
". 


TANUMS 

STORE DYREBOK 


Zoologisk Billedleksikon 

av V. J. Stanek, Rolf Vik, Arne Semb Johansson, 


Per Bergan og Jan 0k1and 

Redaksjon: Rolf Vik 


Hellige pilletrillere i aksjon 

Over 600 sider 


Over 1000 go de fotografier i sort/hvitt og farver 


Klar og instruktiv tekst 


AIle zoologisk interesserte viI ha glede 


av a ha den for handen 


BARE KR. 38.00 


TANUM 

J. Steenberg & Co. Boktrykkerl. Drammen 

F A U N A 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 

I 


Dompapphannen mater den 16 dager gamle gjokungen i redet. 
(Poto: Gunnar Prydenlund.) 

INN HOLD 
Side 

NUTRIA OG BISAMROTTE I NORGE 89-100 
Av Rolf Vik 

SOTVATTENTRICLADEN PHAGOCATA (? = FONTICOLA) 

VITTA (DUGES) ANTRAFFAD PA KIRK0EN. HVALER 101-109 

Av Anders G. Dahm 

FLERE ORNITOLOGISKE OBSERVASJONER 
Av Edv. K. Barth 

SJELDNE FISKER FRA S0R-NORGE 
Av Edv. K. Barth 

EINAR KOEFOED, 1857-1963 
Av Hjalmar Brach 

SMANOTISER, BOKANMELDELSER, 

FORENINGSMEDDELELSER 

109-125 

126-137 

137-138 

139-151 

Arg. 16 1963 Befte 3-4 



Innhold arg. 16 - 1963 kommer i hefte 1, arg. 17 - 1964 

fA u N A 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 


ARG. 16 HEFTE 3-4 1963 


UTGITT A V NORSK ZOOLOGISK FORENING 
Foreningens ac1resse er: Universitetet, B1indern 

Ansvar1ig redaktS'lr: Universitets1ektor dr. phi1os. Rolf Vik 

Redaksjonssekretrer: Preparant Inger Sretren 

Redaksjonskomite: Forspks1eder Alf Bakke, redakt¢r Ragnar Frislid, lektor 
Carl Mplbach-Petersen, forspksleder Leiv Rosseland og konservator dr. 
philos. Johan F. Willgohs. 

Nutria og bisamrotte i Norge 

Av RolfVik 

slutten av januar 1962 kom et brev til «Fauna»'s redaksjon 
fra en kanadisk viltforsker, med foresp0rsel om nutria fantes vill 
i Norge. Problemet han arbeidet med, var om nutriaen, beverrotten 
eller sumpbeveren (tv1yocastor coypus), kunne tenkes a v~re i stand 
til a leve i vill tilstand i Manitoba. For a kunne svare pa kanadierens 
sp0rsmal gjorde jeg en del unders0kelser over en eventuell fore
komst av denne gnageren hos oss, og det er de opplysninger jeg 
der innhentet, som publiseres her. 

I vart naboland Finnland er foruten nutriaen ogsa bisamrotten, 
moskusrotten (Ondatra zibethica) innf0rt som farmdyr og senere 
satt pa frifot. Funn av store gnagere med tilknytning til vann kunne 
derfor tenkes a ha v~rt bisamrotter, som har spredt seg fra Finnland 
over Sverige. Svarene pa forsp0rslene som ble gjort, viste da ogsa 
at vi muligens ma regne med bisamrotten som et nytt element 
i var pattedyrfauna. 



De skinn som finnes av nutria, skutt eller fanget her i landet, er 
lagret pa Zoologisk Museum i Oslo, og de fleste opplysninger 
skriver seg fra det samme museums arkiver. Foruten at jeg takker 
bestyrer dr. L. R. Natvig og konservator Edv. K. Barth for velvillig 
a ha stilt materialet og opplysningene til disposisjon, vil jeg ogsa 
uttrykke min takknemlighet til alle dem som har svart pa mine 
henvendelser, innhentet opplysninger av interesse, og overlatt dem 
til meg. 

Materiale 
Materialet av nutria som er oppbevart i Zoologisk Museum i 

Oslo, besrar av skinn av seks dyr som er skutt eHer drept pa annen 
mate innenfor et omrade med en radius pa ca. 120 km fra Oslo 
i tiden fra 1949 til 1953. Dessuten har museet et montert eksemplar 
fra Trysil i utstillingssamlingen. Dyret er skutt i 1938. Korrespon
dansen meHom jegerne eHer lensmennene i omradet og Museet 
inneholder en del opplysninger av interesse, og en fornyet fore
spmsel til de samme personer i 1962 bragte fem nye rapporter om 
iakttatte dyr. Ingen andre zoologiske museer har hverken nutria 
eHer bisamrotte fra Norge i sine samlinger. Men fra Troms0 
Museum ble det meddelt at bisamrotter var sett i Barduelven. 

Pa grunnlag av Veterimerdirektoratets arkiv var det mulig 
a finne frem til 39 personer som hadde hatt befatning med nutriaavl. 
Sp0rreskjemaer ble tilstilet samtlige for a fa greie pa hvor og nar 
farmen ble startet, og nar den eventuelt ble nedlagt, hvor mange 
dyr det var ved starten, og hvor mange den hadde da den opph0rte. 
Jeg ville ogsa vite om noen dyr r0mte, om det ble iakttatt r0mte 
dyr i omradet og hva som ble gjort med de dyr som var i farmen 
da den ble nedlagt. Likeledes ble det spurt om vedkommende 
kjente andre farmer fra tidligere, og om han kjente noen i drift 
i 1962. Dessuten ble alle bedrifter under betegnelsene «Pels
berederier, -fargerier og -renserier» og «Pelsdyr- og pels(ravare)
omsetning» i Rikstelefonkatalogen for Oslo og Omland, 1962, 
tilsendt skjemaer med sp0rsmal om de kjente noen farmer i drift 
i 1962, og om de tidligere hadde kj0pt norske nutriaskinn. Hele 
27 farmere og 33 bedrifter svarte pa henvendeisene. 

For om mulig a fa flere feltobservasjoner ble et opprop om 
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a sende inn opplysninger om nutria og bisamrotte, tatt inn i 
«Jeger og Fisker» nr. 4 1962 og i «Fauna» nr. 1, 1962. Disse 
henvendelser var det ingen som reagerte pa. 

Nutria 
Ucbredelse 

Nutriaen stammer fra det tempererte Syd-Amerika, fra omkring 
15 ° S.br. i Syd-Brasil, Paraguay og Bolivia til Stillehavskysten 
i Syd-Peru ned til Ildlandet (Osgood 1943). Innenfor dette store 
omradet er det flere forskjellige raser. I sitt hjemland har dyret 
pa grunn av den verdifulle pelsen vrert sa sterkt etterstrebt at bare 
en meget streng fredning i var tid har reddet det fra hel utryddelse. 
Dyret er i dette arhundre satt ut flere steder i Nord-Amerika med 
tanke pa a skaffe et verdifuHt pelsdyr, og det er funnet sa langt 
nord som til Michigansj0en. Men av de nordligste stater er det 
bare i Ohio, Oregon og Washington at dyret danner kolonier. 

Til Europa kom nutriaen som farmdyr under en nutria «farm 
boom» like etter f0rste verdenskrig. Fra farmene har r0mte dyr 
vrert istand til a danne populasjoner i T yskland og Storbritannia 
(Davis og Jenson 1960); ogsa i Finnland, Frankrike og Holland 
fins kolonier, mens dyrene ikke har greid seg i fri bane i Danmark, 
Belgia og Italia. I Sverige har nutriaen if01ge Curry-Lindahl (1963) 
etablert seg som viltlevende i Smaland, hvor stammen synes a vrere 
pa 20-30 dyr. Videre er ville nutria funnet i Vasterg6tland og 
vestre Varmland. I Dalarne fins de i et par elver, og ogsa i Harjedalen 
har r0mte nutria lykkes a overvintre. Fra 1954 er dyret patruffet 
som viltlevende i Norrbotten. Forholdene i Norge har Wildhagen 
(1956) nevnt, og sier at det «i de siste 10 ar har forekommet 
beverrotte pa frifot hos oss, srerlig i et omrade i Ullensaker og 
Nannestad herreder. Vi har der en liten stamme som synes a greie 
seg hos oss.» 

Nucriafarmingen i Norge 
Til Norge kom nutriaen som farmdyr f0rst i tredvearene. 

Aalgaard Nutriaoppdrett AIL fikk i mai 1931 tillatelse av Land
bruksdepartementet til a ta hjem 12 par dyr fra Argentina. Avlen 
gikk utmerket, og farmen ble supplert med ytterligere 36 par. Fra 
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o Farm for krigen 

<!) Farm etter krigen 

A Funn for krigen 

• Funn etter krigen 

.-"'~~ 

Fig. 1. Kart over Syd.Norge med angivelser av hvor nutriaianner h~r ligget , og /W01 

nutria i ir; bane er observert. 

denne farmen ble det solgt livdyr t il en hel del farmer i det syd/ige 
Norge. Noen farmere ordnet ogsa selv med import fra Amerika 
og fra Frankrike. I Land bruksdepartementets arkiv kan en finne 
navn pa 34 personer som har henvendt seg for astarte med nutria
farmer frem til siste verdenskrig, men bare 25 av disse kom i gang 
(fig. 1). 

Men farmingen 10nte seg ikke, og fannen i Algard ble nedlagt 
med betydelig 0konomisk tap. De andre nutriafarmene forsvant 
ogsa temmelig snart, slik at det under krigen bare var en farm 
i drift, men i 1945 ble ogsa denne nedlagt. Departementets arkiv gir 
opplysning om fem fLIm ~r som startet igjen etter krigen, og 
gjennom sp0rreskjemaene har jeg fatt greie pa ytterligere seks. Men 
ogsa disse farmer ble ganske snart nedlagt. Etter de opplysninger 
jeg har innhentet, ble den siste nedlagt i 1954. De tre siste farmer 
i drift la pa Kl0fta, i Valdres og pa Skotterud like ved Magnor. 

«ViII» nutria 

Det dyret som er avbildet pa fig. 2, er den f0rste «ville» norske 
nutria som fins i noen samling her i landet. Dyret ble skutt varen 
1938 i Trysil. Med den utbredte farming vi hadde i hele Syd-Norge 
i tiden f0r krigen, skulle en ha ventet flere funn av mmte dyr, men 
dette er det eneste som er rapportert i tidsrommet frem til 1949. 
Fra Sandnes forteller en oppdretter at han mistet tre dyr i 1933, 
men de forsvant for godt , og ingen rapporter er, som f0r nevnt, 
kommet inn til Stavanger Museum om funn pa de kanter. Departe
mentets bestemmelser om sikringstiltak for a hindre mmming ma 
ha vxn godt overholdt, siden sa fa dyr synes a ha sluppet ut 
i dette tidsrom. Farmere etter krigen angir at det hendte at dyr 
gnaget seg ut av innhegningene eller slapp fri under flom om varen . 

Fra de store svenske farmer i Varmhnd og Dalarne derimot 
var det stadig dyr som mmte. En av de norske oppdrettere ved 
svenskegrensen forteller at «svenske dyr» var a treffe langs vass
dragene i grensedistriktene til stadighet. 

De tidfestede observasjoner av nutria i fri bane er samlet 
i tabell 1. Av den fremgar det at funn slCnere enn 1953 er fra 
grensetraktene mot Sverige, hvor farming fremdeles er i gang. 
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Biologiske Oppl)'sninger 
Noen av dem som hal' veert sa elskverdige a svare pa mine 

henvendelser, hal' gjort noen tilf0yelser i brevene om biologiske 
iakttakelser de hal' gjort, og som kan ha betydning nar en skal 
vurdere om nutriaen kan ha noen sjanser som yilt pelsdyr. For tre 
av dyrene er angitt at det val' hunner. En av disse val' drektig og 
inneholdt i september fire nesten fullbame foster. Fertiliteten pa 
farmdyrene oppgis av alle som nevner det, a ha veert god. Bare en 
av farmeme hadde darlig resultat, og han mente det skyldtes 

innavl. 
Sommeren passet utmerket for dyrene, men vinteren var etter 

alles mening for streng. Det nevnes av flere at frostskader pa f0tter 
og seerlig hale, val' alminnelig. Et dyr i Botne i Vestfold hadde 
allerede i desember frosset bort sa meget av halen at «bare en 
stump pa 10-15 em var igjen». De iakttakelser yare nutriafarmere 
har gjort med hensyn til kuldens innvirkning pa dyrene, tyder pa 
at disse har store vanskeligheter med varmereguleringen, og da 
d yret ikke som beveren og bisamrotten har evnen til a oppholde 
seg under isen om vinteren, slik at det kan fa tak i vannplanter nar 
vannene er tilfrosset, er det a finne neering et meget alvorlig 
problem. Ett av dyrene som ble avlivet om vinteren i S0rum, ble 
funnet i et farrom, og fra Botne i Vestfold skriver O. B. Aasnees 
om et dyr som hadde funnet frem til tumipssatene i desember, og 
som resten av vinteren, helt frem til juni, fant at oppholdet pa 
laven eller i h0nsehuset var mer tillokkende enn vinteren og 

varen ute. 
Lensmann E. Gjetrang forteller at en av nutriaene som ble 

avlivet i Asakbekken, hadde laget seg en bolig av granbar. Det er 
vel mest trolig at det som her ble funnet, var dyrets faringsplatt
form. Boligen harden vanligvis i en utgravd gang i elvebredden. 

Har vi vill nutria i Norge? 
De funn av nutria i fri bane som er rapportert her i landet, 

kan alle uten vanskelighet forklares ved at dyrene er r0mt fra 
fangenskap. Ser vi pa kartet, er det ikke langt til neermeste farm 
i drift pa den tid da dyrene ble skutt, fanget eller iakttatt. Heller 
ikke er Trysileksemplaret fra 1938 noen unntakelse, for pa svensk 
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side var det flere farmer pa den tid. Ser vi pa den utbredelse dyret 
har fatt i U.S.A. og Europa, viI en oppdage at det ingen andre 
steder enn i Sverige fins vill nutria under sa ugunstige vinterforhold 
som hos oss. Men i Sverige er det fremdeles farming av nutria 
i de omriider hvor dyret angis a ha etablert seg som vilt, sa her 
er det fremdeles muligheter for at stammen stadig suppleres fra 
den tamme nutria. 

Dyret er et utpreget dagd yr. Dette gj0r selvsagt at det er s<erlig 
utsatt for a bli sett av aIle dem som ferdes ved vare vassdrag. 
Nar da lensmennene i de omriider hvor dyrene frem til 1953 er 
funnet, angir at de siden den tid ikke har h0rt snakk om en eneste 
iakttakelse av dyret, rna en kunne si noksa sikkert at nutriaen 
ikke har greid a etablere seg som vill i landet vart. Et sa stort 
dagdyr kan ikke slik helt ha unngatt a bli sett i disse tettbebyggede 
omriidene pa 0stlandet hvor de tidligere funn er gjort. Sa lenge 
farming drives i Sverige og det der fins dyr i fri bane, viI det v<ere 
muligheter for at enkelte dyr dukker opp i grensetraktene ogsa 
i arene fremover, men med de opplysninger vi har, kan vi ikke si 
at nutriaen tilhorer var fauna . 

Bisamrotten 
Utbredelse 

Bisamrottens opprinnelige utbredelsesomriide er hele Nord
Amerika bortsett fra hoyarktiske omriider og 0rkenstrok. Herifra 
er beskrevet to arter og femten underarter, hver begrenset til 
bestemte partier i det store feUes utbredelsesomriide (Artimo 1960). 
Pa grunn av det verdifuUe pelsverk ble ogsa bisamrotten innfort 
til Europa som farmdyr. Den kom forst til Bohmen i Tsjekkoslo
vakia, men dyr som kom ut av fangenskapet, har dannet grunnlaget 
for en populasjon som har bredt seg ut over storstedelen av 
Mellom- og Vest-Europa. Til De britiske oyer ble dyret innfort 
og satt ut. Det samme skjedde i Polen, Sovjetunionen og Finnland. 
Fra 1920-arene da bisamrotten f0rst ble satt ut i det sistnevnte 
land, har den spredt seg ved egen og menneskers hjelp til nesten 
hele landet, men omriidene i nordvest og vest ser ikke ut til a passe 
den s<erlig godt, for her er bestanden meget liten (Artimo 1960). 
I Sverige savel som i Norge, har det alltid v<ert totalforbud mot 

innforing av bisamrotter, ogsa som farmdyr. Det er sikkert de 
store 0deleggelser dyret har fonlrsaket ved a grave ut elvebredder 
og diker i Mellom-Europa, som har gjort vare myndigheter 
skeptiske nar det gjelder dette pelsdyret. 

I 1944 ble bisamrotter satt ut helt ulovlig pa to steder i T orne
elvens s\.enske tillop, og na ser det ut til, if0lge Curry-Lindahl 
(1963), at spredningen er i full gang. Karesuando ved grensen mot 
Finnland er det sted n<ermest norskegrensen dyret er rapportert fra. 

Er bisamrotten kommet til Norge? 
Pa samme mate som svenskene har ventet pa at bisamrotten 

skuHe komme over grensen fra Finnland, rna vi na kunne vente 
at en innvandring kan skje langs vassdrag som forbinder svenske 
og norske vann. Fra Karesuando ligger forholdene vel til rette for 
en slik fremrykning mot vest. Fra preparant Bjorkli har i 1962 
Zoologisk Museum i Oslo fatt en rapport om at flere flskere 
i Altevann og Barduelven har iakttatt et dyr som etter beskrivelsen 
ikke kunne v<ere annet enn bisamrotte. I 1959 ble to dyr tatt av 
en katt pa .en gard i Bardu, men dessverre var dyrene borte da 
Bjorkli kom til stede for a se pa dem. I 1960 angir han at han 
selv sa en bisamrotte pa svom i Barduelven pa bare en meters 
hold. Avstanden mellom Altevann og Karesuando er bare 11 mil, 
og hele veien er det mulig for bisamrotten a folge elver og vann. 
Bjorklis iakttakelse faller derfor helt inn i bildet en kan danne 
seg om hvordan dyret skulle komme inn i landet vart, men det er 
det beklagelige at det ikke foreligger noe handgripelig bevis for 
at det har v<ert bisamrotte som ble sett eHer rapportert. Dessverre 
forteller heller ikke Bjorkli noe om hvilke karakterer han brukte 
nar han med sikkerhet avgjorde at dyrene var bisamrotter. Rap
porten kan derfor neppe danne grunnlaget for en pastand om at 
bisamrotten na er blitt et nytt pattedyr for Norge. Men da det 
tydeligvis ikke er tale om bare enkeltindivider i vassdraget av den 
iakttatte dyreart, kan det vel ikke ga lenge f0r beleggsmateriale 
foreligger. At bisamrotten har muligheter for asIa seg til her i 
landet nar den f0rst er kommet inn, kan det ikke v<ere tvil om, nar 
en ser pa den analyse av dyrets utbredelse og tilpasning til milj0 
i Finnland som Artimo (1960) har foretatt. Om dette blir noe 
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posltivt tilskudd til var fauna, vil fremtiden vise. Rapporter fra 
andre land er sa forskjellige at vi far vente a vurdere situasjonen 
hos oss til den foreligger. 

Se opp og rapporter! 
Denne mulighet som na foreligger til a treffe disse to store 

utenlandske gnagere i grensestt0kene mot Sverige, skulle anspore 
dem som ferdes ved yare vassdrag til a ha 0ynene apne. For dem 
som ikke er fortrolige med disse d yrenes utseende, kan fig. 2 og 3 
vrere til hjelp ved en eventuell bestemmelse av demo Pa fig. 2 er 
dyrene avbildet i riktig st0rrelsesforhold til hverandre. Bisamrotten 
som sees 0verst, ligner en stor vand (jordrotte), men har en hale 
som ingen andre pattedyr har maken til. Som det fremgar av 
fig. 3 (2 og 3) er den flattrykt fta siden, nesten naken og m0rk
farget. I naturen et den m0tk blygra til sort. Nutriaen set ut 

Fig. 3. Hale au nutria (1) og bisamTOtte sett ovenfra (2) og fra siden (3). Nutriahalen 
er litt mindre enn 1/3 nat. stfiJrrelse, bisamrottehalen er 1/2 nat. st0rrelse. 
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som en liter bever, men har rottehale. Halen er altsa rund, skjell
kledt og med bare fa har, slik det fremgar av fig. 3, 1. 

