i 1962. Andre observasjoner ble 
gjort av dt. philos. Kare Eigmork (Elgmork 1963, dette heftet 
s. 75). 

Til tross for at forholdene ble viet kontinuerlig oppmerksomhet 
fra 1959 av, ble skoglemen f0rst patruffet den 19. februar 1962. 
En skoglemen hadde forvillet seg ned i en kj0revei ved Heggelia 
og klarte ikke a forsere de h0ye bt0ytekantene, slik at observat0ren 
greide a fange den levende. Dyret viste f0rst den unnvikende 
reaksjon sam er karakteristisk for skoglemen (Collett 1911-12), 
men da dette ikke nyttet, satte den seg pa bakbeina og freste og 
skreik. Dyret d0de etter 15 timer i fangenskap. Eksemplaret hadde 
totallengde 88 mm og veide 10 gram. Det kan vrere verdt a nevne 
at den gule lendeflekken sam er arts-karakteristisk for skoglemen, 
mangler pa dette eksemplaret, dog var det mulig a skimte enkelte 
har med svak gul spiss. Farfatteren har ikke kunnet finne noe 
i litteraturen sam nevner at den gule lendeflekken mangler i skog
lemenens vinterdrakt. Dyret er oppbevart pa Zoologisk labara
torium, Universitetet i Oslo, Blindem. 

F0rst mot slutten av juni 1962 ble det en pafallende stigning 
i frekvensen av observerte skoglemen, noe sam vel har sammen
heng med at arets ungeproduksjon begynte a gj0re seg gjeldende 
pa denne tid . I forbindelse med det foregaende kan nevnes at pa 
de eksemplarer som er observert i perioden juni-september, var 
lendeflekken markert og tydelig. 

I alt ble 18 individer patruffet, og observasjonene er gjengitt 
i f0lgende liste. Der oppiysningene stammer fra andre enn for
fatteren, er observat0rens navn tilf0yet i parentes. Jeg viI benytte 
anledningen til a takke viltstellkonsulent lnge Fuglenes, S0rkedalen, 
og cando mag. Atle Seierstad, Oslo, sam begge har bidratt med 
opplysninger. 

Observasjoner av skoglemen i 1962: 

19/2 1 eksemplar ble fanget levende i kjoreveien ved Heggelia, Norderhov. 
(lnge Fuglenes.) 

30/6 1 eksemplar funnet som rovfuglbytte pa en stubbe nord for Langlia, 
Norderhov. 

1f7 2 eksemplarer iakttatt furasjere i omradet Heikampen, Oslo. 
1 eksemplar fanget i felle syd for Kringla, Norderhov. 

7f7 1 flatklemt eksemplar funnet i kj0reveien ved Vest·Hakkloa, Oslo. 
(Atle Seierstad.) 

14/7 	 3 eksemplarer funnet i kj0reveien lungs Langlivannet, Oslo. Det ene 
eksemplaret var flatklemt, de to andre III lIskadde helt ute pa kanten 
av veibanen. 

23/7 	 1 eksemplar (bakre halvdel) fun net i kjoreveien nord for Skjrersj0en, Oslo . 
t flatklemt eksemplar funnet i kj0reveien ved Fortjern, Oslo 
1 eksemplar ble sett krysse kj0reveien ved Bj0rnsj0en, Oslo, kl. 1845. 

S/R 1 eksemplar funnet ved et fjellvakreir i terrenget ved Storflatan, Norderh. 
26/8 1 flatklemt eksemplar fllnnet i kj0reveien ved Heggelia, Norderhov. 
16/9 1 eksemplar fllnnet ved Svarten, Norderhov. 

1 eksemplar {linnet i en skogsbilvei ved Hogflaka, Norderhov. 
1 flatklemt eksemplar (linnet i kj0reveien ved Langlivannet, Oslo. 
1 eksemplar (deler av kranium) fllnnet i revelort i Ormtjernsh0gda, 
Norderhov. 

Den geografiske fordeling av observasjonene er vist pa kartet, 
sam dessuten inneholder Elgmorks observasjoner (Elgmork, 1963). 

Forholdene omkring skoglemen er sa lite kjent at det kan ha 
sin verdi a kommentere enkelte av observasjonene noe nrermere. 

Sam det framgar av kartet, ser en at observasjonene start sett 
er konsentrert innenfor et forholdsvis snevert omdide. En gj0t 
derfor oppmerksom pa at forfatteren i forbindelse med annet 
arbeid ferdes mye nettopp i disse traktene. 

Sa fa observasjoner av skoglemen blir gjort at det ligger mer 
a tro at denne gnageren er et utpreget skumrings- og nattdyr. Men 
av observasjoner gjort i Nordmarks-omradet i 1959 og 1962, 
framgar det at den kan vrere aktiv ogsa i den lyse del av d0gnet. 
Saledes er levende dyr patruffet til f0lgende tider!): 

1959: 0610 0800 1200 1220 1530 
1962: 1445-1515 1600 1845 

tillegg til dette er gjort et par indirekte observasjoner av 
aktivitet am dagen ved at samme veistrekning er passert bade 
morgen og kveld. Saledes hadde 2 av eksemplarene fra 14. juli 
havnet i veibanen etter at denne ble kontrollert am morgenen. 

Den 	1. juli hadde forfatteren 2 individer under observasjon 

') Aile tidspunkter i denne artikkelen er gitt i norsk normaltid. 
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o Eigmorks observasjoner 

o Mysleruds observasjoner 

FI,~, 1, Observasjaner all skogLemen i Nord1llarks,omrddet i 1962, 

i en halv time. Lokaliteten er beliggende i halvapen granskog pa 
Heikampen. Dyrene furasjerte nede i et lite, fuktig s0kk i et kratt 
av selje (Salix) med torvmose (Sphagnum) i bunnen. En del av 
tiden oppholdt de seg ogsa godt skjult inne i en tett «skog» av 

bregner og gras. Skoglemenens furasjering synes a forega i et noe 
langsommere tempo enn hva som er vanlig hos en art som f.eks. 
klatremusa. Begge dyrene virket svcert lubne og runde, og den 
rustr0de lenckflekken val' meget framtredende. Det ene eksemplaret 
hIe fanget levende, men d0de etter 7 timer i fangenskap. 

Samme dag ble et eksemplar fanget i klappfelle med ra potet 
som ate. Fella sto pa grasmark ute pa et hogstfe1t, som val' helt 
apent bortsett fra spredt granforynge1se. 

Som et tredje eksempel pa terreng hvor en kan treffe skoglemen, 
kan anf0res at den 16. september ble det funner et d0dr eksemplar 
i ei ur med spredt mosedekke (Dicranum) og enkelte bregner pa 
en lokalitet med blanding av frodig lauvskog og grov, gamme1 
granskog. Dette individet val' utvendig tilsyne1atende uskadd, men 
tydelige, indTe bloduttredelseT tydet pa fysiologiske forstyrrelser. 
Man kan av og til se slike bloduttrede1ser hos d0de Iemen (Lemmus 

Fig, 2, T en'eng hvor en kan treffe pd skoglernen i Nordrnarks,omrddet. Bt eksempLar 

(sirke1) ble fanget s)'d far Katnosa i 1959. 