Hvis dyrene overraskes pi\. land, vil nutriaen knurre, mens 
bisamrotten bare piper eUer hveser. I omradene hvor bisamrotten 
ho lder til, vil en kunne finne boligene som ligner sma beverhytter. 
Nutriaen lager vanligvis bare en spiseplattform av grener eUer si\' . 
Begge dyr graver ganger i elvebredden. 

Det vil vcere interessant a se hvor lang tid det vil ta for et 
museum hertillands far et eksemplar av en «norskf0dt» bisamrotte. 
Det viI ogsa vcere av star interesse a f01ge bisamrottens eventuelle 
fremrykning. Derfor vil aile sikre opplysninger om observasjoner 
vcere av interesse for yare museer, som er de rette instanser a la 
slik viten komme til. 

Summary 

Records of Nutria and Muskrat in Norway 
The only seven specimens of nutria (Myoca.ltor coypzrs) in Norwegian museums 

came from the Oslo area (where many nutria farms were located) between 1938 
and 1953, A questionnaire circulated in 1962 resulted in no positive evidence 
of nutrias living in the wild in Norway since 1954, when the last farm closed 
down, 

Muskrat (Ondatra z ibethica) were introduced into northern Sweden in 1944 
and now are found severa l p laces in Sweden and Finland, the nearest loca lity 
being ca. 110 km from the Norwegian border at Troms County, Several ob, 
servations of muskrat have been reported from the Alta River area in Troms, 
but there is as yet no definite evidence that this species is a permanent part 
of our fauna, 
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Satyattentricladen Phagocata 
( ? =Fonticola) vitta (Ouges) 
antraffad pa Kirk0en, Hvaler 

Av Anders Q. Dahm 

slutet av maj 1963 anlande till Zoologisk Museum i Oslo 
n agra planarier, vilka av F0rstekonservator Nils Knaben oversandes 
till mig far identifiering. Ehuru exemplaren inte var kansmogna, 
vilket vanligen ar ett hav for att man skall kunna gara en till
farlitlig artbestamning av turbellarier, var de likval sa pass 
val fixerade, att nagon tvekan om deras arttillharighet knappast 
kunde rada. Dessutom var angivet att de harstammade fran en 
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Sverige, En enski ld punkt kan avse mer an en fyndlokaL 
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dricksvattenbrunn, vilket ekologiskt begransar artvalet. Materialet 
har nu underkastats en cytologisk analys for bestamning av 
kromosomtal och -morfologi. Resultatet harav overensstammer 
med vad som ar kant for asexuella bestand av «arten» Phagaeata 
(? = Fantieala) vitta (Duges). 

Lokalen pa Hvaler ar det forsta for Norge konstaterade fyndet 
av en fran grundvatten, speciellt brunnar, i Danmark och i sodra 
och mellersta Sverige under de senaste 15 aren flerstades patraffad 
sotvattenstriclad (Fig. 1). For narvarande ar 47 lokaler fran Sverige 
och 10 fran Danmark bekanta (omnamnda i Dahm 1949 och 
1958 - jamte vissa senare tillkomna fyndplatser). Fordelningen av 
dessa lokaler kan annu ej laggas till grund for en analys av den 
verkliga forekomsten utan representerar mera en utbredningsbild 
kannetecknande for manga undanskymt levande former, namligen 
att fyndlokalerna huvudsakligen visar de omtaden, som varit 
foremal for mera ingaende undersokning eller att respektive form 
kommit att dra uppmarksamheten till sig i en viss lokal och insants 
till fackman for bestamning. Mera omfattande insamlingar skulle 
hogst sannolikt oka antalet forekomstlokaler inom de omraden 
fran vilken den nu aktuella tricladen ar bekant. Det verkar dock 
tamligen sannolikt, att den inte har nagon langre utbredning mot 
norr efter svenska Ostersjokusten och den har inte patraffats i 
Finland, trots att den dar har speciellt agnats uppmarksamhet 
Omfr. Luther 1961). En studie av forekomsten inom ett mera 
begransat omrade - i centrala Mellansverige (Dahm 1949) 
antyder, att markens struktur indirekt ar av utslagsgivande betydelse 
for denna triclads spridningsmojlighet. Inom valdranerade moran
omraden har bestand av arten patraffats i storre omfattning an 
inom tatare jordarter, dar uppkomsten av underjordiska vatten
system ar samre tillgodosedd. Sa vitt kant ar stammer detta for
hallande for ovriga fyndplatser, som genomgaende utgoras av 
grundvatten eller grundvattenupprinningar och huvudparten av 
fyndlokalerna utgoras av skilda typer av kallor eller dricksvatten
intag. Understundom upptrader den i dylika i stort individantal, 
vilket i hogsta grad kommit att dra uppmarksamheten till sig. Det 
norska fyndet synes ha insants till Zoologisk Museum just av den 
sistnamnda anledningen. Det ar klart, att det gor ett mindre 
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aptitligt intryck att fa dricksvatten i vilket spolats med ett antal 
exemplar av dessa vanligen knappt en centimeter stora, vita 
plattmaskar, men egentligen ar de hogst oforargliga och indikerar 
genom sin narvaro snarast , att lokalen i fraga kannetecknas av 
battre grundvattenomsattning an manga andra vattentakter, dar 
huvudsakligen ytvatten star for tiIlforseln. V idare fordrar dessa 
maskar sa pass god vattenomsattning och tillgang pa syre, att deras 
forekomst visar , att vattnet inte ar sa kraftigt bela stat med redu
cerande foreningar (organiskt avfall , hog jarnhalt) att uttalad 

syrebrist rader. 
Tricladen Phagocata vieta ar opigmenterad, men det tregrenade 

tarmsystemet kan vara mer eller mindre fyIlt med morkt innehall, 
v ilket skimrar igenom kroppsytan. Individerna kan visa hogst 
varierande langd saval in om som mellan skilda lokaler, fran nagon 
eller nagra millimeter och upp till ca 25 mm. Det senare mattet, 
som sallsynt aven kan nagot overskridas, uppnas dock endast i 
samband med anlaggande av kopulationsorgan. Till sin yttre 
morfologi kiinnetecknas i ovrigt denna tl'iclad av Hmgsmal kropp, 
som i framre delen ar nagot smalare for att langst fram ater vidgas, 
sa att «huvudet» far en nagot utplattad form. Ett stycke fran 
framkanten och inbordes narmare varandra an saval till framandan 
som till sidokanterna ligger vanligen tva runda ogon, ibland finnes 
nagot extra dylikt, ibland saknas det ena eller bada i samband med 
pagaende regeneration (Fig. 2). Nastan som regel erhaller man vid 
insamling individer, som visar tecken pa pagaende regeneration. 
AlIa hittills studerade populationer fri'm D anmark och Sverige har 
visat sig sterila och helt hanvisade till vegetativ forokning genom 
delning, aven om under vissa betingelser en del exemplar kan 
anlagga konsorgan och producera (sterila) kokonger. Delningen ar 
antingen en rent transverselI tudelning, eller da ett antal dylika 
nagon gang kan folja snabbt pa varandra, sa kan man fa intryck 
av fragmentering av ursprungsindividet. Varje sadant stycke re
organiseras till en n)' individ och forokningsintensiteten i labora
torieundersokningar har visat sig betydande - hur det forhaller 

sig i naturen ar inte narmare bekant. 
Den aktuelIa tricladen tillhor en biologisk grupp av sotvattens

plattmaskar, som visar stark uppsplittring i lokalt mer eller mindre 
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Fig. 2. F7ihandsteckningar av Phagocata (? = Fonticola) vitta exemj)lar till

horande vegetativt fortp lantande population. Exel71pLaret till vanster ))Jed anlag ti ll 


kopulationsapparat. Ca. 10 ganger fOrstoring. 

(Free-hand drawings of specimens belonging to an asexua lly reproducing 


population of Phagocata (? = Fontieola) vitta. Ca. 10 x ). 

varierande populationer. Det ar sedan lange kant, att bland dessa 
existerar tva principiellt skilda forokningsmojligheter, antingen pa 
sexuell vag genom produktion av kokonger eller genom vegetativ 
fortplantning genom delning. Ett antal dylika sotvattenstriclader 
har varit foremal for en undersokning, som beaktar saval morfo, 
logiska, cytologiska som biologiska karakteristika (Dahm 1958). 
Det visade sig i samtliga fall, att de sasom «goda arter» sedan lange 
uppfattade, morfologiskt relativt latt identifierbara formerna i 
sjalva verket upptradde i naturen sasom grupper av lokala bestand 
med varierande biologiska egenskaper. Varje sadan «sammel,» eller 
«over,» art representerades av ett antal populationer med mer eller 
mindre god overensstammelse. I vissa fall tillat variationen inom 
bestanden en sa pass god overensstammelse mellan enskilda lokal, 
bestand, att man skulle kunnat tala om en enhetlig «morphospecies» 
- som dock visade sig vara uppsplittrad i ett antal undergrupper 
inbordes sexuellt inte forenliga (visande «biospecies»,kriterier). Det 
material av de fern «overarterna», «superspecies», som var till, 
gangligt, kunde pa biologiska grunder grupperas med hansyn till 
fortplantningssattet i vardera tre enheter: enbart sexuell fortplant, 
ning, enbart vegetativ fortplantning, respektiva formaga till saval 
konlig som konlos fortplantning. Inom vissa av dessa grupper 
(tillampligt endast pa forsta och sista forokningstypen) visade sig 
tillgangliga populationer vara inbordes fertila, men i andra fall 
kunde en sadan grupp utgoras av sexuellt icke forenliga bestand. 
Bland lokalbestanden med vegetativ forokning var i vissa fall 
individerna karyologiskt synnerligen enhetliga, i andra fall var de 
inbordes karyologiskt varierande. Individer tillhorande skilda 
kloner kunde t ydligen patraffas inom samma biotop. Var och en 
av de fern «superspecies» utgjordes salunda synbarligen av ett antal 
fran varandra isolerade «microspecies». Vissa av de senare upp, 
visade morfologiskt avvikande kannemarken i en eller annan form 
och finnas i nagra fall beskrivna sasom sarskilda arter med specifika 
artnamn. Med en mera «biologisk» syn pa artdistinktioner an rent 
formell , morfologiskt grundad tillampning maste det sta klart, att 
var och en av dessa «superspecies» dock ar en slaktskapsenhet, dar 
man allt efter det metodiska forfaringssattet har mojlighet att 
studera samspelet mellan omvarldsfaktorer och arvsmassiga forut, 
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sattningar. Som framgar i det namnda arbetet maste namligen 
orsaken till bl.a. den geografiska fordelningen av de olika biologiska 
grupperna sokas i samverkan mellan nu och tidigare existerande 
miljovillkor och respektiva populationers ekologiska variations
form aga och adaptabilitet. 

Karakteristiskt for de undersokta fern «overarterna» av sot
vattenstriclader var vidare, att kromosomtalet kunde vara starkt 
varierande mellan olika bestand av respektive »superspecies». De 
olika karyotyperna kunde likval mer eller mindre entydigt aterforas 
pa vissa ursprungliga grundtal, men ett storre eller mindre antal 
genom kunde delta i uppbyggandet av det aktuella kromosom
antalet. Speciellt vissa Phagocata vitta-bestand kannetecknades av 
hoga kromosomtal (upp till tio ganger grundtalet). Genom studium 
av kromosomtal och -morfologi far man vidare taxonomiskt 
anvandbara upplysningar, som ar speciellt vardefulla da i en del 
fall bestand av sotvattenstriclader i naturen utgoras endast av icke 
konsmogna individer. Dylika populationer har tidigare vallat stor 
svarighet, da artsystematiken och -identifieringen helt vurit grundad 
pa konsapparatens morfologi. Phagocata vitta kan narnnas sasom 
ett gott exempel pa en dylik taxonomiskt svaranalyserad form, da 
inte bara manga bestand i naturen utgores av individer utan 
utbildude konsorgan, utan dessutom erbjuder konsapparatens 
byggnad sparsamma morfologiska informationer. 

Fran europeiska grundvatten och kallupprinningar har beskri
vits ett antal opigmenterade planarier, vilkas inbordes taxonomiska 
stallning annu ar foremal for varierande bedomning av olika 
specialister (Reisinger 1960). Vissa av dessa grupperas inom 
slaktet Fonticola, som dock morfologiskt synes foga avgransat mot 
en grupp av arter, vilka ha beskrivits fran Nordamerika och Asien, 
men som placerats inom slaktet Phagocata. For narvarande synes 
varken morfologiska kannemarken eller den geografiska fordel
ningen av respektive «slaktens» foretradare entydigt tala for det 
berattigade vare sig i att betrakta dem sasom en enhetlig eller som 
tva fran varandra avgransade slaktskapsgrupper. I avsaknad harpa 
har pa basis av rent strikt tillampning av morfologiska kriterier 
dessa arter inplacerats inom ett och samma slakte - Phagocata 

(cfr. Hyman 1937) - men det ar sannolikt, att detta inte ar 

i overensstammelse med det faktiska slaktskapsforhallandet. Mor
fologiskt kannetecknas dessa arter huvudsakligen genom avsaknad 
av mera karakteristiska egenskaper i kopulationsapparatens olika 
detaljer. Aven om man begransar den systematiska studien till de 
europeiska formerna, rakar man i svarigheter. Speciellt har detta 
astadkommit forvirring i andistinktionerna mellan tva tydligen 
«god a arter», som bada kannetecknas av viss morfologisk variation 
mellan enskilda lokalbestand, namligen «arterna» Phagocata (eller 
riktigare Fonticola?) albissima (Vejd.) och vitta (Duges). Saval den 
forstnamnda som speciellt den senare ar kand fran ett antal platser. 
Inom och m ellan olika populationer av respektive arter existerar 
en viss morfologisk variation, som kan foranleda osakerhet i 
avgransningen mellan respektive arter. I vissa bestand av Ph.vitta 

utmarkes konsapparaten av en morfologi, som starkt erinrar om 
forhallandena hos Ph.albissima , medan den i andra fall ar mycket 
tydligt avvikande. Genom en annu inte publicerad undersokning 
(D a h m , MS) star det klart, att de tva arterna Ph.albissima och 
Ph. vitta karyologiskt ar val sarskiljbara aven i de fall, da de 
morfologiska kriterierna inte ar absolut utslagsgivande. 

Genom den cytologiska undersokningen av materialet fran 
H valer framgar klan, att detta bestand visar klar overensstammelse 
med ovriga undersokta populationer fran Danmark och Sverige. 
I sex mitoser av god tag bar kvalitet, som kunnat studeras i exem
plaren fran Hvaler, har foljande kromosomtal konstaterats: 2n = 
35 (1 platta), 2n = 42 (3 plattor) och 2n = 49 (2 plattor). En 
analys av de individuella kromosomernas utseenden och langdmatt 
leder till att det forstnamnda kromosomtalet far uppfattas sasom 
det pentaploida talet av det ursprungliga grundtalet 7, 42 ar det 
hexaploida talet och 2n = 49 ar det heptaploida talet. Kromo
somerna hos denna triclad ar tamligen val morfologiskt skilda, 
varfor det inte ar enbart Fraga om en slutsats byggd pa rena tal
forhallanden. For narmare upplysningar om kromosomtal, -morfo
logi och polyploidinivaer far hanvisas til Dahm (1958, p. 49-53, 
162-67, 189-202). Ehuru endast fixerat material varit tillgangligt, 
ar det tydligt att i analogi med forhallandena i Danmark och Sverige 
det norska fyndet utgores av en population, som endast kan foroka 
sig pa vegetativ vag. De bestand av hogre polyploidigrad an fyra 
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ganger grundtalet sju (2n = 28), som har hallits i odling, har i 

samtliga fall visat sig rent sterila i de fall da exemplaren har utbildat 
konsorgan, kopulerat och producerat kokonger. Meiosen ar hos 
dylika individer starkt stord och gameterna synbarligen inte 
livsdugliga. Fran norra Europa ar hittills inga bestand med sexuell 
fortplantningsformaga bekanta. Dylika har patraffats i Stor
brittanien och Mellaneuropa, men aven dar existerar sterila 
populationer med rent vegetativt fortplantningssatt. Vissa bestand 
med sexuell fortplantning har ocksa formaga till delning. En viss 
skillnad i biotopval synes dda mellan bestand med sexuell, respek
tive vegetativ fortplantningstyp, varvid de senare huvudsakligen 
patraffas i grundvatten eller i omedelbar anslutning till grundvatten
utfloden (Dahm 1958, p. 124-38). 

Det ar i hog grad troligt, att formagan till vegetativ fortplantning 
varit en forutsattning for anpassning till subterrant levnadssatt , 
respektive att det subterrana levnadssattet har gynnat de hog
polyploida, vegetativa populationernas spridning till omraden, dit 
de sexueHa bestanden inte har funnit vagen. Fyndet fran Hvaler 
ansluter val till den utbredningsbild, som kanda lokaler fran 
Danmark och Sverige antyder. Det okar var kunskap om den 
nordiska evertebratfaunan pa samma gang som det belyser svarig
heten att dra korrekta zoogeografrska slutsatser om arter, vilkas 
biotopval likaval som deras morfologiska kriterier gar dem svar
tillgangliga. Vad sarskilt galler sotvattenstriclader, sa ar annu 
kunskapen om dessas utbredning mycket otillracklig inom hela 
Norden. Genom Jan 0klands insamlingar av b1.a. sotvattensplatt
maskar har pa senaste aren vad galler Norge kiinnedomen be
tydande okats jamfort med forhallandena tidigare. Fyndet av 
Phagocata (eHer Fonticola?) vitta fran Kirkoen ar annu ett litet 
bidrag till den utbredningsbild, som sa sakta vaxer fram om Nordens 
sotvattenstriclader. Vi frnner har inom de nordiska liinderna en 
visserligen artfattig planariefauna, men ocksa ett studiefallt dar ron 
bearbetade efter principer inom modarn systematik, ekologi och 
faunistik flyter samman till belysande fran olika aspekter av de 
komplicerade forloppen bakom det aktueHa tillstandet i var natur 
och var fauna . 

Summary 

Phagocata (? = Fonticola) vitra (Duges) in Norway. 

The first record from Norway of the freshwater tticlad Phagocata (? = 
Fonticola) vitta is reported. The loca lity is on the island of Kirkoen, Hvaler, in 
southeastern Norway. Karyo logical examination has revealed that this population 
belongs to the same group of polyploid forms of the «superspecies» known 
from a number of localities in Denmark as well as in South and Middle Sweden 
(Fig. 1). Chromosome numbers interpreted as pentaploid, hexaploid, and 
heptaploid were found. Sexual reprodu ction is apparently not possible in such 
strains, though on rare occasions some specim ens can develop sexual organs, 
copulate, and produce (sterile) cocoons . 
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Flere ornitologiske observasjoner 

Av Edvard K. BaTth 

I tilslutning til tidligere publikasjoner (Barth 1962 & 1963) om 
fugleliv i Norge, skal her gis noen supplerende data. Hvor kilde 
ikke er angitt, er observasjonen gjort av forfatteren. 

Toppdykker, Podiceps cTistatus. Ifo lge L. Blomberg ruger denne 
art temmelig sikkert i nordenden av 0yeren i Akershus; 19 mai 
1963 sa han 6 individer der. 

Horndykker, Podiceps aUTitus. Nokleby (1962) har publisert det 
forste redefunn av denne art i Sor-Norge. Det var i 1961 i Nodsle
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tjernet i Stange ca. 4 km 0st for Mj0sa. Senere forteller han at 
i 1962 fant han et rede pa n0yaktig samme sted; 20. mai inneholdt 
det 1 egg, 2. juni 5 egg. Den 17. juni var 4 egg klekket, og ungene 
ble observert pa ryggen til en av foreldrene ute pa tjernet. Noen 
dager senere var ogsa det 5. egget klekket. Rugetiden etter at siste 
egg var lagt, ma ha vrert ca. 24 dager. En horndykker ble ogsa 
observert i Valertjernet i Stange 10. juni 1962. 

Dvergdykker, Podiceps rttficollis. If0lge H. Munthe-Kaas Lund 
hadde to individer tilhold i elven ved Engervannet i Sandvika vest 
for Oslo i manedene februar/mars 1961. Samme sted har stadig 
tre stykker vist seg i januar 1963. 

Havsule, Sula bassana. I min oversikt over funn av denne art 
i Oslofjordomradet (Barth 1962) har jeg oversett M011er (1960) 
med funn av en fullvoksen fugl ved Sandefjord 28. oktober 1959, 
dvs. samme dag som ert av de tidligere nevnte individer ble funnet 
i Oslo. Nyere oppgaver fra M011er er observasjoner av en ungfugl 
over Solberg i Sandar 31. desember 1961, og funn av en avkreftet 
ungfugl nrer T0nsberg 13. januar 1962. E. Brun fant rester av en 
voksen havsule pa Akemya, Hvaler, 19. april 1962; vingelengde 
492 mm, hale 241 mm. 

Hegre, Ardea cinerea. If0lge N0kleby sees atskillige hegrer 
hvert ar i en rekke smatjern i Stange fra begynnelsen av juli til 
slutten av august, men de hekker neppe der. -- H. Nystuen ser 
hver sommer hegrer ved Hundorp i Gudbrandsdalen. - If0lge 
H. M01ler er arten enna ikke funnet rugende i Vestfold, men 
individer sees ofte i sommerhalvaret. - Vorum (1949) har omtalt 
hekking like ved Lillesand. H. Huitfeldt har fortaIt at 6-8 par 
har hekket pa Kalv0ya i H0yvag 10 km S0rvest for Lillesand siden 
ca. 1948. H. Hoelfeldt Lund konstaterte i midten av juli 1962 en 
stor redekoloni pa Kalv0ya i 5-6 meter h0ye furutrrer. Det var 
ca. 30 reder, og de fleste ungene var flyvedyktige. Pa berget S0r 
pa 0ya satt en flokk pa over 100 voksne og ungfugler. Samme kilde 
omtaler fast tilhold av antagelig to par hegrer ved N0rholmfjorden 
6 km S0rvest for Grimstad fra forsommeren til august 1962. I 1963 

oppdaget han to rugekolonier med ca. 20 reder i hver pa Skoger0ya 
rettutenfor Lillesand. Forel0pig er dette det 0stligste kjente 
rugested for en noksa kontinuerlig utbredelse langs kysten opp 
til Hamamy i Nordland (Barth 1963 a) . Fra Hamamy foreligger na 
en sikker melding (via D. Frydenlund) at en bebodd koloni pa 
20-25 rugende par har arvisst tilhold pa en holme ved Tann0ya 
vest for Hamamy. Redene ligger i lave busker. - If0lge T. Espeland 
ble et hegrepar observert med to nylig flyvedyktige unger i 0yestad 
ca. 5 km NV for Arendal midtsommers 1963. 

Stork, Ciconia ciconia. If0lge B. Christiansen ble et individ sett 
pa U10), i Lyngen i Troms ca. 12. oktober 1959. Noen dager senere 
hadde den tilhold i ca. en uke pa Helg0Y 50 km lenger NV. Ved 
Badderen i Kvrenangsfjorden ca. 100 km 0 for Helg0Y saes den 
16. november en fugl som Christiansen mener ma ha vrert samme 
individ. - To storker ble observert pa Berger ved Eidsvoll 9. og 
10. mai 1963 (Resvoll-Holmsen 1963). 

Flamingo, Phoenicopterus ruber. Den 1. juli 1963 observerte 
O. 0degard et eksemplar pa Rosnesstranda innerst i Kurefjorden 
i Rygge, 0stfold. Den holdt seg der ca. en uke. Fotografi av den 
er kontrollert korrekt . Lensmann Ellila i Hasvik i Vest-Finnmark 
har meddelt at den 23. juli 1963 ble en flamingo iakttatt i Korsvika 
pa S0mya. Et par dager senere ble den fotografert pa flukt S0rover. 
Bildet er tatt pa langt hold, men det viser en fluktprofil som ser 
noksa karakteristisk ut. Troms0 Museum bekrefter at meldingen 
fra S0mya er korrekt. 

Knekkand, Anas querquedula. Den 16. mai 1963 avlivet H. 
Nystuen en skadet d' nrer Gudbrandsdalslagen ved Hundorp . 

Skjeand, Spatula clypeata. L. Blomberg og o. Latun har na 
i flere ar sett ett par ha fast tilhold ved nordenden av 0yeren. Det 
synes sikkert at de hekker der. 

Toppand, Aythya iuligula. Diverse eksemplarer saes i Rykhus
tj0nn ved Hundorp i mai 1962 (H. Nystuen) . Denne art sees hvert 
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ar i atskillige eksemplarer i flere tjern i Stange og Romedal i mai
juni (P. Nokleby). - To par hadde fast tilhold i et tjern mer nordre 
ende av Roskreppfjorden i Hylestad i Setesdal 20.-27. juni 1963. 

lErfugl, Somateria moltissima. Fra 7. til 24. mai 1961 holdt det 
seg en hann i fullt utfarget drakt nrer Hundorp jernbanestasjon 
(H. Nystuen). Om dagen svomte og dukket den i Gudbrandsdals
lagen, og hver natt satt den pa en stein ved elvebredden nrer 
stasjonen. Den var sa tam at folk kunne komme den pa ca. 2 meters 
hold, og den spiste da brod som ble kastet til den. 

Soogas, Anser hyperboreus. I Fauna 1963, s. 40, refererer H. 
Munthe-Kaas Lund en eldre observasjon av ca. 12 individer som 
passerte nrer Bodo i mai 1951. I den forbindelse kan vrere av 
interesse a nevne et brev, ankommet til Zoologisk Museum, fra 
R. Stemeig, Hell i Nord-Trondelag, datert 20. oktober 1952. Han 
forteller at «forleden» iakttok han flere «flokker av hvite gjess 
med morke Yinger. En flokk talte 13 fugler, derav 2 helt gra. I en 
annen flokk var det 25 stk. i snoplogformasjon». Innsenderen var 
kjent med snogasas utseende. Nar sa mange hvite gjess opptrer 
sammen, kan man ikke tenke seg at det kan vrere albine gragjess. 

Kooppsvane, Cygnus oIor. Norderhaug (1962) gir en oversikt 
over artens opptreden i Vestfold fra 1955 til 1961. Noe bevis for 
hekking i vill tilstand blir ikke fremlagt. Flere steder i 0stfold er 
hekking pavist de siste ar. (Barth, 1961; M.-K. Lund 1963.) - Det 
forste norske eggkull av vill knoppsvane, innlevert til en museums
samling, ankom til Zoologisk Museum i Oslo h0sten 1962. Det 
kom fra fem gutter: R. Syvertsen, H. Baust Hansen, K. Hagelund, 
K. E. Borge og ]. Michaelsen, som har gjort en rekke notater om 
funnet (nevnt av Lund 1963). Redet ble oppdaget i Akersvannet 
S0rvest for T0nsberg 22. mars 1962; det inneholdt 5 egg. Senere 
ble det besokt bare en gang, og fuglen gikk av redet da de var 
flere hundre meter unna. Fra riksvei 40 i Stokke kunne den rugende 
hunn sees i kikkert. Det ble observert at omkring St. Hans forlot 
hunnen redet for godt, og eggene ble hentet 23. juni. Det viste seg 
at alle eggene var ratne og antagelig ubefruktet. I rugeperioden 

oppholdt hannen seg mest pa Ilene ved Tonsberg. Redet la pa en 
star sivoy ca. 35 X 150 meter. Selve redet besto av en veldig dunge 
med takror. Det var ovalt og malte 2,90 X 3,90 meter. Omkretsen 
ved basis var 11Yz meter, og storste hoyde 70 em. Redeskalens 
diameter var 60 em, og dybden bare 7 em. Eggenes mal: 109,6/72,1
111,5/72,7 - 113,3/72,6 - 113,8/73,0 - 112,0/73,3 mm. Ifolge R. 
Syvertsen saes en enkelt knoppsvane i Akersvannet fra midt i april 
1963, og den 19. mai observertes forste gang et par som holdt til 
mer fjorarets rugeplass. Senere data mangler. - Et enkelt individ 
hadde tilhold ved Hundorp i Gudbrandsdalen 17/4-3/5 1963 
(H. Nystuen). 

Myrrikse, Porzana porzana. L. Blomberg horte to individer ved 
nordenden av 0yeren i Akershus natt til 13. juli 1963. 

Sivhone, Qallinula chloropus. If01ge Anfinnsen (1961) har hekk
ing ikke vrert kjent mellom Oslo og Trondheimsomradet. Nokleby 
har f01gende data for Hedmark: I Frognertjern i Yang fant han 
26. juni 1961 to reder med eggeskall etter klekking og ett istykker
hakket egg med stor unge i. Samme sted fantes et rede med 6 egg 
3. juni 1962. Pa Nodsletjernet i Stange har han gjennom flere at 
ofte sett og h0rt sivhoner om sommeren, og 9. juni 1962 fant han 
et rede med 9 egg, hvor rugingen savidt hadde begynt. 

Vipe, Vane/Ius vanellus. H. Nystuen har en rekke observasjoner 
fra Hundorp i Gudbrandsdalen: 5 km S0rost for jernbanestasjonen 
ble det sett vipeunger i 1960. 1. juni 1961 haddet et par utvilsomt 
unger ved Rykhustj0nn ca. 2 km vest for st., men hele omradet 
ble senere overSV0mmet av Lagen. Samme sted gjorde han to 
redefunn i 1962: 6/4 satt 19 viper ved en rak i Lagen. 14/5 fantes 
rede nt. 1 med 4 egg. 23 /5 fantes rede nr. 2 med 2 egg. 28/5: 4 egg 
i nr. 2. 9/6: 2 d0de unger ved nr. 1; de 2 andre ungene og foreldrene 
var ikke a se. Rede nt. 2 var ogsa tomt. Antagelig var det kreaturer 
som hadde trakket i redene. Det var ogsa sett Teder med egg pa 
jordene mellom Hundarp og Ringebu i 1962. I 1963 fant Nystuen 
et rede ved Hundorp med 4 egg 16. maL Flere individer saes i 
hekkesesongen bl.a. nrermere Ringebu. - Hver var ca. 1930-1945 
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ble viper observert ved Bratteland i Bykle i Setesdal. I senere ar 
sees de hver var pa Brokke i Hylestad i Setesdal. 

]. 0stvold, Oslo, har gitt f01gende opplysninger om hvor langt 
tilfjells vipa har slatt seg til i var tid: Ca. 500 m N0 for Kinnholt
seter i Vestre Slidre (Valdres) ligger en liten myr 1060 m.o.h. Der 
hekket h0yst sannsynlig minst to par viper i 1962.5-6 eksemplarer 
ble sett daglig omkring 10. juni, og i hvert fall 4 fugler hadde fast 
tilhold der. De oppf0rte seg som om de hekket, men det ble ikke 
gjort noe redefunn. Pa ettersommeren ble det flere viper a se, og 
midt i august var det enna viper der. Denne myra ligger straks 
SV for Storh0gda ca. 9 km N for Tisleifjorden og ca. 5 km 0N0 
for N0sen h0yfjellshotel1. I 1963 saes en stor flokk pa samme sted 
i f0rste uke av juni. Siden ble de borte, men to par hekket visstnok 
et par km lenger mot NV dette ar. - 0stvold har bodd mer det 
f0rstnevnte vipeomradet om somrene siden 1951, men har aldri sett 
viper der f0r i 1962. Skoggrensen i disse traktene ligger pa mak
simum ca. 900 m.o.h., og neermeste sammenhengende skog ligger 
ca. 3,5 km fra vipemyra. - Myrberget (1962) nevner ingen data 
fra V. Slidre. Fra 0. Slidre har han bare en tilfeldig observasjon 
av vipe i august. - Vipa har ruget ved Hjerkinn og Fokstua pa 
Dovrefjell opp til ca. 970 m.o.h. (Skoggrensen gar her pa ca. 1070 m.) 
Vi har ingen tidligere opplysninger om hekkende vipe ovenfor 
skoggrensen, og det omtalte sted i Vestre Slidre ligger som nevnt 
langt inne pa snaufjellet. - !f0lge L. O. Odden er det i flere ar 
observert viper ved s0rvestenden av Strandefjorden 0verst i Al 
i Hallingdal 450-500 m.o.h. Han registrerte 17 voksne fugler der 
i juni 1962; alle var sveert aggressive, men bare ett rede ble funnet, 
og det inneholdt helt nyklekte unger (jfr. Myrberget 1962). 
Pa Steilo, Hadsel0Y i Vesteralen hal' spredte eksemplarer veert sett 
i atskillige at. I 1962 hekket ett par der (Lillie Bringsli). 

S0rlig heilo, Pluvialis apricaria apricaria. Mange par ble obser
vert pa Sviland ost for Sandnes 16. juni 1963. Rasebestemmelsen 
er sikker. Individer av nordlig rase kunne ikke oppdages. 

Nordlig heilo, Pluvialis apricaria altifrons. Denne rase saes som 
vanlig rugefugl ved Roskreppfjorden, Hylestad i Setesdal 19.
27. juni 1963. 

Boltit, Eudromias morinel1us. Ble konstatert som rugefugl, og 
mange individer ble sett i fjelltraktene 0st og nord for Roskrepp
fjorden i Hylestad og Valle 19.-27. juni 1963. 

Storspove, Numenius arquata. Ved veien mellom Gj0vik og 
B0verbru fantes et rede med ett egg 1. mai 1957 (E. Rasmussen). 
Pa Hemstad gard i Stange ca. 2 km 0st for Mj0sa ble arten f0rste 
gang observert i 1957, og i 1958 ble det funnet et rede med 5 egg. 
I sistnevnte rede ble tre unger ringmerket 8. juni; de to siste 
eggene ble forlatt helt klekkeferdige (Thorshaug & N0kleby). Man 
var fullt klar over det uvanlige eggantall, og observasjonen rna 
ansees helt palitelig. Redet Ia i dyrket eng. I 1962 sa N0kleby et 
par som muligens hekket ved ]0nsberg i Romedal, og ved Bryni
tjernet i Romedal hadde minst ett par tilhold. I juni 1962 observerte 
N0kleby flere ganger storspover i parringsflukt over Fliskj0len i 
Elverum. - I flere ar har H. Nystuen h0rt storspover i rugetiden 
ved Hundorp. 30. mai 1961 fant han et rede med 4 egg pa et jorde 
pa s0rsiden av Lagen. I 1962 kom spovene tilbake 16. april, og 
ett par hekket h0YSt sannsynlig i samme omrade som i 1961, uten 
at noe rede ble funnet. I 1963 antar Nystuen at flere par hekket 
neer Hundorp. - !folge avismeldinger skal arten hekke omkring 
nordenden av 0"eren, i Beerum og ved Kongsberg (jfr. Bernhoft-Osa 
1961). - !folge Hagelund & Moller (1951) hekker den arvisst 
i Sem/Stokke i Vestfold. Moller sier i brev i 1963 at hekking er na 
fastslatt pa en rekke lokaliteter fra Borre ved Horten til Tjolling 
ved Larvik. Flere steder ruger den pa akrer. 

R0dstilk, Tringa totanus. Arten var vanlig rugefugl ost for 
Roskreppfjorden i H ylestad Setesdal i juni 1963. Gronnstilk ble 
derimot ikke registrert. 

Fj<ereplytt, Calidris maritima. Den 21. juni 1963 skjot L. Blom
berg en ~ pa toppen av Urdalsnuten (1433 m.o.h.) vest for Valle 
i Setesdal. Den var i folge med en rJ, som anstillet seg saret, men 
vi klarte ikke a finne redet. Hendelsen inntraff ti meter fra selve 
varden, som er hoyeste punkt i hele Rjuven. Den skutte fugl hadde 
store rugeflekker og sterkt utvidet eggleder. Den 23. juni iakttok 
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vi to fj~replytter pa toppen av Kolsvassfjellet (1238 m.o.h.) 6 km 
ost for Urdalsnuten. Ogsa her holdt de seg i de aller n~rmeste 
omgivelser av varden, men noe rede fantes ikke. Den 24. juni lettet 
et enkelt individ og floy vekk i et noksa lavtliggende omrade 
ca. 940 m .o.h. 2 km ost for Roskreppfjorden i Hylestad. Disse 
lokaliteter ligger pa ca. 59°10' n.br. og er det sorligste kjente 
rugested for denne art. - G. Frydenlund observerte et par med 
unger pa Hardangervidda i juli 1963. 

Fig. 1. Ternmincksnipe pd Hardangervidda 1963. Fuglen <'armer to egg og to nyklekte 
unger i Dag Frydenlunds hand. (Foto: Qunnar Fr)'denltllul.) 

Temmincksnipe, Calidris temminckii. Den 6. juli 1963 observerte 
G. Frydenlund et kull med 4 sma unger n~r Langevatn pa Har
dangervidda. Den 12. juli fant D. Frydenlund et rede pa en holme 
i Langevatn. I redet la 2 nyklekte unger og 2 klekkeferdige egg. 

Ved begge de nevnte funn var bade 6 og ~ til stede. Ved redet 
pa Holmen var en av dem spesielt spak og tillitsfull, og den la seg 
villig til a ruge i handen (fig. 1). 

Brushane, Philomachus pugnax. Ved nordenden av 0yeren 
i Akershus har L. Blomberg og O. Latun sett atskillige 66 leke 
hver var i de siste at. F.eks. 19. mai 1963 saes 4 66 og 8 2~, og 
10. juli saes 2 22 med unger. 

Fiskemake, Lams canus. Har ruget langs Mjosa i mange ar. 
(Barth 1955.) Nokleby meddeler at pa Hovinsholmen sor for 

Helgoya i Mjosa observertes mange reder i furutr~r i 1956. Tr~rne 
var ca. 15 m hoye med lange, tette grener. Redene la 3-5 mover 
bakken, oftest et stykke ut pa de solide grenene. Det var i forste 
halvdel av juni, og redene inneholdt egg og nyklekte unger. I 1957 
var det ingen maker pa Hovinsholmen, og heller ikke i 1960, 1961 
og 1962. - H.-I. Lund-Tangen fant i 1953 eller 1954 et fiskemake
rede i toppen av en 5-6 meter hoy futu ved Langesund. - Ifolge 
A. Bernhoft-Osa ble det funnet et rede i en furu og et i en gran 
flere meter over bakken, begge ved Reke iSola pa J~ren midt 
i mai 1954. - Den 15. juni 1963 ble et rede i en gran 3 mover 
bakken kontrollert. Det la ved Lille Stokkavann i Hetland straks 
vest for Stavanger. Redet var tomt, men det hadde innehold 3 egg 
tre dager tidligere. - Ifolge C. Senstad fantes et fiskemakerede 
med unger n~r Nordfjordeid 23. juni 1963. Det la i toppen av en 
ca. 6 m hoy futu. - Det er kjent at i Trondelag og s~rlig i Nord
Norge er det vanlig at fiskemaken kan velge flere Typer redeplasser 
hoyt over bakken. Lenger sor har dette hittil v~rt et temmelig 
ukjent fenomen. 