(Locality in [he Nordmarka area where <vood,lemming might be found, One specimen 

(circle) was caught to the sOllth of Katnosa in 1959.) 
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lemmus) under kulminasjonsarene i fjellet, og det er derfor mulig 
at de samme darlig kjente bestandsregulerende mekanismer som 
virker i lpmenpopulasjonene, ogsa gj0r seg gjeldende hos skog
lemen. 

Det er vanskelig uten spesielt feltarbeid a bed0mme skog
lemenens frekvens relativt til de andre gnagerarter som opptrer 
i Nordmarks-omradet, men forholdet skal likevel kommenteres 
noe nrermere. 

Det ble gjort endel observasjoner av smagnagere. Hver gang 
en gnager som ikke umiddelbart lot seg «bestemme» ble st0kket 
ned i et hull, posterte observat0ren pa et strategisk punkt med 
kikkerten klar. Etter fa minutters venting opptar som regel dyret 
sin avbrutte furasjering, og man kan da danne seg et bilde av om 
det er skoglemen eller noen annen art som opptrer. Den relative 
artsfrekvens ved 22 slike direkte observasjoner i tida juni
september i terreng hvor en skulle vente at skoglemen kunne 
opptre, var 19 andre smagnagere til 3 skoglemen. 

I forbindelse med annet arbeid er det som stikkpr0ver foretatt 
endel fel1efangster pa forskjellige biotop-typer. Der er nyttet vanlige 
klappfeller med ra potet som ate, og fellene er satt etter en noe 
modifisert Olstad-Wildhagen metode (Wildhagen 1952 s. 73). 
Begrepet «felled0gn» representerer at en felle star med standard 
:he i ett d0gn. Ved 257 slike felled0gn i tida 10. mai-15. juli 
i terreng hvor en skulle vente at skoglemen kunne opptre, ble det 
fanget 21 smagnagere. Artsfordelingen var: 17 klatremus (Cleithri
onomys glareolus), 2 markmus (Microtus agrestis), 1 skoglemen 
(Myopus schisticolor) og 1 liten skogmus (Apodemus sylvaticus), altsa 
en skoglemen av i alt 21 smagnagere. 

Et noe annet inntrykk av artsfordelingen far en dersom en ser 
pa de gnagere som er funnet ihjelkj0rt i veiene. Endel av veiene 
i Nordmarks-omradet ble regelmessig patruljert pr. sykkel hele 
sommerhalvaret, sa den samlede tilbakelagte veistrekning utgj0r 
adskillige mil. Pa denne strekning ble det bare funnet 11 smagnagere, 
et tall som blir forstaelig nar en tar i betraktning den beskjedne 
motoriserte trafikk pa de fleste veiene i omradet, som er stengt 
for offentlig kj0ring. Artsfordelingen var her 9 skoglemen og 2 
klatremus, altsa et relativt sett stort antall skoglemen. En b0r 

Sun 

Fig. 3. Skoglemen fra Nordmarks·omradet i 1962. 
(Wood· lemmings from the Nordmarka area in 1962.) 

kanskje nevne at et par av eksemplarene la i grusen helt ute pa 
kanten av veien og virket fuIlstendig uskadde, mens et tredje 
eksemplar ble funnet med dype sar (etter rovdyr ?). En har siHedes 
ingen garanti for at aIle virkelig var ihjelkj0rte, men at de kan vrere 
drept pa annen mate. 

Uten a trekke noen konklusjon over artsfrekvensen i omradet 
i 1962, far en selv av disse fa observasjonene det inntrykk at 
skoglemen ikke forekom sa rent sjeldent. Det samme inntrykk 
gjelder ogsa forholdene i 1959. En ting som understreker dette, er 
at flere skogsarbeidere forfatteren har snakket med var vel kjent med 
«denne grasvarte musa», uten at de derved nrermere visste hvilket 
dyr det dreier seg om. Sammenfattet kan en saledes sla fast at 
skoglemenen i enkelte ar opptrer tal1rikere enn «normalt» i 
Nordmarks-omradet, og at forholdene i dag mer eIler mindre 
tilsvarer de som Collett registrerte ved arhundreskiftet. 
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Tillegg 
Til slutt skal nevnes noen opplysninger som ikke tidligere er 

publisert, som et supplement til den liste som tidligere er anf0rt 
over skoglemenens opptreden her i landet (Mysterud 1961). 
Opplys~ingene er samlet dels ved en gjennomgiielse av journaler 
over preparater som er magasinert ved Zoologisk Museum, Oslo, 
dels er det noen n)'ere observasjoner fra Trysil. Jeg vil rette en takk 
til dr. philos. Yngvar Hagen ved Statens viltunders0kelser og til 
konservator Edvard K. Barth ved Zoologisk Museum for at de 
hal' latt opplysningene publisere i denne sammenheng. 

Opplysninger om skoglemen: 

1883 1 eksemplar fra Stange, Hedmark, i august, samt 1 eksemplar fra Grorud 
i oktober (Zool. Mus.). 

1884 4 eksemplarer fra Eidsvoll, 3 fra august, det 4. ikke mer mere datert 
(Zool. Mus.). 

1888 1 eksemplar fra Aurskog i august (Zool. Mus.). 
1891 8 eksemplarer (i tillegg til de 4 som tidligere er publisert) samt mange 

kranier og skjelettdeler fra Fluberg i juli (Zool. Mus.) . 
1953 7 eksemplarer fra Storsjoen, Rendalen og flere eksemplarer fra Engerdal 

i september (Zoo!' Mus.). 
1959 	 1 eksemplar funnet i en fuglekasse i Tenasen, Amot, i mai. Eksemplaret 

var i lopet av vinteren lagret i kassen av en spurveugle (Medd. Hagen 1963). 
2 eksemplarer (det ene hodelost) funnet i et perleuglereir i Tenasen, Amot, 
i mai (Medd. Hagen 1963). 

Aile eksemplarene stammer fra ar som tidligere er registrert som ynglear for 
skoglemen. 

Summary 

Notes on the Wood Lemming, Myopus schisticolor (Lilljeb.), in Norway 

In 1962 some observations on the wood lemming were made in Nordmarka, 
the coniferous forests to the north of Oslo. Notes and data on 18 specimens 
are listed in the text, and the geographical distribution is shown on the map, 
on which are also plotted two observations made by Dr. Kare Elgmork (see 
Eigmork 1963). Other unpublished records are also listed, including some locality 
Jata for specimens in the collection of the Zoological Museum of Oslo. 

The wood lemming p 1pulation in this area seemed rather high in 1962 
compared with most years. In the period June-September 22 live micro 
rodents were observed, 3 of which were wood lemmings. Traps were set in 
different localities where wood lemmings might be expected to occur. In 257 
trap days from 10 May to 15 July one wood lemming was taken in a catch 
of 21 rodents. During the same summer 11 rodents were found dead along 
the roads in the area, of which 9 were wood lemmings. 

Several times in the years 1959 and 1962 wood lemmings were observed 

foraging in daytime, at 0610, 0800, 1200, 1220, 1530, 1445-- 1515, 1600 and 
1845 hours (sun time). 

The rusty area on the back, one of the characteristics of the wood lemming, 
was lacking on a specimen caught on 19 February 1962. 

On 16 September one specimen was found dead with internal bleeding 
of unknown cause, such as is also found occasionally in Norway lemmings 
(Lern lHtls lenl111l1s) in peak popularion years. 
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Skoglemen [Myopus schisticolor (Lil~jeb.)J 
faller utfor stup og slar seg ihjel 

Av Kdre Elgmork 

Skoglemenen (M)'opus schisticolor (Lilljeb.» er tidligere flere 
ganger iakttatt i Nordmarka (Mysterud 1961), og i 1962 synes den 
igjen a ha hatt masseopptreden i skogstraktene N og NV for Oslo 
(Mysterud 1963, i dette hefte s. 67). Idette aret opptriidte den 
helt ute pa Krokskogens bratte vestskrent som avslutter skogs
omradene mot Tyrifjorden i vest. Sannsynligvis er dette vestgrensa 
for artens utbredelse i dette omradet, da ingen skoglemen er 
rapportert fra omradene vest for Tyrifjorden. 

Den til dels bratte vestskrenten pa Krokskogen skyldes at 
hardere bergarter av vulkansk opprinnelse ligger ovenpa 10sere 
sediment::ere bergarter. Disse eroderes raskere, og det dannes 
meget bratte rasskrenter i lavabergartene 0verst oppe. Noen steder 
er disse gjennombrudt av gangbergarter som kan v::ere forvitret 
bort, og det dannes renner og k10fter. Den dypeste og mest kjente 
av slike k10fter er M0rkganga som ligger V-SV for Gyrihaugen 
(fig. 1). 
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Fig. 1. Morkganga pa Krokskogen. 

I august 1962 gjorde herr Fridthjof Bjornsen, Honefoss, meg 
oppmerksom pa at nede j M0rkganga hadde han i lopet av som
meren 1962 funnet mange dode smagnagere som hoyst sannsynlig 
hadde fait utfor og slatt seg i hjel. Ogsa tidligere hadde Bj0rnsen 
sett dode smagnagere i Morkganga, men ikke sa mange som i 1961 
og 1962. Den 12. august 1962 tok han med til meg 3 dyr som 
nylig var drept i Morkganga. og av disse var 2 skoglemen og 
1 markmus (Microtus agrestis (L.)) som ikke viste noen ytre tegn 
til dodsarsak. I markmusa og i en skoglemen la det uklekte egg 
av spyflue i munnhulen. 

Under et bes0k 24. oktober samme ar fant jeg i alt rester av 
11 skoglemen nede i M0rkganga. Ingen andre arter ble funnet 
denne gang. Dyra var gatt sterkt i opp10sning slik at det bare var 
en samling av beinrester og grabla hartufser tilbake. Men i nesten 
alle tilfelle var kraniet i behold slik at en sikker bestemmelse lot 
seg gjennomf0re pa tennene. Av de 11 skoglemen sam ble funnet 
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i oktober, la 8 pa et meget begrenset omdde nederst i bergsprekken 
mer nordveggen av k10fta. Dette er rett under noe av det bratteste 
i M0rkganga. De 3 l<wrige dyr ble funnet pa forskjellige steder 
lenger oppe. Det ser derfor ut til at de fleste skoglemen er gatt 
utfor pa et noksa begrenset omrade. Muligens kan dette henge 
sammen med at en migrasjonsrute munnet ut her. 

Noe lenger mot nord pa Krokskogen ble samme dag funnet 
gdbla harrester av en smagnager pa en sti. Dette rna uten tvil 
skrive seg fra en skoglemen som var tatt av et rovdyr. De funn 
som er nevnt i denne artikkelen, er inntegnet pa Mysteruds kart 
(Mysterud 1963, s. 00 i dette heftet). 

Disse 0 bservasjonene antyder i samsvar med M ysteruds 
iakttakelser (l.e.) at skoglemenen hadde yngelar pa Krokskogen 

. i 1962. At sapass mange dyr har gatt utfor vestveggen, kan muligens 
skyldes at skoglemenen hadde en vestorientert vandringsretning 
i disse traktene i 1962 og at d'YTa hadde hopet seg opp foran 
stupet pa Krokskogens vestside. Der hvor sprekker skjlerer 
seg inn i den bratte lavaveggen, slik som i M0rkganga, vil sjansene 
for et fall utfor ogsa Vlere st0rre. En bestemt vandringsretning er 
antydet for skoglemen av Collett (1912) og er ogsa pavist hos 
vanlig lemen (Lemmus lemmm (L.)) (Myllymaki et al. 1962). 

Den likegladhet for a ga utfor stup som disse iakttakelser vitner 
om, star i motsetning til observasjoner over den vanlige lemenen 
som i hnsk Lappland (1.e.) viste seg a Vlere meget forsiktig og 
provende for den gikk utfor sma skrenter pa bare ea. 30 em hoyde. 

Materialet av skoglemen som ble fUtonet i Morkganga i 1962, oppbevares 
pa Zoologisk Museum, Oslo. 

Summary 

\\TooJ Lemmings, [Myopus .Ichisticolor (Lilljeb.)j, killed in fall from precipice 

The wood lemming was very abundant in the forests to the N. and NW. of 
Oslo in 1962. Along the escarpment which forms the western border of these 
forests to the E. of Lake Tyrifjord there is a rock cleft with very steep and 
narrow walls (Fig. I). At the bottom of this rift 13 specimens of the wood 
lemming and one of the field vole Microtus agrestis (L.) were found in 1962. 
The animals had to all appearances fallen down the steep walls and perished. 
Freshly killed individuals were found in August, but only remains in October. 

Possibly the main emigration tendency of wood lemmings in this area was 
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westward, and the animals had thu s co ncentrated o n the top o f rh e prec ipi ce, 

incrensing the chances of falling into the cleft. 


The material collected in the rift is deposited at th e Zoological Museum 

of Oslo. 


(Author's adress: University of Oslo, Blindern, Norway.) 