Hettemake, Lams ridibundus. Tidligere har jeg referert hekking 
ved Hundorp (Barth 1962). Nystuen meddeler na at et par hekket 
der bade i 1958, 1959 og 1960, men ikke senere. Hekkestedet er 
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en myl' ved Rykhustj0nn ca. 2 km vest for stasjonen. - I Mj0S
traktene har arten spredt seg sv~rt i senere ar (jfr. Barth 1955). 
Pa N0dsletjernet i Stange hekket de f0rste gang i 1960, og i 1962 
talte N0kleby 113 reder og mener at bestanden var ca. 150 par. 
Valertjernet pa grensen mellom Stange og Romedal hal' en litt 
mindre koloni. Ved Brynitjernet i Romedal hekket de ogsa f0rste 
gang i 1960 og har 0ket i antall. En koloni i Akersvika n~r Hamar 
holdt seg til 1958, men siden ble det antagelig for urolig for makene 
der. 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto. Det f0rste konkrete redefunn 
i Oslo ble meddelt av H. Borhaven i desember 1962. I et ca. 10 m 
h0yt l0nnetre i Gluckstadgaten begynte paret a bygge i mai 1962. 
Redet ble plassert litt ut fra stammen et stykke over en liten 
grenkl0ft helt j toppen av treet (4- 5 m fra husets vinduer). Det 

Fig. 2. Rugende tyrkerdue i en I10Y poppe! ved Qeologisk Museum i Oslo sist i april 1963. 
(Foto: Olav Christie.) 

ble bare en unge, og man val' ikke klar over om det ble Iagt flere 
kull. Inntil i begynnelsen av november var tre duel' stadig a se 
sammen i treet og de n~rmeste omgivelser. Senere ble de ikke 
iakttatt. Man forundret seg over at det gjennomsiktige redet ikke 
enna i desember hadde blast ned. - Den 13. desember 1962 ble 
det meldt om en tyrkerdue som daglig gjest pa et fuglebrett ved 
R0a i Oslo. - Den 30. desember 1962 ble det opplyst at to tyrker
duer holdt til i Hamar. Den ene virket sa svak og uredd at den 
ble tatt innend0rs for a pmve a fa den til a kvikne til. I ukevis 
hadde temperaturen v~rt 15-20 kuldegrader. Samtidig ble det 
meldt at tre tyrkerduer stadig ble sett ved Herbru stasjon i Numedal 
ca. 13 km nord for Kongsberg. I januar/februar 1963 hadde 6-7 
individer fast tilhold i T0yenparken i Oslo, og to-tre par hekket 
der i april-maio Sist i april 1963 ble en rugende due like ved 
Geologisk Museum fotografert (fig. 2). Redet inneholdt to egg, men 
ble mvet (av ekorn?) en av de f0rste dager av maio - Pa Vinderen 
i Oslo la et rede ute pa en grangren ca. 4 mover bakken varen 1963 
(Ellingsen). Den 29. april inneholdt det et uklekket egg og en unge 
som var ca. 10-14 dager gammel. Eggleggingen rna f0Igelig ha 
funnet sted allerede ca. 1. april. - Den 6. juni 1963 h0rtes tyrkerdue 
pa ]ust0Y straks SV for Lillesand, og samme dag i utkanten av 
Kristiansand. Sistnevnte sted ble det hevdet at 2-3 par hekket, og 
at arten ikke var registrert del' tidligere ar. -]. F. Willgohs hal' 
opplyst at et bebodd rede ble for f0rste gang konstatert i Bergen 
sommeren 1963. 

Snlimg1e, N),ctea scandiaca. Et eksemplar saes pa Raufjellet 
i Yang i Hedmark 18. april 1962 (N0kleby). 

Spurveugle, Qlaucidium passerinum. Den 19. mars 1961 saes 
et eksemplar sitte i en furutopp pa Maukstadmoen i 0verbygd 
i Troms (N0kleby). Dette er den nordligste kjente observasjon av 
denne art i Norge. 

Perleugle, Aegolius funereus. I Stange ca. 200 m.o.h. 3 km 0st 
for Mj0sa fant N0kleby i 1962 to reder med 5 unger i hvert. Det 
ene la i uvanlig apen skog plassert i et gammelt svartspetthulf i en 
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frittstaende bj0rk i en havnehage omgitt av dyrket mark pa tre 
kanter. N0kleby skriver at i 1963 var sistnevnte redeplass igjen 
i bruk av perleugle; 27. april inneholdt det 4 egg og 1 unge. Det 
andre perleugleredet fra 1962 var i 1963 bebodd av kaje. 

Hrerfugl, Upupa epops. If01ge Bendixen (1962) ble et eksemplar 
skutt i Snasa 27. september 1962. A. Hansen skriver at midt 
i oktober 1962 saes et individ pa 0ya Leka i Nord-Tt0ndelag. Midt 
i november 1962 ble en ha:rfugl sett pa Steilo, Hadsel0Y i Vesteralen 
(Lillie Bringsli); i begynnelsen av oktober 1962 saes en ved Holmfoss 
i Pasvik (D. Hansen). 

Kornkrake, Corvus frugilegus. Bestanden 0st for Mj0sa har 
if0lge N0kleby muligens tiltatt (jfr. Barth 1955). Antall par i 
koloniene kan variere atskillig. Bade i Stange og Yang var det 
kolonier i 1962. 

Nottekrake, Nucifraga caryocatactes. If0lge N0kleby sees den 
regelmessig hver sommer og h0st i skogene i Stange, men reder er 
ikke funnet. I 1959 observerte L. Blomberg et kull utfl0yne unger 
ved 0verland gard i Ba:rum ved Oslo. 

Kjottmeis, Parus major. I 1961 meddelte Aa. Heyerdahl at et 
rede pa R0a inneholdt 16 egg. Slike store eggtall sky Ides antagelig 
at to fugler har lagt i samme rede, eIler at samme hunn kan ha lagt 
to kull med relativt kort mellomrom. Ved Atnasj0en i Sollia 
fantes 17 egg i en redekasse i 1962. Redet ble forlatt. Det viste seg 
at 9 av eggene var sterkt ruget, mens 8 var helt uruget. 

Nattergal, Luscinia luscinia. En sikker observasjon av syngende 
b er meddelt av Edv. Holt: Pa Trom0Y utenfor Arendal ble den 
h0rt i hvert fall fra midt i juni til ca. 4 juli 1963. En fastboende pa 
Trom0Y hevder at han h0rte samme fuglen ogsa i 1962. - Det 
kan tilf0'yes at det h0yst sannsynlig var en nattergal som ble helrt 
i Ski 20 km S for Oslo natt til 18. juni 1960 (H. Gravem). 

Lapp-piplerke, Anthus cervinus. L. & K. Solem meddeler at 
den 18. april 1962 saes en flokk pa 7 individer ved 0stensj0vannet 
i Oslo. 

Sorlig gulerle, Motacilla flava flava. Den 19. juni 1959 fant 
P. P. Gulbrandsen et rede med 2 nyklekte unger og 2 egg i Prestet0d
kilen ved T0nsberg. Rasekarakteren for dette par var helt typisk. 
Samtidig var det 3-4 par til der, og enda flere pa Ilene ved T0ns
berg. De fleste av disse var mellomformer mellom denne rase og 
M. flava thunbergi. Fra ca. 1952 til 1963 har forekomsten av gule 
erier ved T0nsberg va:rt noksa uforandret (Gulbrandsen). - Siden 
1956 har L. Blomberg og O. Latun sett mange gule erler i mai ved 
nordenden av 0 yeren. Et bastardeksemplal' mellom s0rlig gulel'le 

l 
1 og saerle ble skutt del' den 15. mai 1963. I 1962 og 1963 hekket 

med sikkerhet flere gule erler i dette omradet, men rasekarakterene 
hos de enkelte individer er ikke blitt na:rmere studert. 

St<er, Sturnus vulgaris. Pa en ensomt beliggende hytte na:r 
bredden av Roskreppfjorden lengst vest i Hylestad i Setesdal 
hekket et par i juni 1963. H ytta ligger 900 m.o.h. Sammenhengende 
bj0rkeskog stopper pa ca. 800 meter 8-9 km lenger 0st. 

Dompap, Pyrrhula pyrrhula. O. Latun fant et rede med 5 egg 
+ et gj0kegg i Maridalen ved Oslo i juni 1963. Om morgenen 
30. juni begynte klekkingen av gj0kegget. Om ettermiddagen neste 
dag la gj0kungen i redet sammen med to hele egg og ett som var 
i klekking. Mens Latun sa pa, kastet ungen ut ett av de hele eggene. 
Den ble tilsynelatende sa utkj0rt av dette at den ikke gjorde noe 
som helst fors0k pa a kaste ut flere egg, selv om et egg ble lagt 

J oppa den. Dompaphunnen var sa tam at den kunne 10ftes av redet,I 
hvor den sa ble sittende pa kanten. F01gende dag bes0kte G. 
Frydenlund redet, hvor gj0kungen da la alene. Han iakttok at 
hunnen la og varmet ungen og at hannen kom og matet henne 
mens hun la der. Observasjoner mangler inntil gj0kungen var 
14-15 dager gammel. Da foretok Frydenlund fotografering fra 

J kamuflasje i 4-5 dager (fig. 3). Hunnen var na sporl0st vekk, og 
hannen var noksa sky. Gjennom aIle de nevnte dager holdt hannen, 
en forbausende fast rytme med hensyn til mating av ungen. Med 
sva:rt sma avvikelser kom den hvert 50. minutt, og matingen varte 
i 1 minutt. Ungen ble deretter liggende helt stille i 15-20 minutter, 
og sa begynte den sa smatt a pipe med meget h0Y frekvens (omtrent 
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Fig. 3. Dom/>appi1annen mater den 16 dager garnle gjokungen i redet. 
(Foto: Qunnar Frydenlund.) 

likt fuglekongens svingetall). Nar det nrermet seg slutten av perio
den, gikk det ca. 2 sekunder mellom hvert pip. Da ungen var 
21 dager gammel, forlot den redet, men kunne enna ikke fly 
ordentlig. Den ble da funnet sittende noen fa meter fra redet, og 
ble senere aldri iakttatt. - Redet la ca. 1,80 mover bakken i en 
tett smagran pa ca. 2,30 m. Det la pa et tett nettverk av grener litt 
ut fra stammen. Gjokegget lignet mest et egg av gra fluesnapper 
i fargene, men det val' noksa jevntykt, og butt i begge ender. Det 
val' litt st0ne enn dompapeggene, og skilte seg markert ut fra disse 
i fargen. Sa vidt vites er gj0kegg i dompaprede ikke omtalt i 
tidligere norsk litteratur. 
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Bj0rkefink, FringiUa montifringiUa. Tidligere er denne art 
oppf0rt som rugefugl i S0r-Norge bare i h0yereliggende skog, helst 
i fjellskogen. N0kleby meddeler at han ofte hal' hort den i skogene 
i Stange/Romedal i sommertiden, og 21. juni 1958 fant han et rede 
med unger i en gran pa S0ndre Raa i Stange, 205 m.o.h. Et annet 
sted i Stange opptradte en bj0rkefinkhann meget aggressivt overfor 
en perleugleunge 1. juni 1962. 

Lappspurv, Calcarius lapponicus. Flere par ble observert i 
forskjellige lokaliteter i juni 1963 i omradene 0st for Roskrepp
fjorden i Hylestad i Setesdal. Dette er visstnok det s0rligst registrerte 
rugested i Norge. 

Snospurv, Plectrophenax nivalis. I juni 1963 opptradte denne 
art pa alle h0ytliggende omrader ved grensen H ylestad/Valle 
i vestheiene i Setesdal. 

Summary 

Further Bird Notes from Norway 

(Supplement to Barth 1962 & 1963) 

Slavonian Grebe, Podiceps auritus. One nest was found in 1961 and one 
in 1962, both E of Mjosa, central south Norway (cp. Nokleby 1962). 

Common Heron, Ardea cinerea. Many pairs breed every year on the islands 
Kalvoy and Skogeroy SW of Lillesand on the south coast of Norway , and 
north to Hamamy in Nordland County. 

White Stork, Ciconia ciconia. In October/November 1959 a Stork was seen 
in various places in o uter Troms at about 70° N. In May 1963 two individuals 
were observed at Eidsvoll, N of Oslo. 

Flamingo, Phoenicopten.ls ruber. In July 1963 a specimen was seen in Rygge, 
E of the Oslo Fiord, and another on Soroy in West Finnmark at about 70 y,, ° N. 

Common Eider, Somateria rnollissima. A male in nuptial plumage was seen 
in the river Ulgen near Hundorp , central south Norway, 7 to 24 M ay 1961. 

Snow Goose, Anser hyperboreus. A report of «severa l flocks» passing the 
inner Trondheim Fiord in October 1952 is given. 

Mute Swan, Cygnus olor. The first proof of breeding in Vestfold County 
is a nest with 5 eggs in the lake Akersvannet SW of Tonsberg, observed May 
1962. The greatest diameters of the nest were 290 and 390 cm, the circumference 
was 11.5 m. 
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Moorhen, GaLlinula chloropus. The first breedings in Hedmark County were 
established by the finding of two nests in 196 I and two in 1962. 

Lapwing, Vanellus vaneltus. Nests with eggs were found near Hundorp in 
Gudbrandsdal in 1960, 1961 and 1962. In 1962 and 1963 two pairs apparently 
nested in Vestre Slidre in Valdres, 1060 meters above sea level, about 150 meters 
above the timber line. This is the first record of lapwing nesting in the typical 
alpine zone. Nesting of several pairs was established in 1962 in Al in Hallingdal. 

Southern Golden Plover, Pluvialis a. apriearia. In June 1963 this subspecies 
was established E of Sandnes in Rogaland county; the Northern Golden Plover 
was found breeding W of Setesdal in Hylestad at about 59°5' N. 

Dotterel, Eudromias morinellus. In Hylestad & Valle W of Setesdal breeding 
was established in June 1963 at about 59°10' N. 

Curlew, NWl1cnius arquata. During recent years nests have been found in 
several places around Mjasa and Hundorp in Gudbrandsdal, as well as in many 
places in Vestfold county W of the Oslo Fiord. A nest containing 5 eggs was 
found E of Mjasa in 1958. 

Purple Sandpiper, Calidris maritima. In June 1963 this species, like the 
Dotterel, was first observed breeding W of Setesdal, the southern limit of its 
breeding range in Norway. 

Temminck's Stint, Calidris temminci<ii. Two pairs were found with eggs and 
young on Hardangervidda in July 1963 at 60°15' N (Fig. 1). 

Ruff, Philomaehus pugnax. This species has been breeding for some years 
at 0yeren E of Oslo. 

Common Gull, Larus canus. Nesting colonies exist on certain islands in 
Mjasa, on one of which several nests were found in 1956 in pine trees 3-5 m 
above the ground. In 1954 and 1963 a few nests were found near Stavanger 
about 3 m up in pine and spruce, and in 1963 near Nordfjordeid 60 km S of 
Alesund a nest with young was found in the top of a 6 m high pine. t 

Black-headed Gull, Larus ridibundus. Colonies on small lakes E of Mjasa 
have been expanding rapidly. 

Collared Turtle Dove, Streptopelia decaoeto. In December/January 1962/1963, 
when temperatures ranged down to - 20° C, individuals were seen in Oslo, 
Hamar and Numedal. In 1962 and 1963 several nests were found in Oslo (Fig. 2), 
and one nest in Bergen in 1963. 

Pigmy Owl, Glaueidium passerinum. A specimen was seen in 0verbygd, 
Troms (69° N), 19 March 1962, the northernmost observation of this species 
in Norway. 

Great Tit, Parus major. A nest containing 17 eggs was found in 1962; 9 eggs 
were heavily incubated, while 8 were newly laid. 

Thrush Nightingale, Luseinia luscinia. During JuneIJuly 1963 a singing male 
was heard near Arendal on the south coast of Norway. 

Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula. In Oslo in June 1963 a nest was found with 
5 eggs + a Cuckoo's egg. When 21 days old the young cuckoo left the nest, 
not yet fully fledged (Fig. 3). 

Brambling, Pringilla montifringilla. In 1958 a nest with young was found 
in Stange E of Mjasa, 205 m above sea level, the first established nesting of this 
species in the lowlands of eastern Norway. 

Lapland Bunting, Calcarius lapponiws. Several pairs bred in 1962 in Hylestad 
\Y/ of Setesdal at about 59°5' N. 

Snow bunting, Pleetrophenax nivalis. A common breeder at high altitudes 
in Hylestad/Valle W of Setesdal at about 59°10' N. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XI 

Sjeldne fisker fra S0r..Norge 

Av Edvard K. Barth 

I det f01gende skal gis en oversikt over mer og mindre sjeldne 
fiskearter som er innkommet til Zoologisk Museum i Oslo siden 
St0p-Bowitz (1951) publiserte en del funn. Samtidig gis noen nye 
opplysninger om fisk fra flere steder i S0r-Norge. Elant andre har 
d1'. Gunnar Dannevig, Fl0devigen, Arendal, stillet til disposisjon 
de data som foreligger om sjeldne arter innkommet til den bio
logiske stasjon i de senere a1'. Ofr. Otterbeeh 1954 a, b.) Samtidig 
rettes en spesiell takk til redakt0r Haugen i «Fredrikstad Blad», 
som er innsender av svrert mange av de sjeldenheter som museet 
har mottatt. Nomenklaturen i dette arbeid f0lger «Norske dyre
navn», utgitt av Norsk Zoologisk Forening 1961. 

Brugde, Cetorhinus maximus (Gun.). Den 28. juli 1956 ble et 
eksemplar pa ca. 3 meters lengde tatt nrer Homborsund mellom 
Lillesand og Grimstad. D enne art er blitt mer vanlig i Oslofjorden 
enn tidligere. I februar /mars 1962 og vinteren 1962/63 ble flere 
eksemplarer tatt der; den st0rste ble fanget midt i mars 1962 mellom 
Hurum og Dmbak og veide 1950 kg (S. Sj0strand). I samme 
omrade ble det 15. februar 1963 tatt en pa vel 1800 kg (K. Johansen). 
Brugden er derfor ikke bare «en sommergjest» i yare farvann, som 
antydet av Dannevig (1960). Den 26. juni 1962 ble seks brugder 
sett utenfor Jomfruland ved Kragem (Dannevig). Brugda er blant 
de st0rste n alevende fisker, men den er en meget fredelig haiart 
som mest ernrerer seg av smady1'. 

Revehai, Alopias vu[pinus (Bonn.). Den 24. februar 1955 ble et 
eksemplar tatt i flyndregarn vest for Lang0ya ved Holmestrand. 
Vekt 7500 gram, totallengde 159 em. Tidligere har museet bare ett 
eksemplar, tatt i Bunnefjorden, indre Oslofjord, i februar 1878. 

.,'\ 
,i' 

.. 
~ 

Fig. 1. En 1800 kg' s brugde tatt ved Dn~bak 15. [ebruar 1963. (Foto: 0. B. Hansen.) 
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Blahai, Prionace glauca (L.). Kalles ogsa menneskeeterhai; den 
kan bli 0PP til ca. 6 m lang. I Kvernesfjorden pa Nordm0re ble 
det fanget ett eksemplar i garn pa 75 meters dyp 11. september 
1951; totallengde 230 em (B. Strand i brev). Ett d0dt eksemplar 
ble funnet ved Glennestrand i Bunnefjorden ved Oslo 12. januar 
1952; totallengde 176 em. Tidligere har museet en blahai fra 
Sandvika i indre Oslofjord 1912. Den er ca. 17'2 meter lang. Yare 
oppslagsb0ker sier at noen fa, sma eksemplarer er tatt i Oslofjorden 
og langs Vestlandet. Blahaien er antagelig den eneste virkelig farlige 
haiarten som har vist seg i norske farvann. 