Litteratur 

Collett, R. J 912: Norges Pattedyr. - Kristiania. 744 s. 
Myllymaki, A . et HI. 1962: Behaviour and daily activ ity of the NOT' \\'egian 

lemming, LenmTt<s lemmus (L.), during autumn migrat ion. -_.. Ann. (:001.) 
Soc. zaoL·bot. fenn. Vallamo 24. 

Mysterud, L 1961: Bestandsvaria sjoner hos skoglemen (M yolms -,c"istieo lor 
(lillje b.». - Fauna 14: 106-113. 
1963: Oberservasjoner av . skoglemen (M yolms schistieolor (Lilljc b .». 
Fauna 16: 67- 75. 

NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. X 

To nye fiskearter for Norge 

A\, Edvard K. Barth 

Vi har i de sen ere at relativt ofte opplevd at helt nye, eller 
tidligere sjeldent forekommende arter blant havets lwirveldyr, 
dukker opp i norske farvann. Det hal' dreiet seg om bade fisker og 
skilpadder. Arsaken m a antagelig s0kes i en stigende vanntempera
tur i havet. 

I oktober 1962 dukket en meget fremmedartet fiskeart op1' 
i Oslofjorden: Dalatias ticha (Bonnaterre, 1788), syn: Scymnus lichia , 
Bonaparte, 1836. Den er gitt det norske navnet spansk hakjerring. 

Den 30. oktober 1962 trakk fisker Alfred Iversen i Sande 
et bunngarn som sto pa ea. 30 meters dyp omkring 300 meter 
fra land i Sandebukta i Vestfold (nord for Holmestrand). I garnet 
satt et meget livlig eksemplar av ovennevnte art. Totalvekt 22,2 kg 
og totallengde 146 em (fig. 1). - D et var lektor Per Hafslund som 
fikk fisken tilsendt og siden overlot den til Zoologisk museum. 

Eksemplaret var en hunn, og den inneholdt IS egg av ensartet 
st0rrelse. Samlet eggvekt var 2740 gram. H vert egg veide i gjennom

\ 

Fig. 1. SI)an5k hdi<jerring, Dalatias li elta. 0yet er denlY5e flekken 
lan gt ji-em mot nesespissen. Bakenfor sitter det n10rke sproytehull et. 

snitt 183 gram, og diameteren var ca. 74 mm. Det saes ingen 
antydning til embryo idem. Embryonal-utviklingen hos denne arten 
er lite undersokt, og eggdimensjoner er ukjente (Bigelow & 
Schroeder 1948 og Rami 1934). Bigelow & Schroeder sier at arten 
er ovovivipar, mens Jenkins (1961) sier at den er vivipar (altsa foder 
levende unger). 

Spansk hakjerring tilhorer hakj erringfamilien, Dalatiidae. Det 
norske navnet er valgt fordi den hal' sin hovedutbredelse i det 
0stlige Atlanterhav fra Canarioyene, Azorene og vest for Irland 
til hele det vestlige Middelhav. Den ble opprinnelig oftest tatt 
i Middelhavet og helst pa dyp omkring 1000 meter. Siden foreligger 
fangster pa 600 til 300 meter; ett enkelt eksemplar er tatt i det 
vestlige Atlanterhav, pa George Bank utenfor kysten av Massachu
setts og der pa bare 90 meters dyp (Bigelow & Schroeder). - Noe 
funn langt inne i en grunn fjord som Oslofjorden er aldri tidligere 

kjent. 
Det storste oppforte eksemplaret er pa 182 cm (Bigelow & 

Schroeder). Ingen totalvekt er tidligere angitt. Hudfargen pa vart 
eksemplar val' ensfarget brunsvart, som normalt. Pa engelsk kalles 
Jen av fiskerne for «Darkie Charlie» (Jenkins 1961). 

Bade Goode & Bean (1895) og Bigelow & Schroeder (1948) 
viser tegning av arten, og der fremstilles den som en meget slank, 
jevnsmal fisk. Det store bukpartiet pa vart eksemplar rna antakelig 
bero pa den store eggmassen den inneholdt. 

Som f01ge av en feilskrift av Bonaparte (1836) ble arten kalt 
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for S. lichia, og denne stavefeilen har vrert gjentatt i de fleste 
arbeider etter denne tiden. Gill (1896) har en diskusjon som 
konkluderer med at Scymnorhinus Bonaparte, 1846 er det rette 
slektsnavn, men Bigelow & Schroeder (1948) har gjeninnf0rt 
Dalatias Rafinesque, 1810, som rna vrere korrekt. 

Den andre nye arten er Cobitis taenia Linne, 1758, som jeg pa 
norsk viI kalle sandsmett. Den tilh0rer Cypriniformes (de karpe
fisklignende), og er i moderne systematikk (American Fisheries 
Soc. 1960) oppf0rt under srerskilt familie, Cobitidae. 

Et eksemplar av denne art er dukket opp som norsk fisk pa 
en litt uvanlig mate. Ved en n0ye revisjon av Zoologisk museums 
materiale av norske fisk ble det oppdaget et glass som inneholdt 
ovennevnte individ. Pa etiketten star det «Hvaler 1908-1909», og 
«Fr. Bonnevie» som samler; dermed menes utvilsomt senere 
professor Kristine Bonnevie. Det star dessuten at fisken er «angivelig 
taget under skrabninger blandt Gobier etc.» Eksemplaret er 8,4 em 
langt. Maksimal lengde for arten skal vrere 11 em. Den har 6 
jevnlange, korte skjeggtrader langs munnapningen (jfr. fig. 2). 

Pa svensk kalles den for nissogat og pa dansk pigsmerling. Den 
er egentlig en ferskvannsart og er funnet i vassdrag i deler av 
S0r-Sverige opp til Stoekholms-omradet, men ikke langs vestkysten 

'i 

Fig. 2, SandsmeLt, Cobitis taenia . (Etter Jenkins 1961.) 

(Nybelin 1951). Den er ogsa funnet flere steder i Danmark og har 
ellers en vid utbredelse over store deler av verden. Fra Stoekholms 
skjrergard finnes en observasjon sam viser at arten er kjent fra 
brakkvann (Smitt 1892-95). Brehm/Ekman (1946) sier at den er 
funnet i brakkvann i innerste del av Finskebukten. 

Sandsmetten finnes bade i stillestaende og i rennende vann. 
Ofte ligger den nedgravd i sand eller slam pa bunnen og fNer i det 
hele tatt en bortgjemt tilvrerelse. 

Av uforklarlig arsak er funnet av ovennevnte eksemplar ikke 
tidligere blitt publisert. Derfor er den ikke blitt oppf0rt blant 
Ilorske fisk i tidligere litteratur. Lokaliteten «Hvaler» tyder pa at 
eksemplaret er tatt i temmelig salt vann. 

Det finnes to arter av slekten Cobitis i Europa, og de holdes til 
dels i akvarier. De gar av og til under navn av «vrer-fisk» fordi de 
angivelig skal kunne gi fotvarsel om st0rre vrerforandringer ved 
at de blir svrert urolige. 