Grahai, Qaleorhinus galeus (L.). I Lysakerfjorden ved Oslo ble 
det tatt en grahai pa krok pa ca. 20 meters dyp 2. mars 1952; 
vekt 700 gram, totallengde 57 em. Tidligere har museet to eksem
plarer, begge fra forrige arhundre, den ene tatt i Oslofjorden, den 
andre ved Halden. Holgersen (1959) omtaler 8 eksemplarer fra 
Rogaland. Grahaien er en typisk bunnfisk. 

Sardin, Sardina pilchardus (Walb.). I F10devigen ved Arendal 
ble det tatt ett eksemplar 26. september 1956 (Dannevig). Videre 
ble det tatt ett i slutten av januar 19598 kvartmil S0r av Ferder fyr; 
veh ca. 90 gram (noe t0rr) , totallengde ca. 22 em. En del sardiner 
ble tatt i trill i desember/januar 1958/59 pa bankene utenfor 
Bohuslan. Willgohs (1954a) og Otterbeeh (1954a) omtaler flere funn 
av sardin, maisild og stamsild. 

Stamsild, Alosa fallax (Laeep.). Ca. 28. april 1952 ble ett 
eksemplar tatt i bunngarn i Oslofjorden ved Holmestrand , og 
ca. 25. september 1956 ble det tatt ett i brislingtral i Skagerak; 
vekt 440 gram, totallengde 36,8 em. Ett eksemplar tatt utenfor 
Bohuslan pa ca. 150 meters dyp 5. februar 1960 inneholdt vel
utviklet rogn; totallengde 43 ,5 em, vekt uten innvoller 825 gram. 
Ett eksemplar ble tatt ved Askerlandet i Oslofjorden i mai 1962; 
totallengde 37 em. 

Stor perlemorsfisk, Argyropelecus olfersii (Cuv.). Willgohs 
(1954a) papeker at denne art av og til opptrer invasjonsartet i yare 
farvann og nevner 8 eksemplarer fra Vestlandet 1945-1950. 
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Holgersen (1950 og 1959) omtaler 4 funn fra Rogaland. Mathiasson 
(1961) beskriver en invasjon i norsk/svenske farvann vinteren 
1959/60. Til Zoologisk Museum i Oslo kom det inn to eksemplarer 
i sistnevnte periode. Den f0rste ble tatt i tral ved Torbj0rnskjrer 
S0r0st av Oslofjorden 15. januar 1960; totallengde 72 mm. Den 
andre ble tatt i tral i ytre Oslofjord 30. januar 1960; totallengde 
55 mm. Samtlige eldre eksemplarer maganisert i Zoologisk Museum, 
Oslo, er fra forrige arhundre, og alle disse er tatt pa Vestlandet 
og i Nord-Norge. 

Brasme, Abramis brama (L.). Denne art er if0lge Rustad (1958) 
og Dannevig (1962) oppf0tt som ren ferskvannsfisk hos oss, mens 
den i 0stersj00mrildet og Vest-Jylland er kjent langs kystene. Den 
31. mai 1963 ble det if0lge Gunnar Lid tatt tre brasmer i Oslo
fjorden i rent salt vann. De satt i et garn pa 3-4 meters dyp 
ca. 15 meter fra land ved S0ndre Brevik mellom Son og Kambo. 
Den minste av de tre ble innievert til Zoologisk Museum; vekt 
155 gram, totallengde 242 mm. 

Trompetfisk, Macrorhamphosus scolopax (L.). St0p-Bowitz (1951) 
har summert opp de 9 funn av denne art som da var kjent fra 
norske farvann. Holgersen (1959) supplerer med 3 til. Imidlertid 
har Otterbeeh (1954a) nevnt 2 andre eksemplarer som er tatt 
utenfor Arendal og Tvedestrand. Otterbeeh oppf0rer ingen dato 
for disse to funn. Dannevig forteller na i brev at fisken ved Arendal 
ble tatt 6. januar 1944, mens den ved Tvedestrand ble tatt 17. 
februar 1949. I tillegg til disse skal nevnes 3 stykker som er inn
kommet til Zoologisk Museum, Oslo, siden 1951: Den f0rste ble 
tatt i garn pa grunt vann ved Rakkeboene utenfor Stavern i f0rste 
halvdel av mars 1954; totalllengde 129 mm. Den andre ble fisket 
utenfor Ferder fyr midt i august 1961; totallengde 127 mm. Den 
tredje ble tatt i tral utenfor Hvaler 27. desember 1962; vekt 
12 gram, totallengde 132 mm. Antall publiserte norske funn er 
dermed oppe i 17. 
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Stor kantiil, S)'ngnathus aeus L. Et s~rlig stort eksemplar ble 
tatt i Bunnefjorden ved Oslo 4. september 1955. Det er oppbevart 
i t0rt tilstand og maier 47 em. Rustad (1958) og Dannevig (1960) 
oppgir 46 em som maksimallengde. 

Torsk, Qadus morhua L. I februar 1960 ble det pa ytre Hvaler 
tatt en torsk pa 10 kg som viste seg a ha 4 stener i mavesekken. Den 
st0rste stenen veide 130 gram, og tilsammen veide alle fire 365 gram. 
Da en kokslastet bat forliste utenfor Hvaler noen ar tidligere, fikk 
man i dette farvann i lengre tid torsk med ganske store koksbiter 
i maven. 

Skjeggtorsk, Trisopterus luscus (L.). Det f0rste norske funn ble 
gjort i Rogaland i 1916, og der er det i ny tid tatt flere stykker, b1.a. 
et stort eksemplar pa 49,5 em (Holgersen 1959). Fra 0stlands
omradet foreligger tidligere ingen kjente funn. Ny belin (1951) nevner 
arten som en sjelden gjest ved Bohuslan og Goteborg. - Zoologisk 
Museum i Oslo har bare ett eksemplar fra eldre tid, tatt i Stavanger
fjorden 1922. Det f0rste eksemplar fra Oslofjorden ble nylig 
innsendt til museet fra Per Hafslund, Drammen. Fisken ble tatt 
i gam pa ca. 6 meters dyp den 8. mars 1963 i Sandebukta nord for 
Holmestrand av O. Mikkelsen. Den veier 960 gram, og totallengden 
er 43 em. Handbokslitteraturen setter 33-40 em som maksimale 
lengder. - Vart eksemplar inneholdt vel utviklet rogn (eggst0rrelse 
ca. 0,7- 0,85 mm). If0lge Jenkins (1961) gyter denne art i Den 
engelske kanal i manedene januar til mars/april pa ca. 50 meters 
dyp. Arten er utbredt fra Middelhavet til Island, men er sjelden 
i Nordsj0en, og er i Norge bare tatt noen fa ganger pa S0r- og 
s0rvestkysten (Dannevig 1960). 

St. Petersfisk, Zeus faber L. Holgersen (1959) opplyser at denne 
art er funnet 10 ganger i Rogaland, derav 4 eksemplarer i perioden 
1952-1955. Zoologisk Museum i Oslo har magasinert 4 eksem
plarer fra forrige arhundre fra omradet Oslofjorden- Hvaler
Kragero; videre ett eksemplar fra Hvaler i 1930. Otterbeeh (1954a) 
nevner to stykker fra 1940 n~r Lillesand og Kristiansand, og St0P
Bowitz (1951) to stykker fra 1950 ved Langesund og Ferder. De 

to sistnevnte har en totallengde pa 29 og 33 em. F01gende nye funn 
foreligger fra Oslofjordomradet: Ett eksemplar utenfor Larvik 
28. februar 1952; totallengde 19 em, og ett n~r s0rspissen av 
Tj0me i ytre Oslofjord 11. mars 1952. Den 3. januar 1958 ble det 
tatt en St. Petersfisk S0r0st av Ferder; vekt 515 gram, totallengde 
36,6 em. Den 19. september 1962 ble det tatt en i flyndregam pa 
ca. 15 meters dyp mellom Holmestrand og Horten; totallengde 
ca. 30 em (H. Gunnerud). Den 26. september 1962 ble det tatt en 
i gam pa 10 meters dyp i Sandebukta nord for Holmestrand; 
totallengde ca. 40 em (P. Hafslund). Her er tilsammen nevnt 
24 eksemplarer fra svenskegrensen til Rogaland. 

Havabbor, 1'v1orone labrax (L.). Museet har 5 eldre eksemplarer, 
alle fra arene 1898-1902, en av dem fra indre Oslofjord, de 0vrige 
fra strekningen Kristiansand-Egersund. Otterbeeh (1954b) nevner 
to funn (Tvedestrand og Sandefjord), Holgersen (1959) 10 stykker 
fra Vest-Agder og Rogaland, og Willgohs (1954a) 7-8 stykker fra 
Vestlandet. Foruten det eksemplar fra Fredrikstad i 1950 som 
St0p-Bowitz (1951) nevner, har Zoologisk Museum i Oslo fatt inn 
f0lgende tre i ny tid: N~r Fredrikstad 16. februar 1961; vekt 
415 gram, totallengde 37,8 em. Ved Hvaler 27. april 1962; vekt 
440 gram, totallengde 37,8 em. Ved Ost0ya i indre Oslofjord 
17. mai 1962; vekt 620 gram, totallengde 39,0 em. I tillegg nevnes 
et eksemplar pa 27 em's lengde tatt 29. mai 1962 i St0lsvigen ved 
Arendal (Dannevig). 29-30 eksemplarer er her omtalt fra Oslo
fjorden til Vestlandet. 

Vrakfisk, Polyprion americanum (Bloch & Schneider). I mun
ningen av Nidelven ved Arendal ble det funnet et d0dt (litt 
beskadiget) eksemplar 16. mai 1955; vekt ca. 3500 gram, totallengde 
58,9 em. Senere har vi fatt inn til museet et eksemplar til, fisket 
6. september 1960 i Bunnefjorden ved Oslo (K. Enge 1960). 
Museet har tidligere et eksemplar fra Stavem 21. juni 1882 og et 
fra Langesund 4. september 1889. Holgersen (1959) sier at bare 
ett funn er kjent fra Rogaland (8/ 11-1955). 
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Havbrasme, Brama raii (Bloch). Willgohs (1954 a og b) opp
summerer 20 funn av denne art fra norskekysten. Senere har 
Holgersen (1959) supplert med 5 eksemplarer til fra strekningen 
Haugesund-Larvik. Otterbeeh (1954b) nevner et tidligere upubli
sert eksemplar fra Staubo ved Tvedestrand i januar 1952. Zoologisk 
Museum i Oslo fikk sin forste havbrasme (fra Langesund) i 1950 
(Stop-Bowitx 1951 og Willgohs 1954b). Senere har museet fatt en 
fra Hvaler desember 1951, en fra Snaresund ved Tvedestrand 
januar 1952 (ikke identisk med ovennevnte fra Staubo ved Tvede
strand), og en fra Langsundsfjorden januar 1953 (Willgohs 1954b). 
Et hittil upublisert eksemplar kom til museet fra Moss 12. desember 
1957. Dette gir tilsammen 27 publiserte funn av havbrasme langs 
norskekysten fra Hvaler til Sor-Tmndelag. De 5 ovennevnte 
eksemplarer som er innkommet til Zoologisk Museum i Oslo 
1950-1957, har folgende data over vekt, totallengde, storste 
kroppshoyde (uten finner): 

1950: ca. 2100 gram, 57,3 em, 18,4 em 
1951: » 1830 » 44,1 » 17,8» 
1952: 
1953: 

» 1670 
1590 

» 
» 

ca. 52 +5 » 

51,5 » 

18 8 » (halefinnen 
, brukket) 

18,0» 
1957: 2450 » 55,8 » ca. 20,0 » 

Mulle, Mullus surmuletus L. Willgohs (1954a) nevner at det 
forste og eneste eksemplar i Bergens Museum ble mottatt i 1943. 
Holgersen (1959) omtaler 7 funn fra Rogaland og 3 fra Lillesand 
til Langesundsfjorden. Otterbeeh (1954b) nevner 6 stykker Era 
Kristiansand til Ris0r. Zoologisk Museum i Oslo har to eksemplarer 
fra forrige arhundre: fra Flekkefjord og Oslofjorden. Stop-Bowitz 
(1951) nevner at museet fikk en mulle fra Langesundsfjorden 
i februar 1950. Senere er det dukket opp et eldre, upublisert 
eksemplar tatt 20. januar 1945 utenfor Nevlunghavn; vekt 565 
gram, totallengde 33,5 em. Enna ett av yare museumseksemplarer 
er uteglemt i tidligere litteratur: Tatt ca. 24. januar 1950 utenfor 
Nevlunghavn; totallengde 26,7 em. I ny tid har vi dessuten fatt 
inn to stykker: Den ene ble tatt ca. 25. desember 1952 i reketral 
pa 90 meters dyp i indre Oslofjord; vekt 600 gram, totallengde 
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35,5 em. Den andre ble tatt 18. november 1953 i triil ved Torbjom
skjler utenfor Hvaler; totallengde 12,7 em. Tilsammen er her 
omtalt 24 eksemplarer som er registrert fra svenskegrensen til 
Hordaland. 

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus (Gmel.). Holgersen (1959) 
nevner 7 eksemplarer fra Rogaland. Zoologisk Museum i Oslo 
har to eldre eksemplarer - Oslofjorden august 1932 og mai 1939
foruten ett eksemplar Era januar 1950 (Stop-Bowitz 1951). Senere 
har vi fatt inn en havkaruss fra midtre Oslofjord tatt 19. november 
1961; vekt 158 gram, totallengde 21,1 em. Videre'en fra Sandvika 
ved Oslo tatt 28. august 1963; vekt 350 gram, totallengde 28,2 em. 
Museets storste eksemplar ble tatt i gam pa 10 meters dyp 2. 
november 1963 ved Ulvoya i indre Oslofjord; vekt 1240 gram, 
totallengde 42,5 em. Utenfor Tromoy ved Arendal ble ett eksemplar 
pa 39 em tatt 12. januar 1962 (Dannevig). 

Fjesing, Trachinus draco L. Er forholdsvis vanlig i hele Oslo
fjordomriidet. Her skal nevnes et relativt stort eksemplar fra Rauer 
i ytre Oslofjord 28. juni 1953; vekt 480 gram, totallengde 37,5 em. 

TykkIeppet muIte, Mugil chelo Cuv. Denne art synes a opptre 
mer hyppig enn tidligere i omradet fra Oslofjorden til Vest-Agder. 
Den 13. oktober 1954 ble det tatt ca. 20 stykker (i stim) utenfor 
Langesund. Det samme hendte 19. september 1961 utenfor Tons
berg. Fra 1954 til 1962 er atskillige funn kjent fra indre Oslofjord 
til Hvaler og S0gne (Kristiansand) i de fleste av arets maneder. 
Vekt og totallengde av seks eksemplarer: 290 gram, 30,3 em 
295 gram, 30,8 em - 485 gram, 35,0 em - 450 gram, 36,2 em 
ca. 600 gram, 38,4 em - 890 gram, 44,1 em. 

SteinuIke, Cottus poecilopus Haeek. Kaltes tidligere oftest for 
steinsmett. Den er kjent oppover Glomma til Atnasjoen og til 
Jensvoll nord0st for Roros, og oppover Lagen til Losna (Somme 
1958). Den 11. juli 1957 ble det fisket ett eksemplar i FolIa mellom 
Dalholen og Hjerkinn ca. 800 m.o.h. Dette er det mest h0ytliggende 
finnested for denne art. Den 30. juli 1962 ble det i Glomma i 
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S0rumsand tatt to uvanlig store eksemplarer, totallengde 93 og 
100 mm. Rustad (1958) og Dannevig (1960) angir totallengde 
«opp til 9 em». 

Glassvar, Lepidorhombus whijfjagonis (Walb.). If01ge Rustad 
(1 952) og Dannevig (1960) opptrer denne arten sparsomt pa dypere 
vann fra Stavanger til Helgeland. D annevig meddeler n a (i brev) 
at ett eksemplar ble tatt pa lyster mer Fevik mellom Grimstad og 
Arendal 14. oktober 1959. 

Tunge, Solea solea (L.). Ved Langenes i S0gne ea. 10 km S0rvest 
for Kristiansand er det tatt tunge i fl yndregarn kloss ved land 
fl ere ganger i de senere ar; 9. juni 1957 ble det tatt fem gyteferdige 
eksemplarer; 22. april 1961 ble det tatt ett eksemplar pa 1,0 kg 
og ca. 40 em lengde; den inneholdt stor rogn (Aa. Lind boe). 
Holgersen (1959) nevner en del eksemplarer fra Rogaland. Zoologisk 
Museum i Oslo h ar 5 eksemplarer, alle fra forrige arhundre, tatt 
i Oslofjorden samt ved Larvik og Nevlunghavn. 

Manefisk, Mola mola (L.). Denne art er tilsynelatende mest 
vanlig pa Vestlandet (jfr. Willgohs 1954). Zoologisk Museum 
i Oslo har bare fatt inn to eksemplarer. Det f0rste strandet pa 
Lista i 1890; vekt ea. 500 kg, totallengde 2,5 meter. Det andre ble 
tatt i bunngarn pa ca. 8 meters d yp ved Nesset i Bunnefjorden ved 
Oslo 16. august 1961. Fisken var spill levende og veide n0yaktig 
7000 gram. Totallengden var 50,7 em, og lengden fra ryggfinnespiss 
til gattfinnespiss 72,8 em. Ved Helgeroa utenfor Brevik ble det tatt 

ett eksemplar pa krok i begynnelsen av august 1961. If0lge «Jakt

Fiske-Friluftsliv» nt. 9 1961 var fisken 45 em lang. Videre ble en 

manefisk tatt i not ved Bast0Y i midtre Oslofjord 24. september 

1962. Den var vel 50 em lang, og kroppsh0yden (uten finnene) 

ea. 35 em (H. Fresti). 
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Summary 

Rare fis hes from South Norway 

A survey is given of some of the fishes brought to the Zoological Museum 
in Oslo, mainly since 1951. Data on the same species from other museums 
are summarized. 

The Basking Shark, Cetorhinus lllaximus (Gun.), seems to have been more 
co mmon in the Oslo Fiord than earlier. Several specimens caught here in 
February/March 1962 and in mid·win ter 1962/63 indicate that this species is 
not only a summer visitor (Fig. I). 

The Thresh er, Alapias vulpinus (Bonn.) , is very ra re. One specimen with 
total length of 15 9 em was taken in February 1955 in the Oslo Fiord. The only 
earlier record is from the same locality in 1878 . 

The Blue Shark, Pr;onace g[auca (L.), is represented by only two specimens 
in the museum, both from the inner Oslo Fiord in 19 12 and January 1952; 
the first had a total length of ca. 150 cm, the other 176 cm. A nother catch 
of a blue shark 230 cm lo ng is known from ]V16re County in western :-Jorway, 
Sept. 1951. 

The Tope, Galeorhinus galeus (L.), has been brought to the museum twice 
in the 19th century from the Oslo Fiord area . In March 1952 a specimen of 
57 cm was taken near the Oslo harbour. Eight specimens have been recorded 
fro m Rogaland County. 

The Sardine, Sardina pilc1wrdus (Walb.). A few specimens have been found 
from the Swedish border to Bergen during the past two decades. 

The Twaite Shad, AI-osa fa llax (Lacep.), has in recent time been taken twice 
in the Oslo Fiord (1952 and 1962). 

The Hatchet Fish, Argyropelecus olfersii (Cuv.), occurs occasionally in 
invasions in Norwegian waters, most recently during the winter 1959/60 in the 
Oslo Fiord area. 

The Bream, Abramis brama (L.), has been known in Norway only as a fresh 
water fish. In May 1963 three sp ecimens were taken in the Oslo Fiord 10 km N 
of Moss. 

The Trumpetfish, Macrarhamphosus scolopax (L.), has been recorded 17 times 
(1922- 1962) from the Swedish border to around Bergen. 

The Great Pipefish, Syngnathus acus L. A large specimen with tota l length 
of 47 cm was taken in 1955. 

The Cod, Gadus marhua L. Cod have been found with stones weighing up 
to 130 g in the stomach. 

The Bib or Pout, T risopterus ["scus (L.), has been taken a few times along 
the south and southwest coasts of Norway, the first time in 1916. The first 
known specimen from eastern Norway was taken the 8th of March 1963 in 
Sandebukta in the Oslo Fiord north of Holmestrand at a depth of ca . 6 m. 
It measured 43 cm and was apparently in spawning condition. 
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The John Dory, Zeus faber L., is recorded 24 times along the south coast 
of Norway, including twice in the Oslo Fiord in 1962. 

The Bass, Morone labmx (L.), is known along the whole coast of South 
Norway, and about 30 specimens are mentioned , one of them from near the Oslo 
harbour in 1962. 

The Wreckfish, Polyprion americanurn (Bloch & Schneider), has been recorded 
only 5 times from Oslo to Rogaland County, the last time in 1960 from the 
inner Oslo Fiord. 

The Ray's Bream, Brama raj; (Bloch), is known from 27 specimens from 
the Swedish border to off the Trondheim Fiord. 

The Red Mullet, Mullus sumluletus L. , has been found several times between 
the Oslo Fiord and Bergen, and here are listed 24 specimens known from museum 
collections and from the recent literature. 

The Black Sea Bream, Spondyliosoma canthams (Gmel.). Five specimens are 
recorded from the Oslo Fiord, as well as a few from southern and southwestern 
Norway. 

The Thick-lipped Grey Mullet, Mugil ehelo Cuv., is apparently becoming 
more common from the Oslo Fiord to Kristiansand. 

The Megrim, Lepidorhombus whiffjagonis(\X1alb.), was previously known only 
from West Norway, but in Oct. 1959 a specimen was taken SW of Arendal. 

The Sole, Solea solea (L.), is sometimes found between the Oslo Fiord and 
southwest Norway. Near Kristiansand 5 specimens in spawning condition were 
taken in June 1957. 

The Ocean Sunfish, Mola mola (L.), has usually been found dead or moribund 
here and there along the coast. In 1961 and 1962 three specimens in excellent 
condition were taken with fishing gear between the innermost Oslo Fiord and 
Brevik . 
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Einar Koefoed 
1857- 1963 

Magister Einar Kofoed, en veteran i norsk zoologisk havforsk
ning, har gatt bort 88 i\r gammel. Han var sonn av den danske 
admiral V. F. Koefoed og vokste opp i Kobenhavn, men oppholdt 
seg som 12- 15-aring om somrene i Hanko sammen med foreldrene 
og var da til stadighet ute i skjaorgarden sammen med fiskerne, og 
disse tre somrene ble bestemmende for hans sentrale interesser 

hele livet ut. 
Etter magistereksamen ved universitetet i K0benhavn var 

Koefoed assistent ved den danske biologiske stasjon 1898-1900. 
I 1898 tok han del i det skandinaviske naturforskerm0te i Stock
holm og la der hjemvegen over Dr0bak for a hilse pa Johan Hjort 
som ledet den nylig apnede biologiske stasjon deL Dette ble 
innledningen til en stadig okende kontakt mellom Koefoed og 
det norske havforsker-team under Hjorts ledelse, og i 1901 ble 
han innbudt til a slutte seg til havforskerne i Bergen og kom 

dit i 1902. 
Koefoed f0lte seg meget sterkt knyttet til Norge og saorlig til 

Johan Hjort og kretsen av fiskeri- og havforskere som omga ham, 
og da Hjort etter a ha sagt fra sin stilling som fiskeridirektor i 1917 
og dro til K0benhavn for a arbeide videre der, fulgte Koefoed med 
ham til sin f0deby. M en - Koefoed hadde festet sterke mtter 
i milj0et i Bergen, og i 1921 vendte han tilbake til havforskerne 

der for r esten av sitt liv. 
Einar Koefoed hadde en i h0Y grad allsidig utdannelse i 

naturfagene. Likevel var han ikke noen «stuelaord», men i hoyeste 
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grad feltarbeideren, og mangen gang fikk en folelsen av at han 
likte seg best ombord, kanskje sa::rlig ombord i «Michael Sars». -
Etter forste verdenskrig matte fiskeridirektoratets feltarbeider 
baseres pa fiskeskoyter leiet for anledningen. Toktene ble ledet av 
den praktiske konsulent ved direktoratet, Thor Iversen (tidligere 
kaptein pa «Michael Sars»), mens Koefoed overvaket det viten
skapelige arbeid. Fra 1923- 1938 arbeidet de mest i Barentshavet 
og Svalbardfarvannene og hadde mere enn en hard torn sammen. 

Jeg skal ikke ga na::rmere inn pa det enorme utbytte av observa
sjoner og materiale som ble samlet inn pa disse toktene, som satte 
meget store krav til deltakerne. Koefoeds omhyggelige journaler 
v ii sammen med hans nitide arbeider, ikke minst om fiskene fra 
«Michael Sars»' Atlanterhavstokt 1910, bli staende som et verdig 
minnesmerke over vitenskapsmannen. Men det var andre trekk 
som ga Koefoed en egen stilling blant yare havforskere. 

Einar Koefoed var en stillfarende mann som alltid haddet lunt 
blink i 0)'ekroken og antydningen til et godt smil over ansiktet, og 
hans vennlige utseende skuffet ikke. Alltid var han Ferdig til 
a hjelpe. Han satt inne med et omfattende fOTrad av kunnskaper, 
ikke bare i marin retning, men i zoologi, botanikk og geologi i alle 
retninger, bade teknisk og teoretisk, og hans store glede var 
a hjelpe andre, nar noen sokte hans dd. Han ble i virkeligheten 
et naturlig midtpunkt i havforskerkretsene i Bergen helt til sine 
siste ar. Men hans stillferdige og bramfrie vesen og hans beskjedne 
fremtreden gjorde at ikke aile ble klar over hvor meget de skyldte 
ham i sin utvikling, men det fremgar klart av det festskriftet hans 
kolleger hyldet ham med i Bergen i 1963. 

Hjalmar Brach 

Smanotiser 
Tidligere funn av Pho/as cand ida 

I august 1959 ble det funnet og sendt til Zoologisk Museum, Oslo, for sikker 
bestemmelse ett levende eksemplar av Pholas candida og ne Zir[aea crispata . 
Funnets lokalitet var ved Tronvik, vest for Jeloya i Oslofjorden. Dybden var 
1,5 m. 

Summary 
A new locality for PllOlas candida is recorded from the Oslo Fiore! west 

of JeIoya. 
Finn Aare.(jord 

Spansk hakjerring 

I tilknytning til Edv. K. Barths artikkel om denne haiart i Fauna nr. 2, 1963, 
har redaksjonen mottatt folgende brev : 

I was interested in the articl e in «Fauna» by E. K. Barth on two new fish 
species for Norway, and particularly in the record of DaLarias licllia (Bonnaterre). 

The statement that this small shark has n ot been reported north of the Irish 
Atlantic Slope is scarcely correct, however. Since 1947 nine specimens have 
been recorded, under the older name Scymnorhinus Lichia (spelling liclw in the 
British Museum list of British vertebrates), in our Scottish rare fish lists. Four 
of these fish were caught around the Shetland Isles, twO i.n the lv1.o ray Firth , 
two off the no rth·west coast o f Scotland and one on Lousy Bank. Details have 
been published in the Scottish NatLIra list, \'ols. 66 and 70. 

Bennet B. Rae 

T orsk som knivsluker 

Den 27. august 1962 fant fisker Sigvard V ith under sloying av fisk i Kj0llefjord, 
en tollekniv imagen pa en torsk. T orsken veide 4 kg sloyd og hodekappet. 
Etter vekten a domme sku lie dette ha vrert en torsk pA ca . 76 em's lengde. Kniven 
var 18 cm lang (se fig.), og den h adde treskaft. Som figuren viser, var en del av 
knivbladet omvokst av vev. Skaftet I" lengst bak i magesekkcn, slik at fisken 
ma ha slukt kniven med skaftet forst. 
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Summary 
An IS·em·long fishing knife was found in the stomach of a ca. 75·cm.long 

Cod (QaelICs morhua). The knife lay with blade anterior and grown over with 
tissue. 

Arviel Hylen 

Rekordm:l.l for huggorm, Vipcra hews 

I «Fauna», hefte I 1963, side 35, shiver E. K. Barth at de to storste hitril 
kjente huggormer i Norge, begge m2.lte ca. 82 em i helt fersk tilstand. 

Den 25. juli ble det til Zoologisk laboratorium innlevert en huggorm som 
Vat tart den 23. juli 1963 ved Flaskebekk pa Nesodden i Oslofjorden. Ormen 
var tatt av 12.arige 0ystein Betrum, Nesoddtangen. Data (25. juli): - - Farve: 
Helt sort, uten tydelige sik·sak·tegninger. Lengde: Hengende fritt erter halen 
84,5 em. Liggende ursrrakt uren kunsrig strekk 83,0 em. Vekt: 152,5 g. - Denne 
skulle da vaere den storste hittil kjente huggorm i Norge. Eksemplaret opp· 
bevares pa Zoologisk Museum, Oslo. 

Summary 
In July 1963 an adder waS taken at Nesodden, near Oslo, measuring 84 .5 cm 

hanging by the tail, 83 em laying flat without stretching, and weighing 152.5 g. 
This is the largest Norwegian adder hitherto recorded. The specimen is stored 
in the Zoological Museum, Oslo. 

Eivinel 0stbye 

Hegrekoloni innlandsbygd Trondelag 

4 mil sot for Trondheim langs riksveg 50 oppover Gauldalligger Horg hetTed. 
Elva Gauln, ei kjent lakseelv, renner nedover dalen. Pa nord·vest sida av dalen 
ved Lundamo stasjon ligget den ca. 400 m hoge Valdasen. Assida mot dalen er 
her bratt og dekt med granskog med lauvskog innimellom. Oppe i denne i'tssida, 
J km sor for Lundamo, ca . 80 mover dalbunnen, var det i 1963 en hegrekoloni 
P" 13-14 reir. Disse hi mer toppene pa 12- 15 m hoge grantraer, ofte 2 reir 
i Iwert tre. Hele kolonien I;t samlet pa et omdde ca. 40 m i diameter. 

Den 26. juni, da jeg kom til Horg pa ferie, var hegreungene sa store at de 
satt pa reirkanten og trenet vingene. Det var 2- 4 unger i hvert reir. 

Stedet ligger 2 mil i luftlinje fra den mermeste arm <IV Trondheimsfjorden , 
Buvikbukta. Vest for stedet ligger flere storre og mindre vann, det mermeste 
3 km unna. Det nrermeste van net pi'! sor·0st sida av dalen ligger 3,5 km borte. 
jeg kunne ikke se at hegrene hentet fode ved elva , men la merke til at de trakk 
sor·ostover etter mat til ungene. 

Til tross for at jeg har vokset opp i Horg og de senere [,r hver sommer har 
feriert der, har jeg aldri sett cHer hort om at hegren har hekket her for. Og bare 
en sjelden gang, srerlig i trekktidene, har en kunnet se en og annen hegre fly 
over dalen. 

Summary 
An apparently new colony of about 14 pair of Common Herons (Arelea 

cinerea) was found this year 40 km south of Trondheim. The nests were in the 
tops of spruces on a steep, densely wooded hillside. 

IvaT Horgmo 

Lappfiskender ved Tonsberg 

Vi er tre stykker som holder Prestr0dkilen under oppsikt, og siden en av 
oss hadde sett en lappfiskand ¥ tidligere pit vinteren, sa var vi stadig P') vakt. 
Den 5. april 1963 oppdaget jeg i raken, som hadde dannet seg, 2 lappfiskender. 
Gjennom langkikkerren (30 X 60 mm) s1\ jeg at de stadig dykket, og nesten hver 
gang de kom opp hadde de en liten fisk i nebbet. Jeg la ogsa merke til at det stadig 
I" en eller to gramaker i merheten av fiskendenc, og sa fort lappf1skanda fikk 
en fisk som var litt for stor, sa var gd,m1ika over den og tok fisken. Jeg forlot 
observasjonsplassen i h ltp om at den forholdsvis sjeldne arten vi ll e holde seg 
hcr nocn dager ti I. 

Summary 
Two male Smews (Merglls aibelllls) were observed fishing in the Presterodkile 

near Tonsberg in April 1963. They were robbed of all their larger prey by 
Heming Gulls (Lams argentatlls) nearby on the water. 

Hdkon Ballst Hansen 

Uglerapporter 

Hallkugle
Hosten 1962 ble to haukugler sett pa forskjell ige steder i Elverum. Den ene 

ble sett ved Agasen i Elverum sondag 14. oktober av Erling Saeter, - og den 
andre sa jeg sondag 21. oktober p" en jakttur i Nordre Stavasen, ogsa i Elverum. 
Begge uglene ble sett midt pi't dagen. Bilde i storrelse og form er de lett kjennelige, 
s" det er ikke tale om at vi har sett feil. Uglene satt i toppen av trrerne, hvor de 
tydeligvis holdt urkikk - for de snudde pa hodet stadig vekk. Etter iI ha sittet 
en stu"nd, floy de til neste tretopp, - ved at de slapp seg nesten ned pol bakken, 
for deretter ,) fly oppover igjen. Dette gjentok seg mange ganger. Den uglen jeg 
s{t, var lite sky. Jeg gikk litt etter den og var pa 15- 20 meters avstand flere ganger. 
At den har fatt navnet haukllgle, er lett ii forst;) pol grunn av dens utseende 
den lange stjerten og dessllten at den jakter om dagen. 

Etter hva jeg har lest, sa er oktober tiden for rovfllgltrekk. Haukugle er 
standfugl, men streifer meget omkring, st,)r det i «Norges Dyreliv». Det srar 
ogsa at Zoologisk Museum ikke har mottatt noe eksemplar s iden 1914. Dette 
skyIdes kanskje at den er fredet. 

Grunnen til at det er blitt sett to haukllgler i Elverum er kanskje at det 
bade i 196 J og 1962 var svaert meget mus i skogen. 

Spurveugle 
For mange ar siden fant noen venner og jeg et uglerede i et n edhogd tre. 

I redet Ii! det f1ere nesten ferdigklekkede egg. De var r'ttoe. Av storrelsen, formen, 
fargen og den nesten ferdigklekkede ugleungen fant vi ut at det var et spurveugle· 
rede. Vi har eggene fremdeles. Det er som kjent meget sje lden a finne spurvcugle· 
reder i landet vart. Dette funnet var i Elverum. 

Summary 

Two Hawk owls , Surnia ..lula, were observed at Elverum in fall 1962. 
A nest of the sparrow owl, Qlaucidiunl passerintlm, containing almost fully 

incubated eggs waS found in a felled tree at Elverum. 
Agnar Skrede 
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Vipe 975 m o.h. 

To viper holdt sommeren 1963 til ved Hundslegeret i Skrautv~l, tett nord 
for Etnedal. Hundslegeret ligger 975 m o.h., og de to vipene var vanlige a se 
i s\:lttengen tett nedenfor [joset. De kom om varen mens sn0flekker enn;' Ii! 
omkring garden, og de var der ogsa da jeg oppholdt meg der i forste uke av 
september. Folkene p,\ garden hadde ikke sett viper der tidlige re. Jeg har heller 
ikke stott p,\ vipe r der o mkring i de over 20 ar jeg har ferdes der oppe om 
sommeren . 

I de store myrstrekningene omkring Hundslegeret og helt innover i snaufjellet 
har jeg i aIle ,',r bade hort og sett tranene hele so mmeren , og myrhauken har 
hekket enkelte ,tr i blotmyrene like nedenfor Hundslegeret. 

Summary 

A pair of Lappwing, Vanelt"s "andtus, was observed north of Etnedal a t an 
altitude of about 975 m above sea level from late April to September 1963. 

Cranes, Qrus grus, and Hen Harriers, Circus cyaneks, were also seen in the 
sanle area. 

Hjatlllar Brach 

Flaggspett plyndrer e kornreir 

P,\ en kveldstur i skogen i As 8. juni 1961 kom jeg forbi noen gamle osper 
med hakkespetthuller i. Jeg h0rte den smatrende lyden av et opphisset ekorn, 
samtidig som en flaggspert ogsa ho rres opphisset ut. Nysgjerrigheten drev meg 
n::ermere. I et hull , 5- 6 mover bakke", holdt en flaggspett pa med e t eller 
annet. Den stakk ho det inn i 11lIllet og halte ut mosedotter og kvist. M ed ett 
hortes et ynkelig skrik , og fuglen dro ut noe levende og floy av sted med det. 
Den kom i retning mot meg og satte seg i en furu. Der ~a det ut som om den 
forsokte i\ spise bynet pil samme mate so m den gjor med kongler. 

Br:\tt mistet den byttet sitt, og jeg lop frem for a se hva det var. Pa marken 
fant jeg en liten blind og naken ekornunge. Den va r fremdeles i live, men stygt 
maltraktert av spettenebbet. Eko rnmora smatret ivrig i n<:erheten. Det var den 
som hadde redet sitt i det gam le spettehullet. N,\ hadde flaggspetten plyndret 
reiree. Jeg undersokte dette nrermcre og fant a t det var tomt. 

Summary 

A Great Spotted \X/oodpecker (Dendrocopas major) was observed to carry 
a newly born squirrel from the nest to a nearby perch, where it manipulated 
the prey as it would a cone. 

Sigmund Tvermyr 

Skoglemen, Myopus schisticolar (Lilljeb.) ved Honefoss 1955 

I tillegg til observasjonene av skoglcmen i Norge publisert av Ivar Mysterud 
i Fauna i 1961 p. 106- 11.3, og 1963 p. 67- 75, vil jeg nevne folgende: 

I viltrapport til Norges Jeger- og Fisker·Forbund og senere bekreftet i brev 
til meg forteller Eivind Fossheim jr. at han i 1955 fa nt flere drepte skoglemen 
i reir av kattugle og tarnfalk like nord for H o nefoss. Dette IIret er ikke konstatert 
so m ynglear for skoglemen av Mysterud, men sa mme ilr hadde en en topp 
i musebestanden i lavereliggende strok av 0sdandet. 

Summary 
To other recently published observations (in Fauna 196 1, 1963) on \X!ood 

Le mming (Myapus schisticalar) may be added that in 1955 remains of several 
of these an imals were found in nests of Tawny Owl (Strix atuca) and Kestrel 
(Falco tinntlllWlus) in the Hbnefoss area. This was a top production year for 
other rodents in the lowbnds of eastern Norway, and may also have been 
so for \X/ood Lemmings. 

S"cin M,nberget 

Norsk Polarinstitlltts Biologparti 1 (Reinpartiet). 
Rapport fra sommerens arbeid, 1963 

Partiet hadde folgende sammensetning: 

stud. real. Thor Larsen, 

stud. rea l. Eigil Reimers, 

stud. real. Oddvar Brekke. 


I perioden 25/7- 14/8 deltok ogsa direktor T. Gjelsviks assistent, Per Johnson, 
i gruppens arbeid. 

Den prirmere arbeidsoppgaven var fangst av v illrein , Rangifcr tarandus 
spetsbergcnsis, i Liefdefjordomr;ldet (den nordligste del av Vestspitsbergen) 
for overforing av dyrene til Br0ggerhalvoya sor for Ny-Alesund. Hensikten 
var a [;\ opp en ny reinstamme i Jette omradet etterat stammen dode ut for 
vel 100 ar s iden. Det var p lanlagt ,\ fa nge minst 10 dyr, 7 simler og 3 bukker, 
dessuten innfanging av rein i den grad det va r mulig for merking. Merkingen 
sku lie utfores rned nummererte oremerker og plasticmerker med bestemte 
fargekoder. V i tok sikte pa a benytte muskella~lmende midler (succinylcholin 
klorid) til selve fangsten, en metode som har v<:ert provet med stort hell bl.a. 
i U.S.A. Metoden har ogs;\ vxrt anvclldt her i Norge. Som beroligende middel 
under transporten ville vi benytte et klorpromacinpreparat. Kort tid for gruppens 
avreise til Svalbard ble vi imidl ertid av Landbruksdepartementet nektet a bruke 
disse preparatene, slik at vi sto igjen rneJ to alternative fangstmetoder: 1) Et 
system av V-formede ledegjerder sku lle bygges slik at de endte i en innhegning, 
det samme prinsippet som bl.a. anvendes under tamreindriften i Finnmark. 
2) Dyrene skulle drives pa sjoen for sa i\ fanges fra bat. 