Summary 

Two new fish species for Norway 

On the 30th of October 1962, a specimen of the «Darkie Charlie», Dalatias 
licha (Bonnaterre), syn, Scymnus lichia Bonaparte 1836, was caught in a net 
at a depth' of 30 meters in Sandebukta, an arm of the Oslo Fiord extending 
toward NW. It was a female with a total weight of 22.2 kg. and a total length 
of 146 cm. (fig. 1); the colour was uniformly blackish brown. When captured 
the fish was very active. The specimen is preserved in the Zoological Museum, 
the University of Oslo. 

Compared with illustrations in both Bigelow & Schroeder (1948) and Goode 
& Bean (1895) our specimen has an exceptionally large abdomen. This shark 
contained 15 eggs with a total weight of 2740 g (averaging 183 g), and with 
individual diameters of about 74 mm. No embryos could be seen in them . 
This species is viviparous (Jenkins) or ovoviviparous (Bigelow & Schroeder). 

According to the literature this species has never been caught north of the 
Portuguese coast. It belongs to the Western Mediterranean and Eastern Atlantic, 
and is taken mostly at depths from 1000 to 300 meters. It is not reported north 
of the Irish Atlantic slope. 

The other «new» species is the Spined Loach, Cobitis taenia Lin. In the 
collection of Norwegian fishes in the Zoological Museum is a specimen of the 
Spined Loach taken at Hvaler at the SE. coast of Norway (near the Swedish 
border) in 1908 or 1909, probably in rather salt water. Total length 84 em, 
This find, never mentioned in the literature before, is the only record of the 
species from Norwegian waters. The fish is found in both Sweden and Denmark, 
but mostly in fresh water. 
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Smanotiser 
Ivluslinger og Inaneter 

Pasken 1962 ble Photas candida funnet levende pa Jomfruland. Den er tidligere 
ikke pavist levende sor for Trondheimsfjorden. Skjellene ble funnet i leire, pa 
ca. I m dyp, sam men med en mengde levende Zirphaea crispata. I leiren var 
det dessuten mye dode skall av Macoma calcarea og Saxicava (/)·ctica. Pa samme 
sted ble det i 1953 pi\.vist Petricola pholadiformis. Dette er omtalt i Fauna av 
D. Rustad. Senere er Petricola blitt funnet i vekslende antall, men i de siste 
3---4 !Irene er det bare funnet et fatal!, tross leting bade pa land og i vannet. 
Pholas candida er det hele tiden funnet mange skall av (dvs. i allefall fra 1953). 
Ut fra dette kan en 111uligens anta at bestanden av Petricola er sterkt redusert, 
eller at den til og med har stroket med. 

I juli 1962 ble det funnet en Pecten maximus pi\. ca. 20 111 dyp ved Skatoy 
innenfor Jomfruland. 

15. september 1962 ble det tatt en kompassmanet (Chrysaora hyos::ella) ved 
Sk:hoy. Diameter ca. 20 cm. 

Pa Kinn ved Floro ble clet i laksefiskernes kilenoter i juli 1961 tatt tlere 
lungemaneter (muligens Rhizostoma pul1l10?). En av disse var i allefall 40-50 cm 
i diameter, og laksef1skerne sa at det var ikke uvanlig a fa disse manetene i notene. 

Summary 

New localities for several bivalvia are mentioned. A Chrysaom h)'oscella 
was found at Skilt0y and several specimens of Rhizostonw palmo were observed 
near Floro. 

Rotf Otav Stene 
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Kjottmeis med unormalt nebb 

1 forbindelse med den smanotis Vik hadde i «Fauna» nr. 2, 1962, s. 115, om 
f'skand og 10m med avbrukne nebb, vii jeg gjerne gjore oppmerksom pa en 
kj0ttmeis med unormalt vokset nebb som besokte fuglebrettet vart i Elvcrum 
gjennom en av vintrene under krigen. Den utmerket seg ved et stort og kroket 
overnebb. Fuglen var aldri pa brettet nar andre fugler var det. Derimot kom den 
like for morkets frembrudd, nar de andre fu!;lene var forsvunnet. Den kom 
ogsii. ofte n:'tr det ikke var andre fugler i naerbeten. Fuglen klarte ikke a ta til 
seg noe saerlig med flesk, da den ikke kunne hakke. Den tok mer for seg av 
«spurvematen», gryn, brodsmuler osv. Til og med under krigen hadde vi «rad» 
til a gi fuglene 'itt av var mat. For a fa i seg grynene matte meisen legge hodet helt 
pa siden. Det tok nok litt lenger tid for den enn for andre fugler a fa i seg maten. 
Den var der hele vinteren. Vi mente den hadde livets rett, den ogsa - -- ellers 
var jeg nok inne pI! aavlive den for Zoologisk museum. 

Summary 

A great tit, Pants major, with an abnonnal bill was observed at ElverUril 
visiting a feeder the whole winter through. 

Agnar Skrede 

Det er ikke sa sjelden at saerlig spurvefugler har unormale nebb, men fra vart 
land foreligger det ikke mange rapporter. I «British Birds» vol. 55, nt. 2, 1962, 
har D. E. Pomeroy en artikkel: «Birds with abnormal bills», som interesserte 
bor lese. . 

Red. 

Springfjor og springgras 
Daa Engebret Beitohaugen va inne 0 let paa fela i radio 29. januar 1948, va 

han her uppe paa Ekeberg eit par daga. Mo tala daa tim gamle, lokale plantenavn 
som Helskjyllbaer (Actaea spicata) 0 Kvisillbla (Cirsium heterophyllum) 0 fleire. 
Desse navne vart, isamen med andre, ifraa Valdres sia sendt inn te professor 
Ove Arboe H0eg. 

Paa sp0rsmanl urn springgras enn springstraa, so sa han at han hadde h0yrt 
tale um noko dei kalla springfjor so dei for i ti'n kunna taka upp laas fortltta 
lykkjil. _. Ner dei skulde faa tak i ei slek springfj0r so maatte dei sk0te ein 
hakkespett tile urn m0tgon f0r sole rann. Mecl di sama han skteik maatte skote 
gaa. 0 so sktllde hakkespetten sita paa ein husvegg. Det nytta inkji 0 skote'n 
i eit tre, i flykten enn paa bakka, daa fann dei inga springfjor. 

Ner hakkespetten va sk0tin va det urn 0 gjera 0 staa felig med eit attlest 
laas - heIst eit k0lvelaas 0 prove se fram med ei 0 ei fj0t te ein fann den rette 
so laase sprong upp. Det maatte vera ansmanns laas ein sette pr0va paa - enn 
osso eit laas der lykkjil'n haclde vore burttapt i minst 14 daga. 0 den cl0r enn 
kiste so laase hadde Yore brukt paa maate inkji vera uppbrotin nokon gong. 