Gruppen hadde valgt Sjovernbukta i Bockfiorden som utgangspunkt for 
fangsten, og vi ankom der den 9. juli med sysselmannsskuta «Nordsyssel». Etter 
noen dagers rekognoseringsarbeid og tellinger ble det bestemt a forsoke med 
fangster i nrerheten av leiren, nord for Sjovernbukta. Her ble fellesystemet 
sa tt opp, bestaende av kileforrncde gjerder som endte i en innhegning. Selve 
innhegningen var ca. 1,50 F' hoy, bygget av pla nker i to hoyder og nederst en 
ekstra hoyde av hampetau. De forste 50 m av ledegjerdene var bygget av planker, 
deretter besto det av tau og st",ltnid, a lt i enkel hoyde. Pa stiHtraden hang det 
lange strimler av aluminiumsfolie med ca. 1- 2 III mellomrom. Det nordligste 
gjerdet var ca. 1 km langt, det sorlige ca. 500 III langt. 

Det forste forsoket p1\ fangst ble gjort den 19. julio Det deltok 5 mann i 
drevet, og lukene mellom driverne var 100- 150 m. D revet startet ca. 3 km nord 
for fellesystemet. Det visre seg imidlertid snart at dyrene va r vanskelige a drive 
og lett brot ut mellom driverne. Tilsammen hadde vi nrermere 40 dyr foran oss 
i drevet, men ca . 100 m fra innhegningen brot det ut pa nikk. De fleste lop ut 
mellom driverne, mens 3 bukker sprengte traden p1\ det nordre ledegjerdet, og 
en simle lop gjennom et dobbelt torskegarn som var hengt over tniden ved 
plankegjerdets slutt. 

Fellesystemet b1e sa bygget om. Innhegningen ble flyttet slik at den Iii godt 
gjemt bak en haug og ikke kunne sees av d yrene som ble drevet. Plankegjerdene 
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ble farlenget med drivved, sIik at hvert gjerde fikk en Iengde pa 100 111, og en 
ekstra nedre hoyde av tauverk. Snlltradgjerdene gikk i dobbelt hoyde de forste 
3--400 m , deretter i enke!. Det nordlige gjerdet fikk en lengde pa 700 m, det 
sorlige 300 m. Gjerdenes retning ble dessu ten noe forandret, slik at drevet gikk 
mer mot fjellet enn tidligere. Vinkelen meUom ledegjerdene ble vesentlig for
minsket. 

Oct andre drevet gikk 25_ julio Denne gangen ble vi forsterket med mannskapet 
po «Nordsyssel» og hydrograf Hornbreks parti, slik at vi i alt var 17 driven,. 
lmidlertid kom drevet noe skjevt inn mot gjerdene, og de fleste av de 40-50 
dyrene som ble drevet, brot ut pa nordsiden for driver flo yen fikk kontakt med 
ledegjerdene. En arskalv kom seg ut under gjerdet bare et par meter fra inn
hegningen. En simle brot gjennom det sorlige staltradgjerdet og hadde mer blitt 
al vorl ig skadet_ 

Etter ii ha clroftet situasjonen med sysselmann Vadla og direktor Gjelsvik, 
ble vi enige om at videre fangstforsok etter denne metoden sannsynligvis ville 
fore til skude pa dyrene, og flere forsok ble derfor oppgitt. De viktigste grunnene 
til at fangstmetoden ikke var brukbar, var folgende: 1) Dyrene hadde ikke flokk· 
instinkt. Den storste enhetcn som hold t sammen under drivene, va r simle med 
kalv. 2) Reinen var uventet sky. Dette kommer muligens av at det har vrert 
drevet reinj akt i omradet, idet vi bnt bade nedgravde skinn og nye tomhylser 
i omriidet so m rydet pa det. 

Under et besok pa Milkeoyene i Liefdefjorden 12. juli fant vi 5 simler pa 
den storste ova. Et forsv,k p" i'I drive dyrene pi'! sjoen viste seg " vrere umulig, 
iciet v i bare va t 3 lnann . 

Den eneste brukbare metoden for fangst av reinsdyr synes 1\ vrere bruk av 
muskeUammende midler (succinylcholinklorid, Flaxedil) wm skytes inn med 
spesielle dpen, f.eks. ladet med krutt slik at rekkevidden blir effektiv 50-70 m. 

Reinbestanden i Liefdefjorden ble taksert og beiteforholdene undersokt, 
s",rlig nove pa ostsiden av Raosneset. Det synes som om bestanden i dette siste 
omradet er storre enn tidligere antatt. V"re tellinger viste vel 150 dyr. Beite
forholdcne synes ik ke 11 vrere srerlig gode, og det er et sporsmi'!l om ikke bestanden 
i omrndet er for stor. Dette kan eventuelt underso kes nrermere bl.a. ved en 
bedre beiteanalyse. 

Etter at reinfangsten var oppgitt, flyttet gruppen til Sallyhavn ved Norskeoyane 
for ii arbe ide videre med alternative, arnitologiske oppgaver. Vi ankom arbeids
o mradet den 26. juli. 

I perioden 26. juli-- 14. august ble omradet Amsterdamoya- Biskaierhuken 
undersok t. I forste rekke ble fuglebestanden taksert i amr1ldet, srerlig med 
henblikk pa "'rfugl, polarmilke og alkefug!' V i foretok en del ringmerkinger 
so m fordelte seg som folger. 

ad : pult: 
Alkekonge, Plat/tus aile. . . 1000 
Spitsbergenlomvi, Uria lomvia .. . .. 10 40 
Lundefugl, Fratercula m-ctica naumanni 10 
Po larm ake, Lams hyperboreus . . . . . . . . . . . . 18 
Rodnebbterne, Srema macrura . . . . . . . . . 3 4 
iErfugl, Somareria mollissima borealis . . . . . . 7 
Ringgas, Branta bemicla hrota 1 
Fj::creplytt, CaUdris maritima. . . . . . . . . . . . . 4 

Vi foretok en ernreringsundersokelse hos polarmake. 64 individer ble skutt 
og mageinnholdet undersokt. 

Det ble funnet en rekke nye fuglefjell av ganske betydelige storrelser, og 
bestandene ble taksert. En rekke fuglearters kullstorrelser og hekkeforhold ble 
underso kt med henblikk pa sammenlikningsmateriale for fjorarets «non-breeding» 
ar pa Svalbard. 
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A=:rfuglbestanden i hele amnl.det ble taksert, og egg- og ungemengder ble talt. 
Det synes som om rerfuglen i disse omradene er meget hardt beskattet , og da 
heIst over et storre omrilde og over en lengre tidsperiode. . 

Resultatene av sommerens undersokelser vi! bli publisert sf, snart materwlet 
blir bearbeidet. 

Summary 
Norwegian Polar Institute, Biology Group 1. Report of activities 
on Spitzbergen, Summer 1963 

Attempts were made to capture reindeer (Rangi..cer tarandus spetsbergensis) far 
colour marking and for transfer from th", Liefde Fiord area to the New Alesund 
area where a local population existed until 100 years ago. Herding methods praved 
unsuccessful , however, partly due to shyness and law flocking tendencies of 
the animals, and the conclusion of the group is that sllch work would best be 
accomplished by the use of muscle relaxants, which can be fired from 50- 70 m 
distance. The reindeer in the Liefde Fiord area number about 150, which may 
be more than the grazing conditions can tolerate. 

The group also censused sea-bird colonies in the Amsterdam Island 
Biskaierhuk area and ringed several species, including 1000 Little Auks (Plautus 
aUe); collected clutch-size and nesting data for comparison with data from 
the non-breeding summer of 1962; and examined stomach contents of Glaucous 
Gulls (Lams hyperboreus). 

Bokanmeldelser 
LLOYD E. SLATER, (Ed.): Bio-Telemetry. 

The use of telemetry in animal behaviour 

and physiology in relation to ecological problems. 

Pergamon Press, Oxford 1963. 372 S. 


Pris III sh. 


fysiologi og eksperimentell zoo logi utvikles stadig ny teknikk og nye 
instrumenter. Foreliggende bok behandler tradlos sending - alts,\ radiosending 
av fysiologiske data fra dyr. Den er ingen lrerebok, men - i skriftlig form 
foredrag holdt ved «The Interdisiplinary Conference on the Use of Telemetry 
in Animal Behaviour and Physiology in Relation to Ecological Problems» 
i New York i slutten av mars 1962. Pa denne konferanse ble hovedvekten lagt 
pa elektroniske og tekniske aspekter av tradlos sending av biologiske data, men 
boka er ikke desto mindre meget interessant lesning for zoologer. En blir slatt 
av de muligheter som denne teknikken har ved at dyrene kan bevege seg fritt 
i sitt naturlige miljo mens en eUer flere fysiologiske parametere registreres 
kontinuerlig, f.eks. hjertcfrekvens" blodtrykk, hjernepotensialer eller temperatur 
- alt etter som hvi!ke transducere som er implantert. V idere kan dyrs daglige 
vandringer kartlegges, noe som er gjort bl.a. med grizzly-bjorner og brevduer. 

Na skal en ikke gjore seg overdrevne forestillinger om den avstand som slike 
apparater kan operere over. Miniatyr radiosendere veier bare 35- 70 g. De 
drives av sma kvikksolv-batterier, og har folgelig meget liten effekt. Avstander 
pa en kilometer rna regnes som meget bra og oftest er rekkevidden bare noen 
hundre meter. Felt-zoologer som skal undersoke vandringer, ma derfor folge 
dyrene. I tilfelle med brevduer mil flere «bakkestasjoner» settes opp, eUer fuglene 
ma folges med fly. 
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Den som vii bruke telemetriske metoder i fysiologi eller okologi, ma imidlertid 
soke faglig assistanse i elektroteknikk. Slike instrumenter er nemlig ikke vanlig 
salgsvare, men ma tegnes og bygges etter hver oppgaves forskjellige krav og 
behov. Bade for zoologen og ingenioren vii boka utvilsomt vrere til meget god 
hjelp. 

Per S. Enger 

Nordens fugler. 

Under redaksjon av Finn Salomonsen og Gustaf Rudebeck. 

2. til 5. hefte, \. til 5. grammofonplate med fuglehher. 

Johan Grundt Tanum, Oslo. 

Pris pr. hefte kr. 20,00, pris pr. plate kr. 16,50. 

(I. hefte anmeldt i «Fauna IS, 1962, S. 238- 239.) 

Heftene omfatter andefuglenes orden bortsett fra noen fa sider: slutten pa 
storkefuglene i hefte 2, og begynnelsen av rovfuglene i 5. hefte. Plansjematerialet 
omfatter andefugler, honsefugler, rovfugler og en del av vadefuglene. 

Med andefuglene - ender, gjess og svaner - er man kommet over til en 
rekke av de vanligste fuglearter i Skandinavia. Og ved gjennomlesning av stoffet 
over dem far man fullt ut forstaelse av hvilket storverk «Nordens fugler» egentlig 
blir. Arter som stokkand og gn'tgas er f.eks. ofret hele 5-6 sider. Fuglenes etologi 
har fatt svrert bred plass der disse forhold er kjent, og dette er meget gledelig, 
da slikt stoff er svrert sparsomt i andre verker. Forplantningslekene hos mange 
av Yare ender er ganske fantastiske og kan vrere mal for likesa spennende «jakt» 
som de populrere tiur· og orrhaneleiker. Interessante er ogsa oversiktene over 
populasjonsdynamikken i de skandinaviske land for en del av artene. Noen 
arter har stadig rykket nordover, mens visse nordlige arter har trengt sorover. 
Dessverre gjelder omtalen i det vesentlige bare vare naboland, mens artenes 
forhold i vart land kommer svrert i bakgrunnen. Dette beror mye pa mangelfulle 
kunnskaper om forholdene her. Men, jeg ma konstatere at en del forhold 
vedrorende norsk utbredelse ikke holder mal i verket. S1iledes nevnes det at 
skjeanda ikke ruger i Norge og at toppanda har bevart sin nordlige utbredelse 
hos oss i motsetning til Sverige og Finnland, hvor arten har trengt sorover. 
Skieanda har ruget hos oss siden 1935, forst pi! Jreren, na helt opp i Trondelag. 
Toppanda har rykket sorover idet den er funnet rugende flere steder i Sor·Norge. 
Men riktignok henger vi etter her pa «berger» bade i tid og omfang pa ekspan
sjonen i forhold til hvordan den har utviklet seg i Sverige og Finnland. 

Men disse innvendinger blekner i forhold til alt det verdifulle verket har 
Ii by pa. Jeg ma igjen nevne plansjene, men - de ma sees. Og Sa har vi den store 
nyhet med grammofonplater over fuglelater. Na kan man fa varstemningen inn 
i stua selv midt pa vinteren. Riktignok inneholder ikke de fem forste platene 
det de fleste mer.er med fuglesang - smafuglenes sangstrofer. Det er later av 
lommer, dykkere, storkefugler, andefugler, rovfugler, honsefugler, sumphons 
og traner, snepper og maker - 8 til 12 arter pa hver plate. Det er langt i fra aile 
vanlige arter som er representert med IiIter, men de som er der, er gjennomgaende 
gode. Man kan ikke vente a fa hore larene av en art helt uavhengig av andre 
Ulter. Som bakgrunnsmusikk far man hore en rekke andre fugler, srerlig smafugler 
og gjok, og et enslig kuraut kan ogsa flette seg inn. Bare artens lat ikke drukner 
i bakgrunnsmusikken, er denne bare verdifull. Den kan fortelle i hva slags egn 
arten lever i, i hvilket fuglesamfunn den horer hjemme, den gir stemning og 
skjerper ens sanser og trener en til a plukke ut artene etter l,hen, for det er jo 

slik man far hore fu lela .at de fleste tilleggshit g tene ute 1 naturen. Verdifullt er det for nybegynneren 
om nar bakgrunn < er er nevnt pa platens omslag, ofte med angivelser i sekunder 
opptakene. ssangeren kommer inn. Sten Wahlstrom har all rere av Iyd

Nils.]arle Ytreberg 

Fugler som hobby. 

Handbok for fuglevenner og amator-ornitologer. 

Norsk utgave ved Svein Myrberget. 

Aftenpostens Handboker Nr. I I. Redaksjon Per Hagen. 

Chr. Schibsteds Foriag, Oslo 1962. 

252 sider, 282 illustrasjoner. 

Pris kr. 23,00. 


Dette er ikke noen bok for bestemmelse av fugler, ingen bok hvor fuglene 
blir behandlet art for art i systematisk orden. Det er generelle betraktninger 
som trekkes frem, slik som fuglenes ytre og indre bygning, deres utbredelse. 
atferd, forplantning og vandringer. Enkelte kapitler gir gode dd om metoder og 
nodvendige hjelpemidler for feltstudier over fuglene: bestandstellinger, ring
merkingsteknikk og trekkstudier, fotografering, filming og opptak av later. For 
dem som er interessert i samlinger, kan god veiledning finnes i kapitlet over 
prepareringstekn ikk. 

Boka er i det vesentlige en oversettelse av den danske originalutgaven «Jeg 
ser pa fugle», redigert av Arne Norrevang og Torben Meyer, og hvor en rekke 
danske ornitologer har vrert medarbeidere og skrevet kapitler pa sine spesial
omrader. Og dette burde vel si noks<l. meget om kvaliteten pa stoffet. 

Boka er omarbeidet sa meget at den er tilpasset norske forhold. Frednings
bestemmelser er nyskrevet av Myrberget, reservater av Kristen Krogh og ring· 
merking i Norge av Holger H"lgersen. 

Du verden sa mye kunns;"aper det ligger i denne boka. Stoffet er greit og 
oversiktlig ordnet - bedre enn i danske-utgaven - enkelte steder kanskje 
enna litt vel oppdelt. I en slik mengde og allsidighet i stoff, ma nodvendigvis 
mange emner bli omtalt ytterst kortfattet, og her ligger en fare i a generalisere 
for meget. Stort sett har man vrert flinke til a unnga denne vanskeligheten. 

Bak i boka finnes diverse nyttige opplysninger, med bl.a. fortegnelse over 
litteratur for videre studier og adresser pa institusjoner med ornitologisk til
knytning. Men hvorfor er ikke Vitenskapsselskapets museum i Trondheim 
nevnt blant landets museer? 

Det er ett forhold som jeg synes det er nodvendig a peke pa, da dette er egnet 
til a skape forvirring. Det gjelder begrepene «rugetid» og «klekketid» slik de 
i boka er anbefalt brukt. Rugetid: «- det tidsrom fuglen ligger pa eggene, enten 
rugingen starter efter leggingen av det forste egget, eller efterat kullet er fulltallig». 
Klekketid: «Den tiden som det enkelte ,egg bruker for a gjennomlope denne 
utviklingen -». Det har vrert sa mye vanskeligheter gjennom tidene med begrepet 
rugetid, fordi perioden har vrert malt pa sa mange ulike mater og oftest uten 
angivelse av hvordan den har vrert malt. Endelig har man begynt a samle ' seg 
om a regne med eggets utviklingstid under best mulig forhold, i praksis tida 
fra siste egg er lagt til dette egget er klekket, eventuelt til alle kullets egg er 
klekket. De rugetider som foreligger i yare nyere hand boker, er i mest mulig 
utstrekning angitt etter denne regel. Med eggets klekketid mener man heist tida 
fra den forste brist viser seg pa eggskallet, til ungen er ute av egget. 

Boka er rikelig illustrert, og srerlig vii jeg fremheve de mange gode strek
tegninger. Fotografiene er av og til mindre gode og kunne med fordel vrert sloyfet 
der de spiller liten rolle for a utfylle teksten. 
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Som en konklusjon ma jeg si at bokas gode og allsidige stoff som dekker 
de fleste emner innen ornitologien, gjor den til en handbok alle fugleinteresserte 
bor eie. Den vi! neppe bli st1lende i bokhylla a stove ned. 

Nils.}arle Ytreberg 

KARL·HEINZ MOLL: Der Fischadler. 

95 sider, 48 fotografier, 10 figurer. 

Die Neue Brehm·Bucherei. 

A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt 1962. 

Pris: Ikke angitt. 


HEINRICH KIRCHNER: Die BruchwasserUiufer. 

86 sider, 46 fotografier og tegninger, 8 kart. 

Ditto 1963. 

Pris: 3,5 D. M. 


Bokene er monografier - i forste tilfelle over fiskeornen, i siste tilfelle over 
gronnstilken. Karakteristisk for dem begge er ar forfatteren er spesialist pa 
vedkommende art, i det han har drcvet spesialundersokelser pa den i en arrekke 
i Tyskland. Det egne rikholdige materia Ie er fint knyttet sammen med resultater 
av andre undersokelser innen artens utbredelsesomnide. Derved ma man tro 
at stoffet er sa «up to date» som mulig. 

Forplantningsbiologien har naturlig nok fatt bredest plass, og her finner 
man vel ogs" den mest interessante lesning, ikke minst fordi dec er her forfatterne 
far utfolde seg mest med egne iakttagelser. I tilknytning til gronnstilken kan nevnes 
at to sider er ofrer pa ynglebiotopene i Norge. 

Blant de mange emner forfatterne kommer inn pa, er beskrivelser av artene 
med angivelse av mal, vekt og annet som har tilknytning til dem, utbredelse og 
trekkforhold, I1lcring, fiender og parasitter. Ja, for gronnstilken er ogsa nevnt 
navnet pa arten og dertes opprinnelse i ·en rekke land i Europa. 

Illustrasjonsmaterialet er i begge boker ypperlig. Fotografiene er absolutt 
best gjengitt over fiskeornen, da disse er trykt pa egne plansjesider. Til gjengjeld 
er trykksidenes papir av langt bedre kvalitet i gronnstilkbindet. 

Bindene i «Die Neue Brehm·Bucherei» har v[Crt av noe vekslende kvalitet. 
De to foreliggende bind star i hoyeste klasse - virenskapelig preget dog uten 
vesentlig a bryte med Alfred E. Brehms and og formal, ,\ fortelle om dyreartenes 
liv. Nils·Jarle Ytreberg 

D. R. PITELKA: E lectron-microscope structure of Protozoa. 

International Series of Monographs on Pure and Applied Biology. 

Pergamon Press, Oxford 1962. 269 s. 

Pris 84 sh. 


slutten av det forrige arhundre niidde der vanlige Iysmikroskop toppen 
av sin ydeevne. Senere er det nok blitt lettere 1\ bruke, men mikroskopets evne 
til a atsk;I]e to punkter som er sv<ert n<er hverandre i et mikroskopisk preparat, er 
ikke oketo Grunnen til dette er at billeddannelsen skjer ved synlig lys og at Iysets 
bolgelengde (ca. 0,5 fl.) setter en grense for den avstand to punkter kan ha for 
a kunne atskilles i bildet. Det bilde man ser dannes av objektet, og selv om 
sterke okularer kan forsrorre dette bilde, vii de bare gi storre, men ikke flere, 
detaljer. I praksis er ca. 1000 X forsrorrelse den ovre grense for hva man kan se. 
Ytterligere forstorrelse kan vise oss det vi ser tydeligere, men vi ser ikke mer. 
Ved a bruke mer kortbolgede stn'tler, f.eks. ultrafio lett, oker mikroskopets 
yteevne tilsvarende. 

I 1930·:hene tok fysikerne opp problemet med billeddannelse ved hjelp av 
elektronst.raler. Elektronstralene er meget kortbolget, og ved hjelp av dem skullc 
det teoretlsk v<ere mulig a atskille to strukturer som er mmdre enn 10 Angstrom 
fr~ hverandre. (1 mm = 1000 fl.; I fl. = 1000 m fl.; I m fl. = .10 Angstrom .) 
Shke resultater Oppnas ogsa i praksis. Mens lysstr1ilene bryt';'s I glasslmser: og 
de ultrafiolette strllier bry.tes i kvartslinser, brytes elektronstr~lene I.magnetlske 
felt. Dlsse magnetiske felter har da en funksJon som svarer tll lysmlkroskopets 
optikk. Stralene som er sendt gjennom preparatet, vil s,\ danne et bilde som kan 
fotograferes pa en fluorescerende skjerm. 

Fra 1940.arene Iyktes det da :'I fremstille instrumenter som kunne benyttes 
til en strukturanalyse som hittil hadde v<ert uoppnaelig. UltrastrukttlT er den 
betegnelse som benyttes for strukturer som er sa sma at de ikke kan sees i 
Iysmikroskopet. Analysen av ultrastruktur er da et forskningsfelt som begynte 
for ca. IS lIr siden, og som siden har gjennomgatt En r:vende urvikling som 
fremdeles fortsetter. Bade anorganiske og organiske strukturer blir undersokt, 
mange nye tidsskrifter er startet, og deltakerantallet p,\ elektromikroskopi
kongresser svulmer fra gang til gang. 

Ogsa i biolcgien gjores det meget pa dette felt, og en bok som den foreliggende 
har et tosidig nytteomrilde. For det forste er den en oppsummering av hva som 
hittil er gjort nar det gjelder analysen av ultrastruktur hos Protozoa. Den vii 
v<ere til uvurderlig hjelp for forskere som selv arbeider med tilsvarende proble· 
mer. Oet er betegnende at forfatteren i forordet sier at da boken ble skrevct var 
litteraturen p i, omradet enna ikke storre enn at en enkelt person kunne ha oversikt 
over den. De ca. 500 litteraturhenvisninger tyder pa at senere oversikter bare 
kan gi en fullstendig dekning ved at stoffet deles opp. 

For det annet gir boken aile som vii vite mer om de encellede Iivsformer, ny 
viten. Strukturer som er sa sma at man ved Iysmikroskopets hjelp bare kunne 
ane dem, fremtrer n<'l tydelig og gjengis bade som fotografier og skjematiske 
tegninger. Dessuten kommer det strukturer til som tidligere ikke er iakttatt 
i Iysmikroskopet. Leseren far altsa en samling av ny detaljviten; og en systematisk 
ordnet Iiste over de slekter som er undersokt, viser ogsa hva som er gjort og hvor 
uhyre meget som enn,\ star igjen . Det er samlet en mengde ny viten i denne 
boken. Samtidig er det klart at bare en brokdel av de former som er av interesse 
er undersokt, og nar det gjelder de ultrastrukturer som er beskrevet, vet man 
enn:'l uhyre lite om deres tilblivelse. Det er :'Ipenbart at f.cks . ciliater er langt 
mer komplisert bygger enn en enkelt celie i et flercellet dyr. Det samme gjelder 
de fleste zooflagellater. Derimot er phytoflagellater og Amoeboflagellater enklere 
i sin organisasjon, samtidig som de har alle de strukturer man finner i flercellede 
dyr og planter. Hos disse former er fremdeles kinetosomet/centriolen et uspesiali. 
sert, anvendbart cellesentrum. Analyse av ultrastruktur vii kanskje vise seg 
II v<ere ct verdifullt middel til a finne ut hvorfra de forste flercellede livsformer 
kan avledes. Per Bergan 

LEONARD ENGEL OG LIFE'S REDAKS]ON: «Havet». 
Norsk utgave ved Fredrik Beyer og Arthur W. Gammelgaard. 
Gyldendal Norsk Foriag, Oslo 1962. 
188 S., ill. i svart·hvitt og Farver. 
Pris kr. 39,50. 

Det amerikanske tidsskrift «Life» har i de senere ar utarbeidet en rekke 
popul<erbiologiske oversikter. Artiklene har gjerne en forholdsvis knapp og 
konsis tekst, og et rikholdig iIlustrasjonsmateriale p:'l et teknisk og pedagogisk 
h0yt plan. 

Den foreliggende bok om havet er pa under 200 sider, og billedstoffet legger 
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beslag pi! omtrent halvparten. De ni kapitler behandler da selve havet; dets 
plante· og dyreliv, og antyder ogsa mulighetene for en videre utnyttelse av havets 
rikdommer. Boken er ajourfort helt til 1961, og selv om stoffvalget i noen 
tilfeHer vel kan diskuteres, gir boken som helhet en verdifull oversikt. 

Forst presenteres havets dyreformer i bokens lengste kapitel m.ed en kort 
karakteristikk av dyrerekkene, illustrert med sma tegninger og praktfulle farve· 
fotografier. Billedtekstene er her mer omfattende enn den ovrige tekst. Det er 
ogsa flere skjematiske farveplansjer som viser ulike dyresamfunn, dels med 
andre dyreformer enn dem vi kjenner fra var hjemlige fauna. 

Sa folger korte kapitler om havets opprinnelse, havbunnens oppbygning, 
havstrommer, h~lger og tidevann. I kapitlet om «pyramiden av Iivsformer» 
forrelles det om nreringskjedene i havet. Haiene og sjoens pattedyr har fatt egne 
kapitler. Til slutt diskuteres muligheten for a utnytte havets rikdommer utover 
det som er aktuelt i dag. Mulighetene som antydes, varierer fra isfjell til drikke· 
vannsforsyning og til undersjoiske oljefelter og mineralleier. Muligheten for 
marint «jordbruk» eller «fedrift» dmftes ogsa. 

Den kortfattede tekst gjor det selvsagt lettere a holde fast pa all den informa
sjon man far, men leilighetsvis er fremstillingen litt for knapp. Eksempelvis ville 
noen utfyllende ord til forklaring av Coriolise-effekten gjort vedkommende avsnitt 
lettere tilgjengelig. Det er i det hele en «moderne}) bok, i den forstand at den 
tar hensyn til var travle tid, og ogsa til var tids krav til illustrasjonene. Billed
materiellet er av toppklasse. Det gjelder savel de skjematiske tegninger, til dels 
i den brede margen, som de praktfulle kart av havbunnen, og kanskje srerlig 
farvefotografiene av ulike dyr, fra tangloppen i polarisert lys til bildet av et 
bluoyct kamskjell eller en spraglet Sargasso-ulke. 

I det hele er dette en verdifull innforing i havet og dyrelivet der. At eksemplene 
ofte gjelder andre arter enn Yare egne, er underordnet. De biologiske problemer 
blir pa de tleste felter likevel de sa mme. Per Bergan 

Foreningsmeddelelser 
Loka1avdeling i Bergen 

Endelig har ogsa Bergen fatt en lokalavdeling av Norsk Zoologisk Forening. 
Pa apningsmotet den 20. april 1963, hvor forskn ingsstipendiat 1. Vigeland holdt 
foredrag om sine reiser i Australia og Malaya, tegnet det seg over 30 nye medlem
mer i foreningen, en oking av de personlige medlemmene i Bergensomradet 
pa ea. 75 %, og flere har meldt seg inn senere. Dette lover godt for fremtiden. 

Det kan se·merkelig ut at landets nest storste by og annen universitetsby ikke 
har fatt lokalavdeling for. Men forklaringen er enkel og naturlig. Pa den tid 
da Norsk Zoologisk Forening ble sartet, hadde Bergen aUerede en meget aktiv 
biologisk klubb (Biologiske referataftener) som studentene sto for_ Klubben 
var hovedsakelig zoologisk og samlet praktisk talt aile bergenszoologene til 
f1ere mater pr. semester. Det var derfor tvilsomt om det pa det tidspunkt ville 
vrere behov eUer interesse for enda en zoologisk forening i Bergen. For a fa klarhet 
i dette ble det i 1953 holdt et par orienterende moter og et sporreskjema ble 
sendt ut til aile medlemmer av NZF i Bergensomradet. Det viste seg ganske riktig 
at en lokalavdeling av NZF bare ville fa noen ganske fa medlemmer utover de 
som allerede var med pa klubbens moter. Med mindre enn 25 zoologer eller 
zoologiinteresserte i Bergen ville det ikke vrere plass til to zoologiske foreninger 
der. Man fant derfor ut at man matte se tiden an og gi biologklubben en sjanse 
til a leve videre. 

ISO 

Men klubben ble med arene mindre aktiv. Ingen studenter hadde tid eller 
interesse til a ta seg av den, og det sa en stund ut som om tiden var moden for 
en Bergens-avdeling av NZF. Sa kom det noen meget interesserte studenter og 
blaste liv i klubben noen ar , men siden avtok virksomheten igjen, og na er det 
flere ar siden noe mote b1e holdt. Klubben sto altsa ikke lengre i veien for en 
lokalavdeling i Bergen. Tallet pll zoologer og zoologistuderende i Bergen hadde 
ogsa oket sa meget at det var et tilstrekkelig grunnlag for en lokalavdeling i 
Bergen, ogsa om klubben ville vilkne opp igjen. Ved Universitetet, Fiskeri
direktoratet og i skolene fins ca. 50 utdannete zoologer. Med et tyvetalls hoved
fagszoologer og like mange «bifags»-zoologer og aUe zoologiinteresserte utenfor 
de nevnte institusjonene skulie det vrere mange nok til a gi en lokalavdeling 
livskraft. Da ogsa lokalsporsmalet forhapentlig na snart vil fa sin losning, fant 
vi ut at vi matte ga til aksjon. Det tok noen ar for vi fikk samlet oss, men nil er 
det altsa gjort, og vi haper at den nye lokalavdelingen viI bli et samlende forum 
for aile fagzoologer og zoologiinteresserte i Bergen og omegn. 

Det er hensikten a drive foreningen ganske uformelt og i nrert samarbeid 
med ornitologforeningens bergensavdeling, og aktivisere skolene og studentene. 
Pa neste mote, som skal holdes i host, vil et styre bli valgt og et forslag til vedtekter 
fremlagt. Og sa gar vi i gang med moter, ekskursjoner og omvisninger. 

Hans Brattstrom 

Neste arsmote - litt om foreningens stilling - julegavetips 

Arbeidsutvalget har vedtatt a holde neste arsmote i februar. Den ordning vi 
har hatt i de senere ar med arsmote om hosten, er svrert uheldig sett i forhold 
til regnskapsaret som har vrert avsluttet ca. I. februar. Srerlig kjedelig blir det 
nar en ny kasserer skal troppe opp henimot slutten av regnskapsperioden, men 
ogsa for motedeltakerne virker det underlig a skulle ta stilling til et trekvart ar 
gammelt regnskap uten a fa beskjed om den aktuelle situasjon. Vi hllper med
lemmene ikke har noe a innvende mot utsettelsen. 

Istedenfor den ekskursjon vi gjerne har hatt i tilknytning til " rsmotet, arbeider 
vi med planer om en flere dagers ekskursjon i siste uke av juni. Vi har hap om 
«et sted i Oslofjorden», der vi kunne studere bade fug!, insektliv og livet i sjoen. 

Ellers ma det vrere tillatt a foregripe arsberetning og regnskap ved a si at 
1963 har vrert et bra ar for NZF bade med hensyn til virksomhet og okonomi. 
Riktignok rna vi beklage at en del medlemmer fremdeles figurerer med ubetalt 
kontingent for 1963 pa sine kartotekkort, og det vil vi svrert gjerne ha rettet pa. 
Det koster sekretreren en masse ekstra arbeid iI skrive purringsbrev, - det 
koster porto, - og det er jo ikke brev det er morsomt a sendel - De aller fleste 
har selvsagt betalt, og vi har filtt mange nye medlemmer ogsil. Imidlertid er det 
stadig plass til tlere, og vi gjentar appellen om a ·gi oss tips om interesserte. Eller 
hvorfor ikke bruke et medlemsskap for 1964 som julegave? Send kr. 15,00 
(kr. 10,00 for stud. eller skoleungdom) til postgirkonto 12538, Norsk Zoologisk 
Forening, Universitetet, Blindern, og gi oss samtidig beskjed - pa talongen 
eller i brev - om hvem vi skal notere som nytt medlem. Avsenderen vil fa 
tilsendt medlemskortet, Norske Dyrenavn - A. Virveldyr + et pr0venr. av 
«Fauna}) til «julepakke}). Men la oss fil bestillingen for 10. desember. 

Takk for i ar! 
Arbeidsutvalget 
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GRAG)ESS MED FARGEBAND OM HALSEN 

I lopet av 1962 og 1963 hal' 140 ville voksne gnlgjess blitt merkel' 
med et farget band om halsen. 

Yennligsl' send aile opplysninger om iakttakelser av denslags 
farge-merkete fugler til Statens Yiltundersokelser, Yollebekk . 
Man vii da fa opplyst nar og hvor i Norge fuglene er merket. 

Hjalmar Munthe·Kaas Lund 

OPPROP! 

MUSVAKEN I NORGE 

I l'ilknytning til undersokelser over musvak (Buteo buteo) onsker 
undertegnede konmkt med fugleinteresserte over hele landet. Hensikten 
er i\ forsoke ,\ kartlegge denne rovfuglens nllvaerende utbredelse i Norge 
og klarlegge de forandringer som bestanden later til a ha gjennomgiltt 
i seinere "r. Saerlig ul'bredelsesgrensene vestover i Norge og mot Tronde
lagsfylkene og videre nordover er darlig kjent. Foruten nominatsformen 

Buteo b. buteo er dec sannsynlig at ogsa den ostl ige rasen Buteo b. 
vulpintcs, den silkalte russevilken, hekker i Norge. En bor i denne henseende 
ha oppmerksomheten rettet mot Trondelagsfylkene og Nord-Norge.

A vurdere et lands bestand og utbredelse av en fuglearr kan bare skje 
gjennom bidrag fra amatorer landet over. Undertegnede hiiper derfor 
at sll mange som mulig slutter opp og sender inn observasjoner, slik 
at oversikten kan bli sa fullstendig som mulig. 

Av ' interesse er aile sikre opplysninger om musvakens navaerende og 
ridligere forekomst, og om arten hekker pa stedet eller kun observeres 
i trekktidene. Negative opplysninger om at f.eks. musv,\ken ikke fore
kommer pa et sted er i dette tilfelle av storste interesse. Da undertegnede 
arbeider med musvakens biologi, vii det vaere meget verdifu llt om man 
i tillegg kan anfore daterte observasjoner fra hekkelokaliteter, spesielt 
om reirenes beliggenhet, st0rrelse av eggkull og ungeproduksjon. -
Lokalitetsangivelser bor av hensyn til senere bearbeidelse av materia let 
heist gjores slik at de kan gjennnnes pa gjengse kartblad. 

Ivar Mysterud 
Zoologisk laboratoriw" 
Universitetet BUndem 

Oslo 

Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

«Fauna» tar inn artikler og notiser som stNter Norsk Zoologisk Forenings 

formal:
A vrere bindeledd mellom vart lands zoologer og zoologisk interesserte, 
a fremme interessen for zooIogisk forskning og undervisning, 
a 0ke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til 

dets urfOl'skning. 

Enhver zoologiinteressert vii altsa kunne nnne emner som passer ved sine 
daglige iakttakelser, gjennom lengre tids observasjoner og ved forskning eller 
litteraturstudier. En liten notis om nye funn kan vaere like verdifull som en lang 
artikkel. Bilder og tabeller vii bli tatt med i den utstrekning de er absolutt 
n0dvendige for forsraelsen av stoffet eller hvis de av pedagogiske grunner nnnes 

akseptable.
Redaksjonen vil forbeholde seg retten til afore31a forandringer i manuskriptene 

_ og visse formelle ting ma vaere ensartet. 
Manus bor heist vrere maskinskrevet, med dobbelt Iinjeavstand og marg 

pa venstre side. Tabeller og ngurtekster skrives - av setterimessige grunner 
pa saerskilte ark. 

Hver artikkel, ogsa rent populaere ting, bor ha et kort summary pa engelsk 
eller tysk. Det behover ikke a angi mere enn overskriften, hvis det ikke er noe 
originalt. Dette bare for at yare utenlandske abonnenter skal vaere i stand til 
a vurdere om de vil ta arbeidet med a fa den norske tekst oversatt for bruk 
i deres eget arbeid. Hvis forfatteren ikke er sprakmektig nok til selv a lage 
summary, vii redaksjonen gjore det pa grunnlag av et norsk summary forfatteren 

lager. 

Litteraturlisten bor settes opp etter nedenstaende eksempler: 
Artikkel i tidsskrift: 

Brinck, P. 1944: Etr bidrag till kannedomen om rodingcns biolos:i. 


K. Fysiogr. Salbk. Lund Forh. 15/17: 1- 15. 

Artikkel i bok : 

Bergman, A. M. 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 709-779 i: Nordquist: 


Sotvattensjiske och jiskodling. Stockholm (A. Bonniers Forlag). 824 s. 


B0ker: 
Schtiperclaus, W. 1954: Fischkrankheiten. Berlin (Akademie.Yerlag). 708 s. 

Hver forfatrer far tiIsendt en forste korrektur som ma returneres omgaende 
for ikke a sinke trykkingen. En annenkorrektur sendes bvis forfatteren spesielt 
0nsker det, ellers leser redaksjonen denne og evcntuelle senere korrekturer . 

Forfattere som onsker det, far 50 saertrykk av sine artikler gratis. 0nskes 
flere saertrykk, ma disse betaIes av forfatteren selv. Angi det antall saertrykk 
som 0nskes nar f0rstekorrekturen return~res. 

Redaksjonen 
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