F0r hakkespetten va kald maatte fj0rid'n vera provde. 0 det tok te-de1s 
lang tid for ein fann fram te den rette. Det va ei taa vengjifjoro so va springf,jore. 
o ein mantte taka te 0 nuppe ut fjore lengst te vingstre paa vingstre venge 0 
halde paa te ein kom lengst te hogre paa hogre venge um ein inkji fann springfjore 
for·. For kor fj0r ein pr0vde i laase so maatte ein mulle ganske sakte: «Upp 
i jeveln's navn». Dette va taa di viktigaste unde heile pmvun 0 maatte inkji 
gloymast. 0 ei slek jagt maatte feregaa paa fastan hjarta. _ . So mo kan forstaa 
at det va inkji so like te 0 faa tak i ei brukele springfj0r. 
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Springgras enn springstraa va lettar 0 faa tak i, men det med sto i samband 
med hakkespette so ha spelt ei stor roUe i den norske overtru. - Knut Fuglei, 
fraa mi heimbygd, Ron, V. Slidre, Valdres, va ein tur paa Rikshospitalet i 1939. 
Den 11/2 va e innum han 0 mo kom so vanle inn paa gamle plantenavn fraa 
Valdres. Han tala m.a. um springgrase 0 kost ein kunna faa tak i det, 0 det 
gjekk for se slek; 

«Hakkespetten hadde rai heIst i gamle, innholne ospetmn so'n hakka hoI 
i uttafraa. Ner hakkespetten va ute, maatte ein passe paa 0 drive ein trenabb 
godt inn i hole. Han kom daa inkji innatt 0 maatte f10ge ette eit springgras for 
o faa ut att nabben so daa sprang ut med ein smell. Fekk fuggel'n hove te 0 f10ge 
burt med grase ette bruke, so va det inkj i te 0 finne att. 

Men so fann folk paa at dei skuIde narre hakkespetten te 0 sleppe ned 
grase med ei gong paa den maatin at dei breide ut eit illraudt sylkjyt0tklre like 
inn-aat tre-e beint under hole i ospen. Torklreet trudde han va varme 0 slepte 
springgraset ned paa det, for 0 faa det brent upp. Meininge hass va paa den 
maatin 0 faa oyc1agt grase ette bruke so inkji folk kunna faa tak i det 0 bruke 
det. Den so skulde taka grase, maatte passe paa 0 springe fort fram 0 pakke det 
inn, endaa vilde det turke med ei gong 0 bli ubrukele». 

For i ti'n va det ofto rjuvad'n benytta se taa springgrase. 1883 tente Knut 
Fuglei paa garden Frerden. Paa Paalser (srol) vart det um sumarn paa ein merkeleg 
maate, burte ei so umframt god hestebjol1e med oykjid'n gjekk i havna uppe 
ved Pjaatestol'n. Det var ein sterkgjord bjol1eklave med eit uvanle gott kolvelaas. 
Um morgon daa dei fann att oykjid'n va baade bjoUa 0 bjoUeklavin burte. 
o det va vanle meining at ingen kunna faatt upp det kolvelaase paa an maate 
enn med springgras. 

Johan Olsen Pmven kunna fortelja at naar oykjid'n gjekk i havna med 
laashelde (jodnhelde lest med kolvelaas), so raaka det at det kom springgras 
taa se sjoi inn i laase 0 laaskolven sprang ut, 

Springgras enn springstraa va den blomelause planta Murilykkjil (Botrychium 
lunaria so fraa eldre tid ha faatt navnet sitt fordi den har stor likheit med lykkjiln 
paa noko taa dei gamle laaso so ein endaa finn atr i ymse bygda 0 bya. Ei viss 
likheit er det og med trelykkjilo aat dei gamle trelaaso i Valdres so va brukt 
paa 100 0 laavedora. Det var ofto ei konst 0 lese upp dei laase sjol um'n hadde 
Iykkjil. 

I Slidrebygdo ser det ut so dei skaffa se springgrase ve 0 grava det 'upp for 
Pins 0 smorja det gott inn med blomen taa svoloegg. Men det maatte vel heist 
bli taa fjotgamle egg, daa svolo neppe ha lagt egg for pins. 

I Sot-Valdtes, serle i Hedalen, skat dei se i fingen - la gtase nie saare so det 
grodde inn. Daa fekk ein den evna at ein kunna ta upp laas berre med 0 leggji 
honree paa laase. Dette greide han Sme-Torkjell i Vidale. 

T gamle daga va springgraset (Springwutz) mykji brukt i Sud-Tyskland 0 
spelte det ei stor rolle ve hekseptosessa. Men springgraset var osso med i hekse· 
prosesse i Vestre Slidre 1737 mot Ola Haldorson Kaarstad. 

Q. Kirkevoll 

Mer om Rundoys fuglefauna 

I faunalisten (Tabell 1) i min artikkel «Trekk fra fuglelivet pi! Rundoy» 
i Fauna, argo 15 (1962), l,efte 3, S. 164- 171, var nevnt 57 artet . Beklageligvis 
unnlot jeg a kikke pa H. Goksoyrs arbeid «Das Pflanzenleben auf Rundoy, 
Sunnmore in Norwegen», Oslo (J. Dybwad) J93R. Hvem skulle ane at det bak 
en slik tittel ogsa skjulte seg et vetdifullt ornitologisk bidrag! 

Oct et oyensynlig mange som har oversett den orn itologiske delcn av 

Goksoyrs arbeid, og jeg skal derfor her referere de viktigste data. Skjont de er 
udaterte, mil hans observasjoner skrive seg fra en ilrrekke opp til og med 1929. 
I alt 20 arrer manglet i min faunaliste. Disse er nedenfor gjengitt med Goksoyrs 
kommentarer (oversatt, dessuten er nomenklaturen forandret til den nagjeldende); 

«Havelle, Clangula hyemalis; meget vanlig i trekktidene. 
Grllgas, Ansel' anseJ'; sannsynligvis kun tilfeldig gjest. 
Ringgas, Branta bemicla; blir av og til sett under trekker. 
Spurvehauk, Accipiter nisus; tilfeldig gjest. 
Honsehauk, Accipiter gentilis; ganske vanlig. 
Fiskeorn, Pandion haliaetus; blir sett ute p::\ havet. 
Lirype, Lagopus lagopus; tilfeldig gjest om vinteren . 
Akerrikse, Cl'ex crex; sikkert flere par. 
Vipe, Vanellus vanellus; blir av og til sert pa trekk . 
Heilo, Plllvialis apricariHs; som vipe, 
Storspove, Numenills arquata; blir sett vanlig. 
Smaspove, Numenius phaeoplIs; som storspove. 
Myrsnipe, Calidris alpina; sannsynligvis ganske vanlig. 
Alkekonge, Plautus alle; vanlig om hosten og vinteren etter stormer 

fra V og SV. 
Hubro, Bubo bubo; rilfeldig gjest, hekker muligens pa ova. 
Kattugle, Stri" altlco; som hubro. 
Gronnspett, Picus viridis; sjelden gjest. 
Kjottmeis, Pams major; vanlig om hosten. 
Fossekall, Cinclus cinclus; sjelden. 
Snospurv, Plectmphena.\ nivalis; stOre skarer om hosten.» 

Det er for ovr ig interessant ;, sammenligne oyas hekkefugl den gang og i dag, 
selv om det nodvendigvis mil bli rent kvalitativt. Det synes som om i et hvert fall 
5 arrer har begynt Ii hekke etter 1929 ; Smillom Qavia ste/lata (ble dog ikke sett 
i 1962), havsule Sula bassana (begynte i 1947), stokkand Anas platyrhynchos, 
vandrefalk Falco peregrinus og ryvjo Stercorarills parasitictls. 

Likeledes har enkelte arter forsvunnet selv om dette ikke alltid er like lett 
a pilvise. Spesielt kan nevnes havorn om hvilken Goksoyr skriver (oversatt); 
«noen par hekker hvert ar pil oya». 

For endel arter, muligens tidligere hekkefugl, kan man dessverre ikke slutte 
noe sikkert om deres status pa grunnlag av de relative betegnelser «ganske 
vanlig» osv. 

Med de fire arter i tillegg som ble nevnt av S. Haldils i Fauna, argo 15 (1962), 
S. 216-217, og med det ovennevnte supplement er Rundoyas fuglefaunaliste 
foroke til 81 arrer, 

Summary 

As a supplement to a previous article on the avifauna of Rundoy, Sunnmore 
(Fauna 15; 164-171) 20 additional species mentioned by H. Goksoyr (1938) in 
a botanical paper are listed. Five species; Red-throated Diver Q. stellata , Gannet 
S. bassana, Mallard A. platyrhynchos, Peregrine F. peregl'inus and Arctic Skua 
S. parasiticus appear to have started breeding on the island after 1929. (Gannets 
started in 1947 .) Species which have ceased to breed include white-tailed Eagle 
H. albicilla. 

The Rundoy avifauna list now stands at 81 species. 
Einar Brun 
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Bokanmeldelser 

DON R. ARTHUR: Ticks and disease. 

Pergamon Press. Oxford, London, New York, Paris 1962. 

XVI + 445 s. Pris 90 sh. 


Blant veterinaerer i vart land har det lenge vaert kjent at skaufhitten, eller 
flatten, er overf0rer av hemoglobinuri eller blodpiss hos kveg, og det har fra 
veterinaermedisinsk og zoologisk side va:!rt gjort en del underS0keiser for a 
klarlegge forholdene omkring denne farlige sykdommen. I de senere ar har det 
vist seg at i Yare tilgrensende land har det opptnitt en del sykdommer bade hos 
kveg og hos mennesker som har hatt fatal virkning og som man har f0rt tilbake 
til midder som overf0rere eller vektorer. Det gjelder f.eks. den sftkalte flatt
lammelsen som har va~rt kjent hos husdyr i mere enn 100 ar, og som fra mennesker 
ble beskrevet i 1912 i U.S.A. En annen sykdom er kalt eritema cronicum migrans. 
Det dreier seg om et utslett som man kan fa etter stikk av fiatt. I tilknytning til 
denne infeksjonen opptrer undertiden en meningitt eller hjernebetennelse som 
er beskrevet f.eks. fra Sverige, og i 1955 og 1958 ble det beskrevet tilfelle fra 
Norge ogsa. Sykdomsbildet minner meget om poliomyelitt. En tredje sykdom 
som vi mil. ha i tankene nar det gjelder flilttbitt, er tularemi. Bakterien er pavist 
hos flatt samlet i Vigmostad i Vest-Agder. Av virussykdommer er det flere som 
kan overf0res av var flatt, f.eks. sauesykdommen Luping ill. Viruset fremkaller 
en meningoencephalitt. Ogsa denne sykdommen Iikner meget pa poliomyelitt 
og er pavist f.eks. pa Alands0yene. I Russland opptrer en sykdom som kalles 
den russiske sommerencephalitt, og dette er en langt alvorligere sykdom enn 
luping ill. 

Det er klart at med fare for en 0kning i sa snikende og mystiske sykdommer 
som det her er nevnt, er det n0dvendig, ikke bare for yare veterinaerer, men 
ogsa for medisinere, ved hjelp av zoologer a fa mere greie pa de parasittiske 
midders forekomst og biologi her i landet. Av norske zoologer har spesielr 
f0rsteamanuens is Hans Tambs-Lyche gjort et pionerarbeid med a kartlegge 
utbredelsen av flatten i landet v;hr. Men skal man ta fatt pa en unders0kelse 
av st0rre omfang, uansett av hvilken dyregruppe det enn er, krever det f0rst 
et inngaende litteraturstudium for a bli kjenr med hva som allerede er kjent 
og hvilke problemer det er som. gjenstar a l0se. Nar det gjelder parasittiske 
midder og de sykdommer som de er overf0rere av, foreligger det en enorm 
mengde litteratur spredt i allverdens tidsskrifter. I sin International Series of 
Monographs on Pure and Applied Biology, Zoology Division, har Pergamon 
Press gjort en slik introduksjon meget lettere. De har fart middspesielisten, 
Dr. Don R. Arthur til a skrive en monograf hvor alllitteratur opp til 1957 er 
vurdert og alt av betydning referert. Her finner vi en vesentlig del av den kunnskap 
vi har i dag om middenes morfologi, biologi og ecologi og om deres rolle som 
overf0rere av sykdomsvekkende organismer. Det er blitt til et omfattende verk, 
men dr. Arthur har greid a gi hele fremstillingen oversikt og liv, slik at det er 
interessant lesning bade for fagfolk og for legfolk. Dr. Arthur uttaler selv i 
forordet at han haper at denne boken skal kunne vaere en verdifull kilde til 
informasjoner om midder for studenter med noe bakgrunn i biologi, og kunne 
stimulere dem til et fortsatt studium av disse interessante dyr. Han har da 
i overensstemmelse med det tydelig understreket den kolossale mengde av 
ui0ste problemer som fremdeles finnes pa feltet. Det er nok ikke tvil om at 
dr. Arthur's bok ogsa vii kunne gi fagzoologer, veterinaerer og medisinere som er 
Ferdig med sin utdannelse, verdifulle opplysninger og impulser hvis de arbeider 
innenfor omrndet. Oct skulle derfor vaere en selvf01ge at hvert enestelaboratorium 
som kan tenkes a komme i kontakt med midder og middebarne sykdommer, 
har denne boken i sin bokhylle og at boken ogsa er tilgjengelig pa aIle lesesaler 
hvor interesserte kan ha tilgang til den. 
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M. S. LAVERACK: The Physiology of Earth-worms. 

Pergamon Press. Oxford, London, New York, Paris 1963. 

IX + 206 s. Pris 45 sh. 


I engelsk sprakbruk star ordet earth-worms for naer sagt hele gruppen 
O ligochaeter. Men som forfatteren selv sier, omfatter boken i det a lt vesentlige 
fysiologien hos yare meitemarker. Meitemarkene er av stor betydning for vart 
jordbruk. Som et utmerket fiskeagn er det kjent for nesten hvert eneste menneske 
i landet vart. Og som eksperimentalobjekt i laboratorier har den vaert brukt 
i lange tider. Pa tross av dette som er nevnt, er det her i landet ikke blitt utf0rr 
noen vesentlige unders0kelser, hverken nar det gjelder meitemarkenes system 
atikk eller deres biologi. Skal vi ha opplysninger om dette dyret, rna vi vesentlig 
henvende oss til utenlandsk litteratur. Her har igjen Pergamon Press gjort en 
innsats ved a la dr. Laverack i denne boken presentere det som er kjent om 
tneitemarkenes fysiologi frem til i dag. Dette er en bok for dem som er interessert 
i zoofysiologi i f0rste rekke. For lesere som ikke har gode forkunnskaper i 
biokjemi, viI en del av kapitlene bli meget vanskelige a fa noen sammenheng i. 
Pa den annen side er hvert enkelt kapittel forsynt med et meget greit og lett 
forstaelig summary som vil vaere av verdi for enhver laerer i faget. Som det 
fremgar av boken, er meitemarkene pa mange mater gode laboratoriedyr, og 
fors0k av ren fysiologisk art og om behaviour kan utf0res forholdsvis enkelt. 
I den vanskelige tid som Yare universiteter befinner seg i m.h.t. plassmangel og 
for mange studenter, blir det ogsa et problem for laererne ved disse institusjoner 
a finne (rem til greie og overkommelige hovedfagsoppgaver for dem som 0nsker 
,i ta zoologi som hovedfag. Dr. Laveracks bok gir en mengde tips om slike 
oppgaver, og vii derfor vaere et verdifullt hjelpemiddel for laererne ved de 
zoologiske institusjoner. Ved var landbruksh0gskole og Yare landbruksskoler 
vil boken for dem som underviser i jordkunnskap, gi forstaelse for flere av de 
problemer som knytter seg til meitemarkens betydning for jordsmonnet. Den 
omfattende, ajourf0rte Iitteraturliste vii sette interesserte pa sporet av en mengde 
annen interessant litteratur. For farmas0yter som bruker meitemark som test
objekt, vii boken vaere verdifull, for ved hjelp av den skulle det v,""re lett a finne 
ut pa hvilke omrade meitemarkene stemmer overens med de organismer de er 
stedfortredende organ ismer for. 

RolfVik 

P. W. MURPHY (Ed.): Progress in soil wology. 

Butterworths, London. 1962. 

XVIlI + 398 s. 105 figurer. Pris 70 sh. 


Den zoologiske vitenskap er for tiden i rask utvikling med en sterk tendens 
til stadig mer spesialisering. Zoologer slutter seg sam men i nye grupper for 
lettere a fa den faglige kontakt som er n0dvendig. En slik relativt ny gruppe er 
«Soi l zoology commitee» som ble startet i 1956 so m en egen avdeling av «The 
international society of soil ~cience», og som omfatter dem som arbeider med 
jordbunnens dyreliv. Det f0J'sle kollokvium som den nystartede gruppe arran
gerte , var ved den velkjente Rothamsted Experimental Station i England i 1958. 
Det er resultatet fra dette symposium som na foreligger i bokform. Man kan 
kanskje beklage at det har tatt savidt lang tid f0r foredragene ble utgitt, men 
stoffet har ikke mistet sin aktualitet. Det kommer dels av at artiklene er blitt 
ajourf0rt , dels av at det i f0rste rekke er metodiske problemer som er tatt opp 
i denne boken. Forsavidt er kanskje tittelen pa boken ikke helt dekkende. Det 
blir etter hvert arrangert flere symposier som v il ta opp ogsa andre sider av 
jordbunnszoologien, og det er sannsynlig at foredragene fra disse symposier 
ogsa vii komme ttt i bokform. 
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Stoffet i den foreliggende boken er ordnet i tre deler. De f0rste (10) artik ler 
behandler statistiske sider ved unders0kelser av jordbunnsfaunaen, de neste 
(28) tar for seg ekstraksjoo.smetodikk, og den siste delen (9 artikler) behandler 
enkelte sider ved forholdet mellom jorden og dens dyreliv. Det er en meget 
naturlig ordning, og det er en vesentlig styrke ved boken at den apner med de 
statistiske problemer ved disse unders0kelser. Sa altfor ofte har vi zoologer 
en tendens til f0rst [I gj0re yare fors0k eller innsamlinger, og sa etterpa fremlegge 
yare data for a bearbeide dem statistisk. Men da kan det v:ere for sent, og meger 
arbcid er utf0rt tilliten eller ingen nytte. 

De kapitler som behandlcr innsamlingsmetodikk , utgj0r bokens hoveddel 
og er av srerlig interesse fordi man der far beskrevet apparatur som det ikke er 
lett a bli kjent med pa annen mate. De gammeldagse Berlese-trakter er fremdeles 
i flittig bruk rundt om i mange :oologiske laboratorier, men i de senere ar er 
det utviklet en rekke modifikasjoner beregnet P'l spesielle problemer og srerskilte 
dyregrupper, og meget av denne nye spesialapparatur blir beskrevet i boken. 

Det er srerlig de dyresamfunn sam lever i jorden, som behandles. Hovedvekten 
er narurlig nok lagt pa grupper som nematoder, enchytreer, metemark, u rinsekter 
og midder, mens andre grupper, som f.eks. protozoene, er m indre u tf0rlig 
behandlet. For en sam er interessert i smadyr som lever oppa jorden blant 10v, 
kvister og annet rusk, er det ogsli stoff av interesse med cndel opplysninger om 
innsamlingsmetoder for slike dyregrupper. 

Jordbunnszoologien har tradisjoner i yare naboland. Oct er nok a nevne 
svenske navn som Tullgrcn, Tragardh og Forslund, eller fra Danmark Overgaard 
Nielsen og Haarl0v. Den sistnevnte er for 0vrig den eneste skandinav som har 
bidratt med en artikkel til denne boken. Hos oss har denne del av zoolog'ien 
i hovedsaken ligget ur0rt. For den som 0 nsker a ta fatt pa de mange oppgaver 
som her ligger og venter, er den foreliggende bok en god veileder. Den burde 
ogsa vrere a finne ved alle institusjoner hvor det u ndervises i eller arbeides rued 
problemer innen jordbunnszoologien. 
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